
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής από-
φασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθο-
ρισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για 
την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014», 
όπως ισχύει.

2 Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ NEW 
YORK».

3 Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου, Συστεγα-
ζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

4 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση 
σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό του μέ-
τρου ασφαλείας της φύλαξης των ακαταλόγιστων 
δραστών (αρ. 69 Π Κ), συμπεριλαμβανομένων των 
αναγκαίων τροποποιήσεων στον Ποινικό Κώδικα 
και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και 
τον ειδικό καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του, 
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και 
της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

5 Τροποποίηση του Κανονισμού με αριθμ. Δ3/
Β/28021/6495/19-07-2007 περί «Ελέγχου των 
προσώπων που απασχολούνται με την συντή-
ρηση, προετοιμασία και πτήση των πολιτικών 
αεροσκαφών για την διαπίστωση οινοπνεύματος 
και τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό 
τους» (ΦΕΚ 1380/Β’/03-08-2007).

6 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας των ερευνών Ζωικού Κεφα-
λαίου έτους 2016, έγκριση χρησιμοποίησης στα-
τιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.

7 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160657/Β7 (ΦΕΚ 
2784/16.10.2014/τ.Β’) υπουργικής απόφασης που 
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 27265 (1)
  Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής από-

φασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικη-

τικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθο-

ρισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 

χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για 

την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014», 

όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 136, παρ.1 και 16, καθώς και του άρ-

θρου 19Α του Ν. 4251/2014 (Α’/80) «Κώδικας Μετανά-
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύει,

β) του άρθρου 8, παρ. 25 του Ν. 4332/2015 (Α’/76),
γ) του άρθρου 25 του Ν. 4375/2016 (Α’/51),
δ) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005(Α’/98) «Κωδικο-

ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα».

2. Την αριθ. 30825/2014 (Β’/1528) κοινή υπουργική 
απόφαση.

3. Την αριθ. 68019/2015 (Β’/2272) κοινή υπουργική 
απόφαση.

4. Τη με αριθμό Υ 10/2015 (Β’/2109) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Ιωάννη Μουζάλα».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 30825/2014, κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης και Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
68019/2015 όμοια, ως εξής:

Το δικαιολογητικό «Ισχυρή άδεια διαμονής» της περί-
πτωσης Γ2.11. του κεφαλαίου Γ του άρθρου 1, το οποίο 
προβλέπεται για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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για ανθρωπιστικούς λόγους σε θύματα εργατικών και 
λοιπών ατυχημάτων, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης Εξωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ι

Αριθμ. 97393/14-6-2016 (2)
    Τροποποίηση Άδειας Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ NEW 

YORK».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 3696/2008 

(ΦΕΚ 177/Α’) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλ-
λες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 45 του Ν. 3848/2010 (Α’/71) και αντικαταστά-
θηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α’) και 
το άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’).

2. Το άρθρο 10 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 9 του 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανω-
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 159/Α’) και ισχύει.

3. Τη υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρ-
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

4. Το άρθρο 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’).
5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4132/2013 

(ΦΕΚ 59/Α’) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324/Β’) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057/Β’) από-
φαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προ-
γραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτι-
κού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), 

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».

8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ 756/Β’) απόφαση 
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡ-
ΘΡΟΥ του Ν. 4093/2012».

9. Το άρθρο 6, παρ., 3 του Ν. 4218/10-12-2013 (ΦΕΚ 
268/Α’).

10. Το άρθρο 11 του Ν. 4229/10-1-2014 (ΦΕΚ 8/Α’).
11. Τον Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων. (ΦΕΚ 181/Α’/29-8-2014).
12. Το Π.δ. 70 «Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτι-

σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015).

13. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών». ( ΦΕΚ 116/Α’/23-9-2015).

14. Την αριθμ. 178761/Γ2/9-11-2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δια 
Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 803/τ.Υπαλλήλων Ει-
δικών θέσεων/10-11-2015). Απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 711/Β’/17-3-2016).

15. Την αριθμ. 108275/5-8-2013 (ΦΕΚ 2061/Β’/23-8-
2013) ισχύουσα άδεια Κολλεγίου.

16. Το αριθμ. 5/2016-Υ/11-4-16 με αρ. πρωτ. 61659/
12-4-2016, έγγραφο του Κολλεγίου «ΚΟΛΛΕΓΙΟ NEW 
YORK» με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, σχετικά 
με την τροποποίηση της άδειας Κολλεγίου.

17. Την αριθμ. 134695/13/7-4-2016 Ανακοίνωση κα-
ταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) τρο-
ποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
- ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

18. Την ανάγκη τροποποίησης της άδειας Κολλεγίου.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 108275/5-8-2013 (ΦΕΚ 
2061/Β’/23-8-2013) ισχύουσα άδεια Κολλεγίου, του 
Κολλεγίου «NEW YORK COLLEGE της Εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡ-
ΚΗ - NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα 
την Αθήνα.

Η τροποποίηση συνίσταται στην αλλαγή επωνυμίας 
της εταιρείας από «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΣΗΣ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - NEW YORK COLLEGE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - NEW 
YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό 
τίτλο «NEW YORK COLLEGE».

Η παρούσα τροποποίηση αδείας ισχύει από την ημε-
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2016

   Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 97571/Δ1 (3)
    Μεταβίβαση άδειας ιδιωτικού Σχολείου, Συστε-

γαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244/Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 και της υποπαρ. Θ5 της 

παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222/Α’) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18/Α’) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες δι-
ατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (107/Α’) «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 
του Ν. 4186/2013 (193 Α’) «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (268/Α’) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες δι-
ατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (8/Α’) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 
(118/Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες 
διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4093/2012» (3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική από-
φαση (756/Β’).

4. Την με αριθ. πρωτ. 10138/ΙΑ/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη μεταβίβαση...και ΝΠΔΔ» (3057/Β’).

5. Την με αριθμ. πρωτ. 6470/09-09-1993 απόφαση 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού 
Παιδικού Σταθμού στην Γκαραβέλα Πηνελόπη από την 
Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2 ΓΑ/112768/Δ5/14-08-2013 
(173/Β’/30-01-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
με ΜΦΠΑΔ στην ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 18082/20-04-2016 απόφαση 
του Δήμου Αμαρουσίου μεταβίβασης της άδειας ίδρυ-
σης και λειτουργίας ΜΦΠΑΔ «Ο ΜΙΚΥ» της ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ 
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ στην εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ. Π. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ Ε.Ε.».

8. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης Πηνελόπης Γκαρα-
βέλα, η οποία μας διαβιβάστηκε από την Πρωτοβάθμια 
Β’ Αθήνας και έλαβε στην υπηρεσία μας αριθμ. πρωτ. 
59945/Δ1/08-04-2016.

9. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/27904/19-05-2016 απόφαση 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

10. Την με αριθμ. πρωτ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουρ-
γική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο 
Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.» (2654/Β’/09-12-2015).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της με αριθμ. πρωτ. 
Φ2.ΓΑ/112768/Δ5/14-08-2013 (173/Β’/30-01-2014) 
άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου 
με ΜΦΠΑΔ «Ο ΜΙΚΥ» μίας αίθουσας διδασκαλίας δυνα-
μικότητας εικοπέντε (25) νηπίων, ιδιοκτησίας της Γκαρα-
βέλα Πηνελόπης στην εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ. Π. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ Ε.Ε.».

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργί-
ας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με 
ΜΦΠΑΔ είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο 
- Ο ΜΙΚΥ» με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. τον ΓΚΑ-
ΡΑΒΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Δωριέων 
14, στο Μαρούσι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Ιουνίου 2016 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Ι

Αριθμ. 43520 (4)
    Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρα-

σκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κα-

τάρτιση σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό 

του μέτρου ασφαλείας της φύλαξης των ακατα-

λόγιστων δραστών (αρ. 69 Π Κ), συμπεριλαμβα-

νομένων των αναγκαίων τροποποιήσεων στον 

Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονο-

μίας, καθώς και τον ειδικό καθορισμό του τρόπου 

εκτέλεσης του, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολο-

γικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συ-

νεπειών ρυθμίσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α’/104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α’/242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
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β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’/176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α’/35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α’/135) και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοι-
πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/131).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6830/6.6.2016 έγγραφο της Ει-
σαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
5082/7.6.2016 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ-
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδί-
ου νόμου για τον εκσυγχρονισμό του μέτρου ασφαλείας 
της φύλαξης των ακαταλόγιστων δραστών (αρ. 69 ΠΚ), 
συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων τροποποιήσεων 
στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομί-
ας, καθώς και τον ειδικό καθορισμό του τρόπου εκτέλε-
σης του, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης 
και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου του Λαζάρου, 
Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως Πρό-
εδρο,

2. Δημήτριο Παπαγεωργίου του Σταύρου, Εισαγγελέα 
Εφετών Θεσσαλονίκης,

3. Νικόλαο Τσιρώνη του Χρήστου, Πρόεδρο Πρωτο-
δικών Αθηνών,

4. Μαρία Μητροσύλη του Κωνσταντίνου, Επίκουρη 
Καθηγήτρια Δικαίου της Υγείας και Κοινωνιολογίας Δι-
καίου του Τ.Ε.Ι. Αθηνών,

5. Θωμά Υφαντή του Νικολάου, Καθηγητή Ψυχιατρικής 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

6. Δημήτριο Πλουμπίδη του Νικολάου, ομότιμο Καθη-
γητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ψυχίατρο, Πρόεδρο 
της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας και

7. Ιωάννη Παπαδόπουλο του Αναστάσιου, Ψυχίατρο, 
Συντονιστή Διευθυντή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 
Αττικής, ως μέλη.

Χρέη γραμματέως θα εκτελεί η Μαρία Σκάγκου του Λα-
ζάρου, Δικηγόρος Αθηνών, Ειδική Σύμβουλος στο Γρα-
φείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

II) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέως της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστι-
κής επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Β/13689/5204 (5)
    Τροποποίηση του Κανονισμού με αριθμ. Δ3/

Β/28021/6495/19-07-2007 περί «Ελέγχου των 

προσώπων που απασχολούνται με την συντή-

ρηση, προετοιμασία και πτήση των πολιτικών αε-

ροσκαφών για την διαπίστωση οινοπνεύματος 

και τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανι-

σμό τους» (ΦΕΚ 1380/Β’/03-08-2007).

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) το Ν.δ. 714/1970 «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Ενα-

έριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείο Συγκοινωνιών 
και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας» (ΦΕΚ 238/Α’/07-11-1970) και ειδικότερα το άρθρο 
24 παρ. 1 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 
του δεκάτου τρίτου άρθρου του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 
316/Α’/16-12-2002),

2) το Π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού λειτουργίας της 
ΥΠΑ» (ΦΕΚ 28/Α’/01-02-1989) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει,

3) το Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργανώσεως της ΥΠΑ 
και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 18/Α’/17-02-2011),

4) το Ν. 4146/2013 περί «Διαμόρφωσης Φιλικού Ανα-
πτυξιακού Περιβάλλοντος ...και άλλες διατάξεις» και ει-
δικότερα το άρθρο 67 «Οργανωτικές αλλαγές στην Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» (ΦΕΚ 90/Α’/18-04-2013),

5) το άρθρο 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005),

6) το Π.δ. 70/2015 περί «Ανασύστασης των Υπουργεί-
ων» (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015),

7) το Π.δ. 72/2015 περί «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
115/Α’/22-09-2015),

8) το Π.δ. 73/2015 περί «Διορισμού Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/23-09-2015),

9) τον Κανονισμό 1321/2014 της Επιτροπής για την 
διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους, όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, και ιδιαίτερα το Παράρτημα Ι αυτού,

10) τον Κανονισμό 965/2012 της Επιτροπής για τον 
καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών δια-
δικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαίτερα το CAT.GEN.
MPA.100 περί «ευθυνών πληρώματος»,
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11) τον Κανονισμό με αριθμ. Δ3/Β/28021/6495/19-07-
2007 περί «Ελέγχου των προσώπων που απασχολούνται 
με την συντήρηση, προετοιμασία και πτήση των πολιτι-
κών αεροσκαφών για την διαπίστωση οινοπνεύματος 
και τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον οργανισμό τους» 
(ΦΕΚ 1380/Β’/03-08-2007),

12) το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της διάταξης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού,

13) το με αριθμ. πρωτ. Δ2/Β/5238/26-05-2016 έγγραφο 
με θέμα «Αλκοόλ και πτήση»,

14) το υπ’ αριθμ. Δ3/Β/ Ενημερωτικό - Εισηγητικό Ση-
μείωμα της Διεύθυνσης Αερολιμένων της ΥΠΑ, αποφα-
σίζουμε

Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων

1. Το άρθρο 2 του Κανονισμού με αριθμ. Δ3/Β/28021/
6495/19-07-2007 περί «Ελέγχου των προσώπων που 
απασχολούνται με την συντήρηση, προετοιμασία και 
πτήση των πολιτικών αεροσκαφών για την διαπίστωση 
οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών ή φαρμάκων στον 
οργανισμό τους» (ΦΕΚ 1380/Β’/03-08-2007) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Επιτρεπόμενα όρια

1. Το πλήρωμα αεροσκάφους (χειριστές και μέλη), 
ανεξάρτητα από το είδος της πτήσης και την χρήση του 
αεροσκάφους, δεν εκτελεί καθήκοντα σε αεροσκάφος 
όταν βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ανιχνεύ-
σιμου σε οποιοδήποτε ποσοστό στον οργανισμό του.

2. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο οινοπνεύματος στον 
οργανισμό κάθε άλλου ατόμου το οποίο εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος, καθορίζεται στα 0,20 
γραμμάρια ανά λίτρο αίματος (0,20 gr/lt), μετρούμενο 
με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή στα 0,10 χιλιοστά του 
γραμμαρίου ανά λίτρο (0,010 gr/lt) εκπνεόμενου αέρα, 
όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με ηλε-
κτρονική αλκοολομετρική συσκευή.

3. Δεν επιτρέπεται σε πρόσωπο των παραγράφων 1 
και 2 η διακυβέρνηση αεροσκάφους ή η εργασία υπό 
την επίδραση τοξικών ουσιών ή φαρμάκων τα οποία 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους, ενδέχεται να επη-
ρεάσουν την ασφάλεια των πτήσεων ή τρίτων προσώ-
πων στο έδαφος ή την εν γένει ασφαλή εκτέλεση των 
καθηκόντων τους».

2. Το άρθρο 6 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Προσδιορισμός οινοπνεύματος στο αίμα με αιμοληψία
1. Εάν η λήψη αίματος γίνεται από πτώμα, το αίμα λαμ-

βάνεται από κάποιο περιφερικό αγγείο, λαμβάνονται δε 
20ml από αυτό.

2. Η λήψη 10 ml αίματος διενεργείται το ταχύτερο 
δυνατό μετά το ατύχημα σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε 
Μονάδα Υγείας ΕΚΑΒ ή σε Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο 
που εδρεύει σε Αερολιμένα, από ιατρό ή νοσηλευτικό 
προσωπικό υπό την επίβλεψη ιατρού και παρουσία του 
αερολιμενικού υπαλλήλου δια της φλεβοκεντήσεως της 

μεσοβασιλικής ή άλλης φλέβας, με προηγούμενη ασηψία 
του δέρματος με αντισηπτικό που δεν περιέχει καμία αλ-
κοόλη ή αιθέρα (π.χ. εξαχλωροφαίνιο ή άλλη αντίστοιχη 
αντισηπτική ένωση) που θα αναφέρονται με σαφήνεια 
από τον ιατρό.

3. Το αίμα μοιράζεται σε δύο κατάλληλα φιαλίδια 
(Δείγματα Α και Β), στα οποία προστίθεται αντιπηκτικό 
και συντηρητικό (οξαλικό κάλιο και φθοριούχο νάτριο) 
εφόσον δεν χρησιμοποιούνται προπαρασκευασμένα 
σωληνάρια που περιέχουν ήδη αντιπηκτικό και συντη-
ρητικό. Τα φιαλίδια αναδεύονται ελαφρώς. Με σκοπό 
την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών κυρίως σε αυτούς 
που μεταφέρουν τα δείγματα του αίματος, αυτά τοπο-
θετούνται σε ένα μεγαλύτερο δοχείο ή κοινό περιέκτη 
πριν τη μεταφορά ή την αποστολή τους.

4. Στα φιαλίδια και στους λοιπούς περιέκτες με τα απο-
στελλόμενα δείγματα αναγράφεται με ανεξίτηλο μελάνι 
ο αριθμός πρωτοκόλλου της υπόθεσης ή άλλος κωδικός 
και αποστέλλονται άμεσα στο αρμόδιο εργαστήριο ή φυ-
λάσσονται σε ψυγείο στους 2-4oC (όχι στην κατάψυξη) 
μέχρι την αποστολή τους στο εργαστήριο. Όλοι οι περι-
έκτες με τα αντίστοιχα έγγραφα (διαβιβαστικό) φέρουν 
μόνο τον κωδικό (αριθμό πρωτοκόλλου ή άλλο) που έχει 
δοθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση και όχι το όνομα του 
εμπλεκομένου στην υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά είναι 
γνωστά μόνο στην παραγγέλλουσα την εξέταση αρχή. 
Η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο γίνεται από 
αρμόδιο υπάλληλο της παραγγέλλουσας αρχής ή από δι-
απιστευμένη εταιρεία μεταφοράς, με ισοθερμικό δοχείο 
ή με δοχείο με παγοκύστες. Από τα δύο αποστελλόμενα 
φιαλίδια αίματος, το πρώτο (Δείγμα Α) χρησιμοποιείται 
για τον ποσοτικό προσδιορισμό οινοπνεύματος και το 
δεύτερο (Δείγμα Β) φυλάσσεται στα ψυγεία της αρμόδιας 
υπηρεσίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 
τριών (3) μηνών από τη λήψη του αίματος όπως αυτή 
αναγράφεται στο πρωτόκολλο αιμοληψίας.

5. Αρμόδια εργαστήρια για την ανάλυση του αίματος, 
προς καθορισμό της ληφθείσας ποσότητας οινοπνεύμα-
τος, είναι τα εργαστήρια των Ιατροδικαστικών Υπηρεσι-
ών, της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπι-
στημίων, καθώς και κάθε άλλο εργαστήριο που ορίζεται 
με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Αερομεταφορών.

6. Για το σκοπό του εντοπισμού και του ποσοτικού 
προσδιορισμού του οινοπνεύματος στο αίμα χρησιμο-
ποιείται η μέθοδος της αέριας χρωματογραφίας (GLC 
- Head Space) καθώς και κάθε άλλη επιστημονικά ανα-
γνωρισμένη μεθοδολογία.»

3. Το άρθρο 7 του αυτού Κανονισμού αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 7
Εντοπισμός τοξικών ουσιών και φαρμάκων
1. Η διαπίστωση ύπαρξης τοξικών ουσιών ή φαρμάκων 

του άρθρου 2 παρ. 3 γίνεται στα αρμόδια εργαστήρια 
του προηγούμενου άρθρου με την ταυτόχρονη λήψη 
αίματος και ούρων.

2. Για την τοξικολογική εξέταση συλλέγονται από ιατρό 
παρουσία του αερολιμενικού υπαλλήλου, δύο δείγματα 
αίματος (Α και Β) και δύο ούρων (Α και Β). Ειδικότερα 
μετά την αιμοληψία η οποία γίνεται το ταχύτερο δυνατό 
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μετά το ατύχημα, το δείγμα (30 κυβικά εκατοστά) διαμοι-
ράζεται σε ίσες ποσότητες, σε ζυγό αριθμό φιαλιδίων. Τα 
μισά από αυτά αποτελούν το Δείγμα Α και τα υπόλοιπα 
το Δείγμα Β. Στα ληφθέντα δείγματα προστίθεται αντι-
πηκτικό και συντηρητικό (οξαλικό κάλιο και φθοριούχο 
νάτριο) εφόσον δεν χρησιμοποιούνται προπαρασκευ-
ασμένα σωληνάρια του εμπορίου που περιέχουν ήδη 
αντιπηκτικό και συντηρητικό. Τα φιαλίδια αναδεύονται 
ελαφρώς. Με σκοπό την πρόληψη μεταδοτικών ασθε-
νειών κυρίως σε αυτούς που μεταφέρουν τα δείγματα 
του αίματος, αυτά τοποθετούνται σε ένα μεγαλύτερο 
δοχείο ή κοινό περιέκτη πριν τη μεταφορά ή αποστολή 
τους. Όσον αφορά τη δειγματοληψία ούρων, λαμβάνεται 
ποσότητα της τάξεως 100 κυβικών εκατοστών εντός του 
τελευταίου 12ώρου, η οποία μοιράζεται σε δύο πλαστι-
κούς ουροσυλλέκτες, (Δείγματα Α και Β) από τον ιατρό 
ή τον αερολιμενικό υπάλληλο.

3. Στα φιαλίδια και στους λοιπούς περιέκτες με τα απο-
στελλόμενα δείγματα αναγράφεται με ανεξίτηλο μελάνι 
ο αριθμός πρωτοκόλλου της υπόθεσης ή άλλος κωδικός 
και αποστέλλονται άμεσα στο αρμόδιο εργαστήριο ή 
φυλάσσονται σε ψυγείο στους 2-4oC (όχι στην κατάψυ-
ξη) μέχρι την αποστολή τους στο εργαστήριο. Όλοι οι 
περιέκτες με τα αντίστοιχα έγγραφα (όπως το διαβιβα-
στικό) φέρουν μόνο τον κωδικό (αριθμό πρωτοκόλλου 
ή άλλον) που έχει δοθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση και 
όχι το όνομα του εμπλεκόμενου στην υπόθεση. Τα στοι-
χεία αυτά είναι γνωστά μόνο στην παραγγέλλουσα την 
εξέταση αρχή. Η μεταφορά των δειγμάτων στο Εργα-
στήριο γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο της παραγγέλ-
λουσας αρχής ή από διαπιστευμένη εταιρεία μεταφοράς, 
με ισοθερμικό δοχείο ή με δοχείο με παγοκύστες, αφού 
οι υψηλές θερμοκρασίες είναι δυνατό να αλλοιώσουν 
τα αποστελλόμενα δείγματα. Από τα αποστελλόμενα 
φιαλίδια αίματος και ούρων, αυτά που έχουν χαρακτη-
ρισθεί ως Δείγμα Α χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό 
των τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, αυτά δε που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως Δείγμα Β φυλάσσονται στα ψυγεία της 
αρμόδιας υπηρεσίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύ-
τερο των τριών (3) μηνών από τη λήψη του αίματος και 
ούρων όπως αναγράφεται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα.

4. Για τον προσδιορισμό των τοξικών ουσιών ή φαρμά-
κων εκτελούνται προδοκιμαστικές αναλύσεις (screening 
tests) και στη συνέχεια τα θετικά αποτελέσματα επιβε-
βαιώνονται με επιστημονικά αναγνωρισμένες χρωματο-
γραφικές μεθόδους (όπως GLC, GC-MS, Η PLC και LC/MS).

5. Αρμόδια εργαστήρια για την ανάλυση του αίματος, 
προς καθορισμό της ληφθείσας ποσότητας οινοπνεύμα-
τος, είναι τα εργαστήρια των Ιατροδικαστικών Υπηρεσι-
ών, της Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των Πανεπι-
στημίων, καθώς και κάθε άλλο εργαστήριο που ορίζεται 
με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Αερομεταφορών».

4. Το άρθρο 8 του αυτού Κανονισμού αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 8
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Δικαιώματα ελεγχομέ-

νων
1. Οι αερολιμενικές αρχές που αποστέλλουν δείγ-

ματα αίματος και ούρων για τον προσδιορισμό οινο-

πνεύματος ή άλλων ουσιών ή φαρμάκων του άρθρου 
2 παρ. 3, υποχρεούνται να ανακοινώνουν εγγράφως 
στους ελεγχόμενους τα αποτελέσματα της εξέτασης. 
Οι ελεγχόμενοι μπορούν εντός πέντε ημερών από την 
ανακοίνωση του αποτελέσματος να ζητήσουν εξέταση 
του Δείγματος Β το οποίο φυλάσσεται στα ψυγεία του 
αερολιμένα. Η εξέταση του Δείγματος Β είναι αδύνατη 
μετά την πάροδο τριμήνου από τη λήψη του βιολογι-
κού υλικού (αίμα, ούρα). Η αίτηση υποβάλλεται εγγρά-
φως στον αρμόδιο αερολιμένα. Δικαίωμα υποβολής 
αίτησης για εξέταση του Δείγματος Β έχουν οι οικείοι 
του, (μέχρι β’ βαθμού), αν ο ελεγχόμενος δεν μπορεί 
για λόγους ανωτέρας βίας να την υποβάλει ο ίδιος. 
Παρελθούσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ή 
εφόσον και ο δεύτερος έλεγχος επιβεβαιώσει τα απο-
τελέσματα του πρώτου ελέγχου, συντάσσεται σχετική 
έκθεση βεβαίωσης παράβασης η οποία κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο.

2. Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφά-
λειας πτήσεων (ΕΔΑΑΠ) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 
αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν 
μετά από αεροπορικό ατύχημα ή σοβαρό συμβάν».

Άρθρο 2
Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Ο Διοικητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. 5614/Γ2-451 (6)
    Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 

δαπανών διενέργειας των ερευνών Ζωικού Κεφα-

λαίου έτους 2016, έγκριση χρησιμοποίησης στα-

τιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α’) «Ελληνικό Στατιστικό 

Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» και ειδικότερα 
της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως ισχύουν,

β. του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α’) «Οργανισμός της 
Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. της υποπαραγράφου Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός της επικράτειας» του Ν. 4336/2015 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης»,
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δ. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’),

ε. της ΓΠ - 400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β’),

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1165/2008 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
στατιστικές για το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους 61.171,50 (εξήντα μιας 
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα ενός ευρώ και πενήντα 
λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπου προ-
κύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το οικονομικό έτος 
2016, ΚΑΕ 0429.01 από την Ανάληψη Υποχρέωσης 4961/
Α2-3211/25-5-2016 με αριθ. καταχώρησης 376, αποφα-
σίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση των 
στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια 
των ετήσιων στατιστικών ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου 
έτους 2016, κατά τη διάρκεια του έτους 2016.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Ζωικού και Φυ-
τικού Κεφαλαίου, της Δ/νσης Στατιστικών Πρωτογενή 
Τομέα της ΕΛΣΤΑΤ τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών.

2. Σκοπός των ερευνών είναι η συλλογή λεπτομερών 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη ζωική παραγωγή 
για την εκτίμηση της εξέλιξης της παραγωγής της Χώρας.

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για το σχεδιασμό 
και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής του Κράτους και 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ε.Ε στο πλαίσιο 
της Κοινής Οργάνωσης των Αγορών των γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων.

Επιπρόσθετα, τα στοιχεία αυτά καλύπτουν και άλλες 
εθνικές ανάγκες κατάρτισης προγραμμάτων ανάπτυ-
ξης του γεωργικού τομέα, καθώς και διάφορες διεθνείς 
υποχρεώσεις της Χώρας. Οι εν λόγω έρευνες διενεργού-
νται σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., με κοινές μεθόδους 
και πρότυπα, όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία της Ε.Ε. (παράγραφος 2 του σκεπτικού της 
παρούσας απόφασης).

3. Κατά τη διενέργεια των ερευνών θα συλλεχθούν στοι-
χεία σχετικά με το εκτρεφόμενο ζωικό κεφάλαιο και συ-
γκεκριμένα τον πληθυσμό βοοειδών, χοίρων, προβάτων, 
αιγών, τον αριθμό σφαγών και την αντίστοιχη παραγωγή 
κρέατος, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

4. Οι έρευνες είναι δειγματοληπτικές. Η μέθοδος δειγ-
ματοληψίας που θα εφαρμοστεί είναι η μονοσταδιακή 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Οι έρευνες καλύ-
πτουν το σύνολο της Χώρας και τα αποτελέσματα αυτών 
εξάγονται σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS 2).

Τα κριτήρια στρωμάτωσης είναι η Περιφέρεια (NUTS 2) 
και το μέγεθος της εκμετάλλευσης, το οποίο καθορίζεται, 
ανά είδος έρευνας, από τον αριθμό των εκτρεφόμενων 
ζώων.

Τα στοιχεία για τον καθορισμό του μεγέθους των εκ-
μεταλλεύσεων προέρχονται από το Μητρώο Γεωργικών 
και Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΕΛΣΤΑΤ, με την 

πιο πρόσφατη ενημέρωση του.
Ερευνώμενη μονάδα είναι η κτηνοτροφική εκμετάλ-

λευση.
5. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες των ερευνών, η 

διενέργεια τους και η επεξεργασία των στοιχείων τους, 
καθώς και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους, θα 
πραγματοποιηθούν εντός των ετών 2016 και 2017.

Περίοδος αναφοράς των στοιχείων είναι η 1η Νοεμ-
βρίου 2016.

6. Για την οργάνωση, το σχεδιασμό, την προπαρα-
σκευή και τη διενέργεια των ερευνών, την επεξεργασία 
των στοιχείων και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων 
τους θα χρησιμοποιηθούν, υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και 
Ιδιώτες Συνεργάτες.

Συγκεκριμένα:
α. Για την οργάνωση, το σχεδιασμό και την προετοι-

μασία των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν υπάλληλοι της 
Κ.Υ και των Υ.Σ. Νομών της ΕΛΣΤΑΤ.

β. Για τη διενέργεια των ερευνών θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, οι οποίοι θα έχουν τη δυνα-

τότητα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας.
• Μέχρι 400 Ιδιώτες Συνεργάτες.
γ. Για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των 

ερευνών (έλεγχοι, κωδικογράφηση, εισαγωγή δεδομέ-
νων και μηχανογραφικοί έλεγχοι) θα χρησιμοποιηθούν 
υπάλληλοι της Κ.Υ. και των Υ.Σ. Νομών της ΕΛΣΤΑΤ.

δ. Για τους ποιοτικούς ελέγχους, την παραγωγή και 
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ερευνών θα 
χρησιμοποιηθούν κυρίως υπάλληλοι της Κ.Υ. της ΕΛΣΤΑΤ.

7. Οι Ιδιώτες Συνεργάτες, που θα χρησιμοποιηθούν για 
τη συμπλήρωση και τον έλεγχο των ερωτηματολογίων, 
θα επιλεγούν από το Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών που 
έχει καταρτιστεί και τηρείται στην ΕΛΣΤΑΤ μετά από αί-
τηση των ενδιαφερομένων.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων των ερευνών θα 
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

8. Η αποζημίωση των οργάνων των ερευνών για το 
οικονομικό έτος 2016, καθορίζεται ως εξής (ΚΑΕ0429):

Ι. Οκτώ ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (8,91 €) περιλαμ-
βανομένου ΦΠΑ όπου προκύψει, για κάθε πλήρως και 
σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο των ερευνών 
«Βοοειδών, Αιγών και Προβάτων»,

• 5.850 ερωτηματολόγια Χ 8,91 ευρώ ανά ερωτηματο-
λόγιο = 52.123,50 ευρώ

II. Επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (7,54 €) πε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προκύψει, για κάθε πλήρως 
και σωστά συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της έρευνας 
«Χοίρων»,

• 1.200 ερωτηματολόγια Χ 7,54 ευρώ ανά ερωτηματο-
λόγιο = 9.048,00 ευρώ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 15 Ιουνίου 2016 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 935/15336 (7)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160657/Β7 (ΦΕΚ 

2784/16.10.2014/τ.Β’) υπουργικής απόφασης 

που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετι-

κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’) και 

ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α’/25-8-2008), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’/4-9-2009)
και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν.  4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α’) «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. 
γ’ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α’), του άρθρου 5, παρ. 
8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α’) και του άρθρου 34 
παράγραφος 2 του νόμου 4115/2013 ΦΕΚ 24 4Α και του 
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α’).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/
2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α’).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 811/Β1 (ΦΕΚ 867/26-
11-1993/τ.Β’) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φυσι-
κής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. 5/29_02-2016).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδι-
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών (αριθμ. 
90/9.6.2016).

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 688/17-2-2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 160657/
Β712026 (ΦΕΚ 2784/16-10-2014/τ.Β’)υπουργικής απο-
φάσεως ως ακολούθως:

Αρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Επιστήμης των Υλικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής και Η/Υ Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ-
μάτων της Αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων 
των Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Πάτρα, 14 Ιουνίου 2016

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02019142706160008*

ΑΔΑ: 7ΩΤΣ465ΦΘΕ-5ΟΨ
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