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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

  Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ» 
και κύρωση του οργανισμού αυτού.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 50 παρ. 1, 51 παρ. 1 και 

52 παρ. 1 του Ν. 4182/2013, όπως ισχύει (ΦΕΚ 185 Α΄) και 
β) 108 και 110 του Αστικού Κώδικα. 

2. Την αριθ. 16.811/27.2.2014 πράξη της Συμβολαιογρά−
φου Αθηνών Αικατερίνης θυγατέρας Αγγέλου Γκίκα, 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 16.828/24.04.2014 
πράξη της ιδίας συμβολαιογράφου, με την οποία οι: 
α) Γεώργιος Σιαφλάς του Βασιλείου και β) Παύλος Μπα−
λόγλου του Ραφαήλ, σύστησαν κοινωφελές ίδρυμα με 
την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ» 
και με έδρα τον Πειραιά.

3. Την αριθμ. Δ6Α1104503ΕΞ2011/21.7.2011 (ΦΕΚ 1670 Β΄) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμι−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
περί έναρξης της λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Περιουσίας.

Με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Εγκρίνουμε τη σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος 
με την επωνυμία: «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟ−
ΓΛΟΥ», η οποία έγινε από τους: α) Γεώργιο Σιαφλά του 
Βασιλείου και β) Παύλο Μπαλόγλου του Ραφαήλ, με 
την αριθ. 16.811/27.2.2014 πράξη της Συμβολαιογράφου 
Αθηνών Αικατερίνης θυγατέρας Αγγέλου Γκίκα, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 16.828/24.04.2014 πράξη 
της ιδίας συμβολαιογράφου. Το ίδρυμα τούτο αποτε−
λεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, υπάγεται στην 
εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και διέπεται από τις δι−
ατάξεις των ανωτέρω συστατικών του πράξεων, του 
παρακάτω οργανισμού, του Ν. 4182/2013, όπως ισχύει 
και των διαταγμάτων που θα εκδοθούν σε εκτέλεση 
του νόμου τούτου.

2. Κυρώνουμε τον οργανισμό διοίκησης και διαχείρι−
σης του ιδρύματος τούτου, που αποτελείται από δεκα−
τρία (13) άρθρα και καταχωρίζεται παρακάτω:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Διοίκησης και διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος 

με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟ−
ΓΛΟΥ».

Άρθρο 1 
Μορφή−Επωνυμία−Έδρα−Σφραγίδα

1. Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ», που συστήθηκε από 
τους: α) Γεώργιο Σιαφλά του Βασιλείου και β) Παύλο 
Μπαλόγλου του Ραφαήλ, με την αριθ. 16.811/27.2.2014 
πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης θυ−
γατέρας Αγγέλου Γκίκα, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 16.828/24.04.2014 πράξη της ιδίας συμβολαιογρά−
φου, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και 
διέπεται από τις διατάξεις των ανωτέρω συστατικών 
πράξεων, του παρόντος οργανισμού, του Ν. 4182/2013 
και των διαταγμάτων που θα εκδοθούν σε εκτέλεση 
του νόμου τούτου. 

2. Έδρα του ιδρύματος είναι ο Πειραιάς.
3. Η σφραγίδα του ιδρύματος είναι στρογγυλή και 

αναγράφει περιμετρικά, μέσα σε πλαίσιο, την επωνυμία 
του ιδρύματος και στο μέσον αυτής την έδρα και το 
έτος έγκρισης της σύστασής του.
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Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του ιδρύματος είναι η μέριμνα για την πνευμα−
τική υγεία και πρόοδο των νέων του Δήμου Αιγιαλείας 
Δημοτικές Ενότητες Ακράτας και Αιγείρας καθώς και 
του Δήμου Πειραιά.

Μέσα επίτευξης του σκοπού:
1. Η χορήγηση εφάπαξ κατ’ έτος χρηματικών βραβεί−

ων σε αριστεύσαντες απόφοιτους μαθητές δημοσίων 
λυκείων των ανωτέρω Δήμων.

2. Η οργάνωση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης 
με πρόσβαση σε αυτήν μαθητών, πρωτοβάθμιας και δευ−
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, και φοιτητών (προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών) σε ακίνητο αφιερούμενο δια του 
παρόντος επί της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού και 
Πύλης 7 στον Πειραιά και στον Α΄ όροφο του κτιρίου 
αυτού. Για το σκοπό αυτό, οι Ιδρυτές θα δωρίσουν, ένα 
σημαντικό αριθμό βιβλίων για την αρχική λειτουργία 
της βιβλιοθήκης.

3. Συνεργασία με ιδρύματα και νομικά πρόσωπα του 
Πειραιά όπου έχουν λογοτεχνική δραστηριότητα προς 
καλύτερη ευόδωση των σκοπών του.

Άρθρο 3 
Περιουσία−Πόροι

Ι. Περιουσία του ιδρύματος αποτελούν τα κάτωθι πε−
ριουσιακά στοιχεία: 

Α) ΑΚΙΝΗΤΑ
1. Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 

μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι και 82/οο (120,82), 
με την σ΄ αυτό υπάρχουσα οικοδομή, αποτελούμενη από 
ισόγειο κατάστημα, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 
ενενήντα τριών και 42/οο (93,42) και από πρώτο (Α) πάνω 
από το ισόγειο όροφο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται 
για τη στέγαση της βιβλιοθήκης και των Γραφείων του 
Ιδρύματος, αποτελούμενο από μία κατοικία επιφανείας 
μέτρων τετραγωνικών εκατόν δέκα τεσσάρων και 88/οο
(114,88), που το όλο ακίνητο βρίσκεται εντός του εγκε−
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά Ατ−
τικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς−Νήσων και 
επ της συμβολής των οδών 34ου Συντάγματος Πεζικού 
και Πύλης, αριθμ 7. Το ακίνητο αυτό δεν δύναται να με−
ταβιβασθεί, δύναται όμως να μεταβιβασθεί το υπόλοιπο 
του συντελεστή δόμησης. 

2. Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως 
μέτρων τετραγωνικών εκατόν σαράντα ενός (141,00), 
με την σ΄ αυτό υπάρχουσα οικοδομή, αποτελούμενη 
από ισόγεια κατοικία επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 
εβδομήντα ενός και 40/οο (71,40) και από ισόγειο κα−
τάστημα επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριάντα και 
72/οο (30, 72), που το όλο ακίνητο βρίσκεται εντός του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά 
Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς − Νήσων 
και επί της συμβολής των οδών Αιγάλεω και Έβρου, 
αριθμ. 118.

3. Οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πεντα−
κοσίων οκτώ και 0.32 (508.32) κείμενο εκτός οικισμού και 
εντός ζώνης των ορίων του οικισμού Κοινότητας Πλατά−
νου Αιγιαλείας κατά την ειδική θέση «Μπερδεκέκι» άρτιο 
μη οικοδομήσιμο δυνάμενο να γίνει οικοδομήσιμο όταν 

αποκτήσει πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο πλάτους 
τεσσάρων μέτρων (4.00). Το οικόπεδο τούτο απεικονί−
ζεται με τα κεφαλαία γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Λ.Κ.Ι.Θ.Μ.Η.Ζ.Ε.Α. 
στο από μήνα Ιούλιο 1991 τοπογραφικό διάγραμμα του 
πολιτικού μηχανικού Πάνου Θεοδώρου.

4. Ένα οικόπεδο κείμενο στη θέση «ΑΝΩ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΑΙΓΙΟΥ − ΜΠΕΡΔΕΚΕΚΙ», εκτός οικισμού και εντός ζώ−
νης των ορίων οικισμού Άνω Πλατάνου Αιγιαλείας είναι 
άρτιο και μη οικοδομήσιμο εκτάσεως μέτρων τετρα−
γωνικών πεντακοσίων είκοσι έξι και 598/οο (526,598) 
εμφαινόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία 
Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Α. εις το από Ιανουαρίου 1990 το−
πογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Πάνου 
Α. Θεοδώρου.

5. Ένα οικόπεδο, κείμενο στη θέση «Βαγιά» εκτός οικι−
σμού και εντός ζώνης των ορίων Κοινότητος Πλατάνου 
Αιγιαλείας Αχαΐας, τέως Δήμου Κραθίδος, εκτάσεως 
κατά τον τίτλο κτήσεως δύο (2) στρεμμάτων περίπου, 
συνορευόμενο γύρωθεν με άμπελο και σταφιδάμπελο 
Βασιλικής Μπάμπαλη, λαγκάδι, δρόμο και άμπελο Νικο−
λάου Παπαδοπούλου, ήδη δε εμφανόμενο υπό τα κεφα−
λαία αλφαβητικά γράμματα Α−Β−Γ−Δ−Ε−Ζ−Η−Θ−Ι−Κ−Λ−Α, 
εις το από Δεκεμβρίου 1983 τοπογραφικό διάγραμμα 
του Πολιτικού Υπομηχανικού Νικ. Ζιζήλα.

Β) ΟΜΟΛΟΓΑ
1) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου συνολικής αξίας, 

σύμφωνα με την αριθμ. 16.811/27.2.2014 πράξη σύστασης 
του, «165.890,00» ευρώ ευρισκόμενα εις την εταιρεία Ν. 
Χρυσοχοίδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, με δικαιούχο 
το Γεώργιο Σιαφλά του Βασιλείου. Ο αριθμός, το ύψος 
και η ημερομηνία λήξεως των εν λόγω Ομολόγων είναι: 
7.803,85 ευρώ x 5 τεμάχια, λήξεως 24−2−2023, 24−2−2024, 
24−2−2025, 24−2−2026 και 24−2−2027. Και α) 8324,10 ευρώ 1 
τεμάχιο λήξεως 24−2−2028 και β) 8320 ευρώ Χ 15 τεμάχια 
λήξεως από 24−2−2028 έως 24−2−2042. Τα Ομόλογα αυτά 
φέρουν τόκο (2%) ετησίως.

2) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου ονομαστικής αξίας 
σύμφωνα με την αριθμ. 16.811/27.2.2014 πράξη σύστα−
σης του «9.450,00» ευρώ ευρισκόμενα εις την Τράπεζα 
Πίστεως κατάστημα Μοσχάτου, με δικαιούχο τον Γε−
ώργιο Σιαφλά του Βασιλείου. Ο αριθμός, το ύψος και η 
ημερομηνία λήξεως των εν λόγω Ομολόγων είναι: 225 
ευρώ Χ 10 τεμάχια και ανά 2 τεμάχια λήγουν 24−2−2023 
έως 24−2−2027 και 240 ευρώ Χ 30 τεμάχια λήγουν από 
24−2−2028 έως 24−2−2042. Τα Ομόλογα αυτά φέρουν τόκο 
(2%) ετησίως ανά δύο (2) κομμάτια.

Γ) ΜΕΤΡΗΤΑ
1) Κοινός λογαριασμός προθεσμιακός, τηρούμενος 

στην Τράπεζα Πειραιώς, κατάστημα Μοσχάτου, με αριθ−
μό 17207989 και ποσό «75.000,00» ευρώ, με δικαιούχους 
τους Γεώργιο Σιαφλά του Βασιλείου και Παύλο Μπα−
λόγλου του Ραφαήλ.

2) Λογαριασμός Προθεσμιακός με αριθμό 
14401500006620 τηρούμενος στην ALPHA BANK σε κα−
τάστημα Μοσχάτου «50.000,00» δολάρια Αμερικής, με 
δικαιούχο το Γεώργιο Σιαφλά του Βασιλείου,

Το ίδρυμα θα διαχειρίζεται την περιουσία του ελευ−
θέρως κατά την κρίση του Δ.Σ. του, εκτός του περιο−
ρισμού για το κτίριο με αριθμ. «1», που θα είναι η έδρα 
του ιδρύματος. Για την πώληση ακινήτου απαιτείται 
πλειοψηφία των 5/7 των μελών του Δ.Σ. 
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II. Πόροι του ιδρύματος είναι:
1. Τα πάσης φύσεως έσοδα από την περιουσία του.
2. Οι χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις, καθώς και 

οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, οποιουδήποτε 
φυσικού ή νομικού προσώπου, προς αυτό.

3. Οποιαδήποτε περιοδική, η εφάπαξ απόδοση οποιου−
δήποτε περιουσιακού στοιχείου ή επένδυσης που πε−
ριέρχεται στο Ίδρυμα και βρίσκεται στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό.

Άρθρο 4 
Διοίκηση

1. Το ίδρυμα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμ−
βούλιο. Το πρώτο Δ.Σ. αποτελείται από τους:

α) Γεώργιο Σιαφλά του Βασιλείου 
β) Παύλο Μπαλόγλου του Ραφαήλ 
γ) Κυριακή Κανελλακοπούλου του Ιωάννη 
δ) Ιωάννη Κοσμαδάκη του Κωνσταντίνου 
ε) Αλέξανδρο Γιαννακάκη του Άγγελου 
στ) Αγλαΐα Παπαηλίου του Βασιλείου 
ζ) Ιωάννη Πρατικάκη του Χρήστου
Αναπληρωματικά μέλη, που ορίζονται σε περίπτωση 

αντικατάστασης, σύμφωνα και με την παράγραφο 4 
του παρόντος άρθρου, των τακτικών μελών, κατά σειρά 
προτεραιότητας αναφερόμενα, ορίζονται οι:

1) Κατερίνα Γιαννακοπούλου του Κωνσταντίνου
2) Αριάδνη Περάκη του Νικόλαου
3) Χριστίνα Οραήλογλου του Δημητρίου
4) Χαράλαμπος Σιαφλάς του Αλέξη
5) Νίκος Παπαγιαννάκης του Μιχαήλ
6) Περσεφόνη Σιαφλά του Αλέξη
7) Γεωργία Χατζημανωλάκη του Ιωάννη
8) Ελένη Λομβαρδά του Γεωργίου
9) Στέφανος Μίλεσης του Παναγιώτη
10) Γεώργιος Κωνστάντες του Πέτρου
11) Βασίλειος Σιαφλάς του Νεοκλή
12) Αγγελική Αρκούδη του Ιωάννη
13) Παναγιώτα Σιαφλά του Ανδρέα
14) Μιχάλης Σπιθούρης του Πολύδωρα
15) Δημήτριος Κρασονικολάκης του Μιχαήλ
16) Παύλος Σκευοφύλακας του Θεοχάρη
17) Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου του Μιχαήλ
18) Χρήστος Μπαλόγλου του Παύλου
19) Βασίλειος Σιαφλάς του Ανδρέα
20) Γιάννης Σπιθούρης του Πολύδωρα
21) Κωνσταντίνο Χατζηχαραλαμπίδου του Ευάγγελου
22) Μαρίνα Χατζηχαραλαμπίδου του Ιωάννη
23) Χαράλαμπος Μπαλόγλου του Προδρόμου
24) Αγγέλα Γιαννακάκη του Αγγέλου
25) Αλεξάνδρα Κανελλακοπούλου του Ιωάννη
26) Γεώργιος Σακκάς του Ανδρέα
27) Δημήτρης Μπιλίνης του Παναγιώτη.
2. Διεύρυνση του αριθμού των τακτικών μελών του 

Δ.Σ. δεν επιτρέπεται παρά μόνο μετά από ομόφωνη 
απόφαση αυτών. Δύναται να γίνει διεύρυνση των ανα−
πληρωματικών μελών του Δ.Σ. με απόφαση των 3/5 των 
τακτικών μελών του.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζουν με 
πράξη τους, έπειτα από ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον 
Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, και τον Ταμία.

4. Σε περίπτωση αποποίησης, παραίτησης, έκπτωσης, 
ανικανότητας, θανάτου ή αντικατάστασης, για οποιο−
δήποτε λόγο, κάποιου από τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η κενή θέση συμπληρώνεται με οπόφαση 
του Δ.Σ. από τον κατάλογο των αναπληρωματικών με−
λών, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου. Σε περίπτωση εξάντλησης των αναφερομένων 
προσώπων στον κατάλογο η κενή θέση θα συμπληρώ−
νεται με απόφαση των υπολοίπων μελών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της συστατικής πράξης και του άρθρου 
19 του Ν. 4182/2013, όπως ισχύει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια 
φορά κάθε δίμηνο και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρό−
εδρος ή τρία από τα μέλη του, με γραπτή αίτησή τους 
προς τον Πρόεδρο, ο οποίος οφείλει να καλέσει το 
Δ.Σ. εντός μηνός. Σε περίπτωση αρνήσεως, ή παρόδου 
της προθεσμίας, το Δ.Σ. καλείται με πρωτοβουλία των 
αιτούντων.

6. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη 
είναι περισσότερα από τα απόντα.

7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειο−
ψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψη−
φίας υπερισχύει, η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο 
Πρόεδρος.

8. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι (6) συνε−
χείς τακτικές συνεδριάσεις, στις οποίες προσκλήθηκε 
εγγράφως, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και η κενή 
θέση αυτού συμπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην 
παρ.4 του παρόντος άρθρου.

9. Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά, 
στα οποία καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαμ−
βάνονται από αυτό, καθώς και η γνώμη των μελών που 
τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα 
τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση.

10. Τα μέλη του Δ.Σ. κατά τις μετακινήσεις από τις 
κατοικίες τους προς και από τον τόπο συνεδριάσεως 
του Δ.Σ., ή για την εκτέλεση υπηρεσίας χάριν του Ιδρύ−
ματος, δικαιούνται των οδοιπορικών ή άλλων εξόδων 
που δαπάνησαν, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ. και επίσης με απόφασή του το Δι−
οικητικό Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει έκτακτη αμοιβή 
ή αποζημίωση σε μέλος του για ιδιαίτερη απασχόλη−
σή του με τις υποθέσεις του Ιδρύματος, εφόσον έγινε 
έπειτα από ειδική εντολή του Δ.Σ. και αποδεικνύεται ότι 
πραγματοποιήθηκε νόμιμα.

Άρθρο 5 
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του 
Ιδρύματος και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που 
αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία του, τη διά−
θεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια 
που σχετίζεται με την εκπλήρωση του σκοπού του, πά−
ντοτε όμως σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής 
πράξης, του παρόντος οργανισμού και της ισχύουσας 
νομοθεσίας.

2. Το Δ.Σ. ειδικότερα και ιδίως:
α) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για 

έγκριση στην αρμόδια από το νόμο Αρχή τον προϋπο−
λογισμό και απολογισμό του ιδρύματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4182/2013, μαζί δε με τον απολογισμό, 
καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογι−
σμό του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύματος.

β) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προ−
σωπικού του Ιδρύματος, με την προϋπόθεση όμως ότι 
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υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στο εγκεκριμένο προϋπο−
λογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω 
προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του.

γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη 
λειτουργία του ιδρύματος και καταρτίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

δ) Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρο−
νομιών, κληροδοσιών και δωρεών, καθώς και για την 
ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών του Ιδρύματος.

ε) Καθορίζει με απόφασή του τον προορισμό και τη 
χρήση των ακινήτων του Ιδρύματος.

στ) Προκηρύσσει και απονέμει τα χρηματικά βραβεία.
3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως στην ως άνω έδρα του.

Άρθρο 6 
Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύ−
ματος:

1. Εκπροσωπεί, επιφυλασσομένων των λοιπών διατά−
ξεων του παρόντος, το Δ.Σ. στα Δικαστήρια, στις Αρχές 
εσωτερικού ή εξωτερικού, στις τράπεζες ελληνικές ή 
αλλοδαπές οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς και στις 
σχέσεις τους με κάθε τρίτο, αυτοπροσώπως ή με πρό−
σωπο που ορίζεται απ’ αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση 
του Δ.Σ.

2. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδρι−
άσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευ−
θύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση 
περιλαμβάνουν την ημερήσια διάταξη και στέλνονται 
στα μέλη του Δ.Σ. δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν 
από τη συνεδρίαση.

3. Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την 
ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την 
οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται σε 
αυτήν δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα 
υπόθεση και συμφωνήσει για αυτό η πλειοψηφία των 
παρόντων μελών του Δ.Σ.

4. Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει μαζί με 
το γραμματέα όλα τα έγγραφα του Ιδρύματος προς 
τρίτους.

5. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη 
που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, 
και δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00 ευρώ). Σε κάθε άλλη περίπτωση, απαιτείται 
προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. και το σχετικό ένταλμα 
συνυπογράφεται από το γραμματέα.

6. Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό του 
Ιδρύματος, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και ενεργεί 
σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές 
αυτού.

7. Πραγματοποιεί οποιαδήποτε πράξη κινήσεως τρα−
πεζικών λογαριασμών, κατάθεση ή ανάληψη οποιουδή−
ποτε ποσού μέχρι ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 
ευρώ) για τις ανάγκες λειτουργίας του Ιδρύματος, υπο−
γράφων κάθε σχετικό παραστατικό έγγραφο. Σε περί−
πτωση μεγαλύτερης δαπάνης απαιτείται η απόφαση 
του Δ.Σ.

8. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλη−
ρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος τούτου, άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται 
με απόφαση αυτού.

Άρθρο 7 
Αρμοδιότητες Γραμματέα

Ο Γραμματέας του Ιδρύματος:
1. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του 

ιδρύματος προς τρίτους και τα εντάλματα που προ−
βλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 5.

2. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. 
του Ιδρύματος.

3. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.
4. Φυλάσσει τα έγγραφα, τα βιβλία (εκτός από τα 

διαχειριστικά, τα οποία φυλάσσει και τηρεί ο Ταμίας) 
και τη σφραγίδα του Ιδρύματος, ευθυνόμενος για την 
καταστροφή ή την απώλεια τούτων.

5. Ο Γραμματέας μπορεί, εφόσον κρίνεται απαραίτη−
το από το Δ.Σ., (λόγω ειδικών συνθηκών) να βοηθείται 
από υπάλληλο του Ιδρύματος, την ευθύνη όμως για τις 
ενέργειες και πράξεις αυτού φέρει πάντοτε ο ίδιος.

6. Το Γραμματέα, όταν απουσιάζει η κωλύεται, ανα−
πληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση 
αυτού.

Άρθρο 8 
Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας του ιδρύματος:
1. Εισπράττει όλα τα έσοδα τούτου, εκδίδοντας και 

υπογράφοντας σχετικές αριθμημένες διπλότυπες απο−
δείξεις.

2. Καταθέτει τα έσοδα του ιδρύματος, σε πιστωτικά 
ιδρύματα σύμφωνα με το Ν. 4182/2013, έχοντας την ευ−
χέρεια να παρακρατεί από αυτά ένα μικρό ποσό, που 
είναι αναγκαίο για την πληρωμή έκτακτων και επει−
γουσών δαπανών του Ιδρύματος, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. στην αρχή κάθε έτους.

3. Εκτελεί κάθε πληρωμή, ύστερα από έκδοση εντάλ−
ματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 5.

4. Τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά βιβλία και στοι−
χεία του ιδρύματος.

5. Φροντίζει για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή 
στο Δ.Σ. των σχεδίων προϋπολογισμού, απολογισμού 
και ισολογισμού του Ιδρύματος.

6. Τον Ταμία όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει 
άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 9 
Οικονομική διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση του ιδρύματος περιλαμβάνει 
ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση, 
η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα 
δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση συ−
στάσεως του ιδρύματος, η οποία μπορεί να παραταθεί 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους, με απόφαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται στην πρώτη 
συνεδρίασή του.

2. Η οικονομική διαχείριση γίνεται με βάση προϋπο−
λογισμό και απολογισμό εσόδων και εξόδων, που κα−
ταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4182/2013.

Άρθρο 10 
Βιβλία και στοιχεία

Το ίδρυμα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία 
και στοιχεία:
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1. Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας.
2. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
3. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο κα−

ταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική 
τάξη, όλα τα έσοδα και έξοδα του ιδρύματος που πραγ−
ματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης.

4. Βιβλίο μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα ονό−
ματα των βραβευθέντων, το λύκειο που αποφοίτησαν, 
το ποσό του βραβείου σύμφωνα με το σκοπό του.

5. Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων ει−
σπράξεως και ενταλμάτων πληρωμής, θεωρημένα από 
τον πρόεδρο.

Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, το Δ.Σ., 
αποφασίζει την τήρηση και άλλων τα οποία κρίνει απα−
ραίτητα για την παρακολούθηση της διαχείρισης της 
περιουσίας ή την εκτέλεση των σκοπών του Ιδρύματος.

Άρθρο 11 
Επιλογή και ανακήρυξη δικαιούχων

 των χρηματικών βραβείων.

1. Δικαίωμα χρηματικού βραβείου έχουν αριστούχοι 
απόφοιτοι της Γ΄ Λυκείου δημοσίων λυκείων του Δήμου 
Πειραιά και Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτική Ενότητα Ακρά−
τας και Αιγείρας), εφόσον είναι και δημότες των Δήμων 
Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτική Ενότητα Ακράτας και 
Αιγείρας).

2. Η επιλογή και ανακήρυξη των δικαιούχων γίνεται 
μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται σε τοπικές εφη−
μερίδες (1) τουλάχιστον για το Δήμο Αιγιαλείας και (1) 
τουλάχιστον για το Δήμο Πειραιά και καθορίζει τους 
ειδικότερους όρους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
καθώς και το χρόνο και την προθεσμία υποβολής των 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστα−
τικής πράξης του ιδρύματος, του παρόντος οργανισμού 
και του Ν. 4182/2013 που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτω−
ση. Για την επιλογή των βραβευομένων δεν θα γίνεται 
διεξαγωγή διαγωνιστικών εξετάσεων, αλλά απλή υπο−
βολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο ίδρυμα, 
εξέταση αυτών και με εκλογή των δικαιούχων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν.

3. Η επιλογή των δικαιούχων μεταξύ περισσοτέρων 
υποψηφίων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμ−
φωνα με τη βούληση των ιδρυτών, όπως αυτή αποτυπώ−
νεται στην παρούσα. Κριτήριο της επιλογής είναι απο−
κλειστικά η σχολική επίδοση των υποψηφίων, σύμφωνα 
με το βαθμό του απολυτηρίου τους από το Λύκειο εις 
το οποίο φοιτούσαν.

Κατ’ έτος θα δίδονται εφάπαξ μέχρι 4 χρηματικά βρα−
βεία ποσού έως 2.000,00 ευρώ έκαστο για κάθε ένα από 
τους Δήμους Πειραιά και Αιγιαλείας (Δημοτική Ενότητα 
Ακράτας και Αιγείρας). Ο αριθμός των δικαιούχων και 
το ύψος των βραβείων κατ’ έτος θα καθορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. του ιδρύματος, και σε περίπτωση, 
που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια 
βαθμολογία, θα καθοριστούν κοινωνικά κριτήρια από 
το πρώτο Δ.Σ.

Άρθρο 12 
Τροποποίηση Οργανισμού

Ο Οργανισμός του ιδρύματος μπορεί να τροποποιηθεί 
ή να συμπληρωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 και 110 και 119 του 
Αστικού Κώδικα, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αυτού.

Άρθρο 13 
Διάλυση του ιδρύματος − Τύχη περιουσίας αυτού

1. Το ίδρυμα διαλύεται όταν και όπως ο νόμος ορίζει.
2. Σε περίπτωση διάλυσης του ιδρύματος για οποιον−

δήποτε λόγο, η περιουσία του περιέρχεται σε άλλο 
φορέα που εξυπηρετεί τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, 
με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ιδρύματος.

Στους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και θρη−
σκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος διατάγματος. 

 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2014 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

    F

 AΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8026/18879/443−ε (2)

 Επανίδρυση Παραρτήματος Λέσχης − Εστιατόριο 
στο Α.Τ. Ακρόπολης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 21 του Ν. 1481/1984 (Α΄ 152) «Οργανισμός 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
β. Του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελλη−
νικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ. Του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73) «Αναδιοργάνωση της Ελ−
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ανα−
βάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης 
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

δ. Του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελ−
ληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύουν.

ε. Του Π.Δ. 184/2009 (Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του».

στ. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

ζ. Του Π.Δ. 215/2007 (Α΄ 241) «Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
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η. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». (Α΄ 141).

θ. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

ι. Του Π.Δ. 110/2014 «Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος 
Ακροπόλεως και Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως» 
(Α΄ 177).

2. Την 8000/8/2ζ/29−12−1987 απόφαση του Αρχηγού 
Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 46) «Ίδρυση, οργάνωση, λει−
τουργία και έλεγχος Λεσχών Ελληνικής Αστυνομίας», 
όπως τροποποιήθηκε και επανήλθε σε ισχύ με την υπ’ 
αριθμ. 8026/2/4−β από 14−2−1994 όμοια (Β΄ 119).

3. Την 7004/5/16 από 24−5−2014 απόφαση του Αρχη−
γού Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρε−
σιακά όργανα» (Β΄ 1384).

4. Την 8026/18879/443−δ/24−10−2014 απόφαση του Αρ−
χηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ιδρύουμε Παράρτημα Λέσχης−Εστιατόριο στο Α.Τ. 
Ακρόπολης.

2. Η οργάνωση, η λειτουργία και ο έλεγχος της Λέ−
σχης διέπεται από τις διατάξεις της 8000/8/2ζ/29−12−1987 
απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄ 46), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014

Ο Προϊστάμενος Επιτελείου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

    F 
 Αριθμ. 3627.11/04/14 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3627.11/10/13/28−08−2013 Κοι−

νής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2285) με τίτλο «Επιδό−
τηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών 
ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2011−2013».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2575/1998 (23Α΄) παρ. 8 άρθρο 9 «Ρύθμιση 

Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυ−
τιλίας» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2819/2000 (84Α΄) 
περίπτωση α της παρ. 4 του άρθρου 19, το Ν. 3654/2008 
(57Α΄) άρθρο 10, το Ν. 3966/2011 (118Α΄) παρ. 7 του άρ−
θρου 59 και την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν. 4150/2013 
(102Α΄) και ισχύει.

β) Του Ν. 4172/2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και 
του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (Α΄ 167).

γ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 194).

δ) Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

ε) Της αριθμ. 9617/22−06−2009 Πρόσκλησης Υποβολής 
Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευ−

ση και Δια βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Α.Π.: 6727/
8−0−5−2012 1η Τροποποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης. 

στ) Των αριθμ. 20416−20418−20420/07−12−2012 αποφάσε−
ων Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ». 

ζ) Του αριθμ. Δ12Α1113257 ΕΞ 2014/05−08−2014 εγγρά−
φου Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημο−
σίων Εσόδων/Γεν. Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης/
Διεύθυνση φορολογίας Εισοδήματος/Τμήματα Α΄−Γ΄ με 
θέμα «Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπου−
δαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2011−2015». 

η) Της αριθμ. 3627.11/10/13 κοινής υπουργικής απόφα−
σης με θέμα «Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών 
σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2011−2013» (2285Β΄). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται συνολική δαπάνη ποσού 24.760.000,00€ για 
τα έτη 2011−2015 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ δεδομένου ότι το 
συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται και από την Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση (ΣΑΕ 2012ΣΕ09080004, 2012ΣΕ09080005, 
2012ΣΕ09080006). Η εν λόγω δαπάνη δεν είναι νέα, έχει 
καθοριστεί στην υπ’ αριθμ. 3627.11/10/13 (2285 Β΄) κοινή 
υπουργική απόφαση με θέμα «Επιδότηση Πρακτικής 
Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 
2011 2013», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3627.11/10/13/28−8−2013
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2285) ως προς τα κά−
τωθι: 

1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Την επι−
δότηση της Πρακτικής Άσκησης των Πρωτοετών Σπου−
δαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρ−
χων − Μηχανικών (ΑΕΝ/Π−Μ), με το ποσό των οκτακοσίων 
ογδόντα ευρώ (880 €) ανά μήνα και ανά σπουδαστή 
για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 που εκτέλεσαν 
πρώτο θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι. Ως μήνας λογί−
ζονται οι τριάντα (30) ημέρες. Τα ποσά της επιδότησης 
θα καταβάλλονται μηνιαίως και μέχρι έξι (6) μήνες. Το 
συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό θα ανέλθει περί τα 
24.760.000 εκατ. € και θα καλυφθεί από το ΠΔΕ έτους 
2013, 2014 και 2015.». 

2. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Η εί−
σπραξη του ποσού επιδότησης θα διενεργείται από την 
εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία με την υποβολή 
στον αρμόδιο υπόλογο διαχειριστή του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου των ακολούθων δικαιολογητικών παραστα−
τικών:

α) Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Ναυτιλιακής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης / Τμήμα Β΄ του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, ότι ο αιτών το επίδομα, είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία 
κατά τον χρόνο άσκησης του σπουδαστή επί του πλοίου 
εκμεταλλευόταν πράγματι το συγκεκριμένο πλοίο, ή 
κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα 
ανωτέρω στοιχεία. 

β) Εξοφλητικές αποδείξεις ή επικυρωμένα αντίγραφα 
μισθοδοτικών καταστάσεων της διαχειρίστριας/πλοι−
οκτήτριας του πλοίου εταιρείας υπογεγραμμένα από 
τον σπουδαστή και τον υπεύθυνο παρακολούθησης 
οικονομικών θεμάτων, από τις οποίες θα προκύπτει η 
καταβολή του επιδόματος στο δικαιούχο σπουδαστή 
και στις οποίες, για τα πλοία που είναι συμβεβλημένα 
με το NAT, θα αναγράφονται αναλυτικά τα ποσά των 
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ασφαλιστικών εισφορών που η εταιρεία υποχρεούται 
να αποδώσει στο NAT και λοιπά Ταμεία. 

γ) Βεβαίωση από το NAT ότι έχουν καταβληθεί οι ει−
σφορές για κάθε σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα 
της πρακτικής άσκησης του επί του πλοίου (για πλοία 
συμβεβλημένα με το NAT και για μη συμβεβλημένα). 

δ) Οριστική Δήλωση (Ε 12), (για τα πλοία υπό ελληνική 
σημαία) με τα ποσά που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς 
και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου ή εκκαθάρισης 
των ποσών φόρου, τελών κ.λπ. από μισθωτές υπηρεσίες. 
Για τις λοιπές κατηγορίες πλοίων μπορεί να υποβληθεί 
Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του σπουδαστή περί δήλωσης 
του εκπαιδευτικού επιδόματος που του καταβλήθηκε 
κατά την πρακτική του άσκηση, στην Ατομική Φορολογι−
κή Δήλωση του ιδίου. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ.Δ.). 

ε) Εξουσιοδότηση του σπουδαστή προς τη διαχειρί−
στρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία, για να εισπρά−
ξει αντί αυτού το εκπαιδευτικό επίδομα (απαιτείται για 
εκπαιδευτικά ταξίδια έτους 2013, 2014, 2015).» 

3. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Το εκπαι−
δευτικό επίδομα που καταβάλλεται στους σπουδαστές 
των ΑΕΝ για την παροχή υπηρεσιών κατά την πρακτική 
τους άσκηση πρέπει να δηλώνεται στην ατομική Φορο−
λογική τους Δήλωση. Για τα εισοδήματα που αποκτώ−

νται μέχρι 31−12−2013 θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (§1, 
άρθρο 45 ΚφΕ) και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της §1, του 
άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ενώ 
για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά 
έτη 2014 και μετά θεωρείται εισόδημα από μισθωτές 
εργασίες, φορολογείται με την κλίμακα της παρ.1 του 
άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 και υπόκειται σε παρακρά−
τηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 60 του Ν. 4172/2013.

4. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της με αριθμ. 3627.11/ 
10/13/28−08−2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2285) 
ισχύουν ως έχουν.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 4 Νοεμβρίου 2014 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  
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