
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2058
18 Σεπτεμβρίου 2015

24507

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−

μιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε−
νου με ΜΦΠΑΔ. ................................................................................ 1

Υλοποίηση του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛ−
ΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» για το έτος 
2015. ........................................................................................................... 2

Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2013 και 2014 του 
πόρου από το αγγελιόσημο του Τομέα Ασφά−
λισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών 
Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) και του Το−
μέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου 
(Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.−
Μ.Μ.Ε. στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών 
και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) του Ε.Τ.Α.Π.−
Μ.Μ.Ε... ...................................................................................................... 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Aριθμ. 143184/Δ1 (1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−

ας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου 
με ΜΦΠΑΔ.

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 

τ Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−10−2012) «Έγκρι−
ση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι−
κής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α΄/25−01−2013) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες δι−
ατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9−
5−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013», 
του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α΄/17−9−2013) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10−12−2013) «Κύρωση της Πρά−
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και άλλες διατάξεις» και 

του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10−01−2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα−
στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 11 δ/τ. Α΄/15−05−2014) «Άσκηση εμπορι−
κών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (Β΄ 
3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 
34566/ΙΑ/12−03−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756 τ. Α΄).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών .. ΝΠΔΔ» 
(Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 
84151/ΙΑ/20−06−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584 τ. Β΄).

5. Την αριθμ. Φ.2.ΓΒ/148522/Δ5/14−10−2013 υπουργική 
απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Δ. ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

6. Την από 12−11−2014 τροποποίηση του καταστατικού 
της ως άνω εταιρείας ως προς τη νομική μορφή.

7. Το αριθμ. Φ.17.1/9514/28−07−2015 έγγραφο της Περι−
φερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Αττικής.

8. Την αριθμ. 30294/2−9−2015 απόφαση του Δήμου Νέας 
Σμύρνης.

9. Την από 31−07−2015 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγεί−
ου ως προς τη νομική μορφή της ιδιοκτήτριας εταιρείας.

 10. Το Π.δ. 65/2015 (ΦΕΚ 106/τ.Α΄) διορισμού της Αγ−
γελικής − Ευφροσύνης Κιάου − Δημάκου στη θέση του 
Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.2.ΓΒ/148522/Δ5/14−10−2013 
(ΦΕΚ 713/Β΄/20−03−2014) άδεια Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου 
Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ ως προς τη νομική μορφή 
της ιδιοκτήτριας εταιρείας ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2015−2016 χορηγούμε στην εται−
ρεία «Δ. ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγα−
ζόμενου στη ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της για αριθμό νηπίων 
δεκαέξι (16).

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι 
«Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο − Un Deux Trois».
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Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Αδριανου−
πόλεως 13 και Βάρνης 31 στη Νέα Σμύρνη, με νόμιμο 
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων τον Μελά Δημήτριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ
F

Αριθμ. 5360/99744 (2)
Υλοποίηση του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟ−
ΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» για το έτος 2015.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 4072/2012 (Α΄ 86) 

«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική 
μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων 
ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 (Α΄ 34) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 του Ν. 1409/1983 (Α΄ 
199) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 
Ν.δ. 131/1974 (Α΄ 320) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική 
παραγωγή».

4. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102), «Ανάπτυξη 
και αξιοποίηση της Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 
− Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες ιδρύθηκε το 
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), το οποίο 
αποτελεί τον κύριο φορέα εφαρμογής της πολιτικής για 
την αγροτική έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων.

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 4051/2012 
(Α΄ 40) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου.... 
4046/2012» περί συγχωνεύσεων ερευνητικών φορέων.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δη−
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

 7. Τις διατάξεις του Π.δ. 164/2003 (Α΄ 131) «Οργάνωση 
και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευ−
νών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητικού 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και 
των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευ−
νών (ΕΚΘΕ) σε αυτό».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/ 2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

10. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) περί «Σύστασης και μετονο−
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

11. Το Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) περί «Διορισμού Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Την αριθμ. 188763/ 10−10−2011 απόφαση Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί σύστασης 
Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − 
ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευσης εποπτευόμενων από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών 
προσώπων (Β΄ 2284).

13. Την αριθμ. Υ20/29.8.2015 απόφαση «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημή−
τριο Μελά» (Β΄ 1866).

14. Τον καν (ΕΚ) 199/2008 του Συμβουλίου «για τη θέ−
σπιση Κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση 
και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη 
στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις 
για την κοινή αλιευτική πολιτική».

15. Τις διατάξεις του καν (ΕΚ) 665/2008 της Επιτροπής 
«περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων για την εφαρμο−
γή του Καν (ΕΚ) αριθμ. 199/2008 του Συμβουλίου».

16. Την αριθμ. C(2013)5243/13−08−2013 εκτελεστική από−
φαση της Επιτροπής «για την παράταση του πολυετούς 
προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση 
και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας της πε−
ριόδου 2011−2013, ώστε να ισχύει και για την περίοδο 
2014−2016».

17. Την αριθμ. C(2013)5568/30−08−2013 εκτελεστική από−
φαση της Επιτροπής και ειδικότερα το άρθρο 7, με το 
οποίο παρατείνεται το εθνικό πρόγραμμα της χώρας 
για τη συλλογή πρωτογενών, βιολογικών, τεχνικών, περι−
βαλλοντικών και κοινωνικο−οικονομικών δεδομένων στον 
τομέα της αλιείας της περιόδου 2011−2013, στην περίοδο 
2014−2016.

18. Την αριθμ. 2/39549/0026/11.6.2015 απόφαση Υπουρ−
γών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού «περί καθορισμού δικαιολογητικών παρο−
χής επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων σε Ν.Π.Δ. ή Ι.Δ. 
από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού».

19. Τη ΣΑΕ 086 του ΠΔΕ, όπου είναι ενταγμένο το έργο 
με κωδικό 2013ΣΕ08600001 «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής 
Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2014 − 2015», συνολικού προϋ−
πολογισμού 6.308.896,05 €, εκ των οποίων τα 2.508.819,05 € 
αφορούν δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος για 
το έτος 2014 και τα υπόλοιπα 3.800.077,00 € αφορούν 
στις εκτιμώμενες δαπάνες του προγράμματος για το 
έτος 2015.

20. Την αριθμ. 214/83575/27.07.2015 εισήγηση του Γε−
νικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (εγκύκλιος 
ΥΠΟΙΚ  αριθμ. 2/14226/0021/25−2−15).

21. Την αριθμ. 299/85294/31.07.15 εισήγηση της Δ/νσης 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων 
(εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ αριθμ. 2/14226/0021/25−2−2015).

22. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης θα προκληθεί το έτος 2015 δαπάνη ανώτερου 
ύψους 3.800.077,00 €, που αφορά την εκτέλεση του προ−
γράμματος για το έτος 2015, και η οποία θα καλυφθεί 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναθέτουμε στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΕΛΓΟ−
ΔΗΜΗΤΡΑ όπως, δια του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευ−
νας (ΙΝΑΛΕ), να συλλέγει πρωτογενή βιολογικά, τεχνικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που 
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αφορούν στον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο πολυετούς 
εθνικού προγράμματος, να προβαίνει στις προπαρασκευ−
αστικές ενέργειες σύνταξης και υποβολής προτάσεων 
σε όλα τα στάδια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής 
Αλιευτικών Δεδομένων, καθώς και τη δημιουργία, τήρηση, 
ασφαλή αποθήκευση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, 
όπως καθορίζεται και περιγράφεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθμ. 199/2008 του Συμβουλίου, για το έτος 2015.

Για την εκτέλεση του προγράμματος, το Ινστιτούτο 
Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται 
να συμπράττει και με το Ελληνικό Κέντρο θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΈΘΕ), με βάση σχετικό προσύμφωνο συ−
νεργασίας που υπογράφεται μεταξύ τους.

Άρθρο 2

1. Η υλοποίηση του προγράμματος για το έτος 2015, 
μέγιστου ύψους 3.800.077,00 €, θα καλυφθεί από το Πρό−
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΠΕΝ (ΣΑΕ 086) με 
μορφή επιχορήγησης του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ και αφορά δα−
πάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2015.

2. Ο αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός ανά δράση 
των διακριτών ενοτήτων του εγκεκριμένου προγράμ−
ματος, ο/οι υπεύθυνος/οι ανά δράση καθώς και ο επι−
στημονικός υπεύθυνος του συνόλου του προγράμματος, 
υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας 
προκειμένου να περιληφθούν στη σύμβαση ανάθεσης 
έργου. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, ή των 
αρμοδίων οργάνων των φορέων εκτέλεσης, δηλώνεται 
ότι αποδέχονται το περιεχόμενο του πίνακα, το ποσό 
που τους αναλογεί και αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν 
το εγκεκριμένο πρόγραμμα.

3. Ο ετήσιος προϋπολογισμός, τα παραδοτέα του προ−
γράμματος, ο χρόνος υποβολής τους, οι επιλέξιμες δαπά−
νες, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
σχετικά με την παρακολούθηση και την παραλαβή του 
προγράμματος θα καθοριστούν με τη Σύμβαση Ανάθε−
σης Έργου.

4. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ετήσιου προσυμφω−
νηθέντος προγραμματισμού εργασιών ανά δράση των 
διακριτών ενοτήτων του εγκεκριμένου προγράμματος 
επιφέρει την ανάλογη τροποποίηση του αντίστοιχου 
πεδίου του πίνακα.

Άρθρο 3

1. Το ποσό της επιχορήγησης της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, καταβάλλεται τμη−
ματικά ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις και το 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων 
που θα υποβληθεί πριν την υπογραφή της σύμβασης. 
Η καταβολή πρώτης δόσης μπορεί να γίνει μετά την 
υπογραφή της σύμβασης, και ανάλογα με τις διαθέσιμες 
πιστώσεις του έργου. Η δεύτερη δόση και κάθε επόμενη 
δόση καταβάλλεται εφόσον έχει αναλωθεί το 80% της 
προηγούμενης καταβολής και ανάλογα πάντα με τις δι−
αθέσιμες πιστώσεις στο ΠΔΕ.

2. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του 
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ διαβιβάζει προς το Ελληνικό Κέντρο Θα−
λασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το μέρος της επιχορήγησης 
που του αναλογεί, βάσει του ετήσιου προσυμφωνηθέντος 
προϋπολογισμού προγραμματισμού εργασιών ανά δρά−
ση των διακριτών ενοτήτων και φορέα εκτέλεσης του 
εγκεκριμένου προγράμματος.

3. Η παραλαβή του προγράμματος εγκρίνεται από τη 
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας. Ο ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ 
υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Βιώ−
σιμης Αλιείας τα παραδοτέα και να συμμορφώνεται με 
τις υποδείξεις της για την παραλαβή του προγράμματος.

Ως λήξη του προγράμματος θεωρείται η οριστική πα−
ραλαβή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
έργου, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την υποβολή 
της Τελικής Τεχνικής Έκθεσης του προγράμματος στην 
Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα, τη συμπλήρωση της 
βάσης δεδομένων και την υποβολή πίνακα τεκμηρίωσης 
στον οποίο καταγράφονται η υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου, ανά δράση των διακριτών ενοτήτων του 
εγκεκριμένου προγράμματος και φορέα, καθώς και οι 
αντίστοιχες επιλέξιμες δαπάνες.

4. Σε περίπτωση που δαπάνες θεωρηθούν μη επιλέξι−
μες από την Επιτροπή ή από μεταγενέστερο Κοινοτικό 
έλεγχο, συνυπολογίζονται με συμψηφισμό στην καταβολή 
της επιχορήγησης για την υλοποίηση του προγράμματος 
επόμενου έτους.

Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του ΕΛ−
ΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ διαβιβάζει προς το Ελληνικό Κέντρο Θα−
λασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το μέρος της επιχορήγησης 
που του αναλογεί βάσει του ετήσιου προσυμφωνηθέντος 
προϋπολογισμού, συνυπολογίζοντας με συμψηφισμό το 
ποσό των μη επιλέξιμων δαπανών που αφορούν δαπά−
νες του.

5. Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2016 ο φορέας υλοποίησης 
ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας για το 
συνολικό ποσό που αναλώθηκε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2015 για την υλοποίηση του προγράμματος, συμπεριλαμ−
βανομένων φόρων και τυχόν κρατήσεων.

Το ποσό της επιχορήγησης που δεν αναλώθηκε, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως προκαταβολή για την υλοποίηση 
του προγράμματος του επόμενου έτους.

6. Τροποποιήσεις − προσαρμογές στις επιμέρους 
δράσεις και στον προϋπολογισμό ανά φορέα, κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος, μπορούν να 
πραγματοποιούνται μόνο μετά από έγκριση της Γενικής 
Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας και εντός του πλαισίου της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 4

1. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του 
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) υποχρεούνται να συγκεντρώσουν 
όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δι−
καιολογητικά για την κάλυψη των δαπανών που πραγμα−
τοποιήθηκαν για την υλοποίηση του εθνικού προγράμ−
ματος. Μετά την περάτωση των εργασιών υποβάλλουν 
στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας τον οικονομικό 
απολογισμό του έργου, σύμφωνα με λεπτομερή διαδικα−
σία που περιλαμβάνεται στη σύμβαση ανάθεσης έργου.

2. Οι φορείς υλοποίησης υπόκεινται στους προβλεπό−
μενους οικονομικούς ελέγχους σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας τους.

 3. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) διά του 
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) υποχρεούνται:

α) να τηρούν το σύνολο των παραστατικών που αφο−
ρούν τις δαπάνες υλοποίησης του έργου σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και β) να 
δέχονται και να διευκολύνουν τον έλεγχο από τις αρ−
μόδιες αρχές, εθνικές και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ − ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΙΑΟΥ − ΔΗΜΑΚΟΥ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
F

Αριθμ. Φ.10070/37992/1301 (3)
Απόδοση ετήσιας εισφοράς έτους 2013 και 2014 του πό−

ρου από το αγγελιόσημο του Τομέα Ασφάλισης Φω−
τοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τη−
λεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) και του Τομέα Ασφάλισης 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) του Κλάδου Κύ−
ριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. στον Τομέα Υγείας Ιδι−
οκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) 
του Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. Β΄του τέταρτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2335/1995 (Α΄ 185).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του 

Ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 1866/1989

(Α΄ 222) και της παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ. 40055/
11439/1169/9.6.2009 (Β΄ 1184) υπουργικής απόφασης «Ανα−
σύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού 
του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 
Προσωπικού Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.).

4. Τις διατάξεις της παρ. IB.1α του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και του άρθρου 46 του Ν. 4144/2013 
(Α΄ 88).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3918/2011 
(Α΄ 31), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 65/2015 (Α΄ 106) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
διορισμός Δημητρίου Μουστάκα του Ιωάννου, στη θέση 
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης.

8. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου που λήφθηκε 
στην αριθμ. 27/24.06.2015 συνεδρίασή του.

9. Την αριθμ 31236/1309/8.7.2015 εισηγητική έκθεση 
Οικονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. 
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αλλά: α) για το έτος 2013, μείωση των 
εσόδων του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων 
και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) 
κατά 41.697,26 € και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών 
Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) κατά 23.858,86 €, του Κλάδου 
Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.− Μ.Μ.Ε. με ισόποση αύξηση 
των εσόδων του Τομέα Υγείας Ιδιοκτήτων Συντακτών 
και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΥ.Ι.Σ.Υ.Τ.) κατά 65.556,12 € και
β) για το έτος 2014, μείωση των εσόδων του Τομέα Ασφά−
λισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων 
Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) κατά 45.205,23 € και του Τομέα 
Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) κατά 
23.550,03 €, του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε. 
με ισόποση αύξηση των εσόδων του Τομέα Υγείας Ιδι−
οκτήτων Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) 
κατά 68.755,26 €, αποφασίζουμε:

α. Από το συνολικό ποσό του πόρου του αγγελιοσήμου 
έτους 2013 του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων 
και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (Τ.Α.Φ.Ε.Ε.Τ.) 
και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου 
(Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.ΤΑ.Π.−Μ.Μ.Ε., 
αποδίδεται στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών 
και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) του Κλάδου Υγείας 
Ε.ΤΑ.Π.−Μ.Μ.Ε., ετήσια εισφορά ύψους 41.697,26 € και 
23.858,86 € από τον κάθε Τομέα αντίστοιχα, η οποία 
κατανέμεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 
στ΄ της παρ. 1 της αριθμ. Φ.10070/4886/208/30.04.2013 
Υπουργικής Απόφασης (Β΄1214) «Καθορισμός εισφορών 
«Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα» του Ενιαίου Ταμείου 
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
(Ε.ΤΑ.Π.−Μ.Μ.Ε.)».

β. Από το συνολικό ποσό του πόρου του αγγελιοσήμου 
έτους 2014 του Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων 
και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης (ΤΑ.Φ.Ε.Ε.Τ.) 
και του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου 
(Τ.Α.Α.Ξ.Τ.) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε., 
αποδίδεται στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών 
και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Υ.Ι.Σ.Υ.Τ.) του Κλάδου Υγείας 
Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε., ετήσια εισφορά ύψους 45.205,23 € και 
23.550,03 € από τον κάθε Τομέα αντίστοιχα, η οποία 
κατανέμεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 
στ΄ της παρ. 1 της αριθμ. Φ. 10070/4886/208/30.04.2013 
Υπουργικής Απόφασης (Β΄1214) «Καθορισμός εισφορών 
«Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα» του Ενιαίου Ταμείου 
Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
(Ε.Τ.Α.Π.−Μ.Μ.Ε.)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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