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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3188
16 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με
τίτλο «Μεσογειακές Σπουδές. .............................................
1
Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλί−
ας με τίτλο «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας,
Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική. ........... 2
Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ ... 3
Αναπροσαρμογή των Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευ−
σης – Αποχέτευσης της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 185767/B7
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσε−
ων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Με−
σογειακές Σπουδές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με−
ταπτυχιακές 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΄, 04−9−2009) 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, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011(ΦΕΚ
228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159
Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02−08−2005) «Διασφά−
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων− Πα−
ράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(συνεδρία 30/03.06.2013).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία
29/ 04.07.2013).
7. Τα αριθμ. πρωτ. 51/30−09−2013 και 135/29−10−2013
έγγραφα του Προέδρου του Τμήματος Πολιτικής Επι−
στήμης και Διεθνών Σχέσεων.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 954/07.05.2013 έγγραφο της
ΑΔΙΠ με το οποίο το Τμήμα εξαιρείται από τη διαδι−
κασία εξωτερικής αξιολόγησης ως νεοϊδρυθέν για ένα
επιπλέον έτος.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου με τίτλο «Μεσογειακές Σπουδές» σύμ−
φωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδη−
μαϊκό έτος 2013−2014 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεσογειακές Σπουδές», σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση
γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών,
λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών απο−
τελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο (αποτελούμενο
από τους κλάδους της πολιτικής επιστήμης, των διεθνών
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σχέσεων, της πολιτικής οικονομίας και των πολιτισμι−
κών σπουδών) των σπουδών περιοχής στη Μεσόγειο.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην
προαγωγή της έρευνας στο πεδίο μελέτης των πολιτι−
κών και κοινωνικό − οικονομικών εξελίξεων στην περιο−
χή της Μεσογείου, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των
φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας
σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επι−
στημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά
και για την ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική,
κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας μέσα στο
σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στις Μεσογειακές Σπουδές.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως
εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

6

ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

6

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟ−
ΓΕΙΟ

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

6
ECTS

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

6

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

ECTS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

6

Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙ−
ΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

6

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟ−
ΓΕΙΟ

6

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένα από δύο)

ECTS

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

6

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στο κοινό ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) από
όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ανα−
γνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που
είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των
κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών
επιστημών, διεθνών σχέσεων, νομικής και δημόσιας
διοίκησης η άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων
και β) από τα Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι−
κειμένου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ένα από δύο)

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

30

Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε είκοσι δύο (22) μεταπτυχιακούς φοι−
τητές κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπι−
στημίου Πελοποννήσου καθώς και άλλων Τμημάτων του
ιδίου Ιδρύματος ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρθρ.5 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του
οικείου Τμήματος και πιο συγκεκριμένα τις Αίθουσες
Διδασκαλίας, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογι−
στών, τη Βιβλιοθήκη, την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
και χώρους συνεργασίας διδασκόντων – διδασκομένων
καθώς και τα γραφεία διδασκόντων.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για ένα έτος με δυνατότητα
παράτασης της λειτουργίας του, εφόσον ολοκληρωθεί
η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με την επιφύ−
λαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν.
4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχε−
ται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (65.000€)
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• Αμοιβές− Αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
53.000€
• Μετακινήσεις
8.000€
• Σεμινάρια
2.000€
• Άλλες Δαπάνες
2.000€
ΣΥΝΟΛΟ:
65.000€
2. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από
δίδακτρα, χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα,
κ.λπ.
.Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 185764/B7
(2)
Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμή−
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με
τίτλο «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστα−
τιστική και Κλινική Βιοπληροφορική.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄
/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν.3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ.Α΄)
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/
2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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 Α΄).
5. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Γενικών Συνε−
λεύσεων Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 1/21−02−2013 και
συνεδρίαση 7/25−07−2013).
6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση
26η/31−5−2013 και συνεδρίαση 29η/28−08−2013).
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7. Το αριθμ. πρωτ. 4161/4−10−2013 έγγραφο του Προέ−
δρου του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας.
8. Το με αριθμ πρωτ. 1763/28−11−2011 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί
η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Ιατρικής με τίτλο «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής
Έρευνας, Βιοστατιστική και Κλινική Βιοπληροφορική»,
σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορ−
γανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2014−
2015. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με
τίτλο «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστατιστική
και Κλινική Βιοπληροφορική» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και του ν. 3685/2008.
Άρθρο 2
Αντικείμενο−σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή
γνώσης, και η εκπαίδευση επιστημόνων στην εφαρμογή
της μεθοδολογίας έρευνας, της βιοστατιστικής και της
κλινικής βιοπληροφορικής σε διάφορες περιοχές της
σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας όπως κλινικές μελέτες
φαρμάκων, διαχείριση βιοϊατρικών δεδομένων, λήψη
κλινικών αποφάσεων, ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις,
μεταφραστική ιατρική έρευνα.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδι−
κεύσει τους επιστήμονες με μεθοδολογική δεινότητα
στην βιοϊατρική έρευνα και να τους προετοιμάσει για
μια επαγγελματική σταδιοδρομία σε αντίστοιχο βιομη−
χανικό ή ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, το
ΠΜΣ στοχεύει: i) Στην παροχή θεωρητικής και πρακτικής
υποδομής για το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανά−
λυση κλινικών μελετών και για την ανάλυση και ερμηνεία
βιοϊατρικών δεδομένων, ii) Στην ορθή ερμηνεία των απο−
τελεσμάτων βιοστατιστικών αναλύσεων και την κριτική
αξιολόγηση της χρήσης βιοστατιστικών μεθόδων, iii)
Στην αξιολόγηση φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και
κλινικών πρωτοκόλλων διαμέσου της σύνθεσης και της
συστηματοποιημένης ανασκόπησης των επιστημονικών
δεδομένων, iv) Στην εκμάθηση χρήσης πακέτων στατι−
στικής ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων, καθώς και
προγραμμάτων διαχείρισης, ανάκτησης και ανάλυσης
δεδομένων από βάσεις βιοϊατρικών δεδομένων, v) Την
κατανόηση των ιατρικών αποτελεσμάτων έρευνας και
τη μεταφορά τους στην κλινική πράξη.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Μεθοδολογία Βιοϊατρικής Έρευνας, Βιοστα−
τιστική και Κλινική Βιοπληροφορική».
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Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι σχολών επιστη−
μών υγείας, σχολών θετικών και οικονομικών επιστημών,
σχολών επιστημών του ανθρώπου, πολυτεχνικών και
γεωπονικών σχολών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα−
πής καθώς και πτυχιούχοι των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.

ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/
2008(ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα διατεθούν οι αίθουσες
διδασκαλίας, ο σύγχρονος εξοπλισμός και η βιβλιοθήκη
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Άρθρο 5
Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δυο
εξάμηνα.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχεί
σε 60 ECTS. Η λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης πραγματοποιείται μετά από την παρακολού−
θηση και την επιτυχή εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά
μαθήματα καθώς και της διπλωματικής εργασίας σύμ−
φωνα με τον παρακάτω πίνακα:
1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
1. Βιοστατιστική και Στατιστικά Πακέτα
2. Αρχές Προγραμματισμού και Βάσεις
Δεδομένων
3. Μεθοδολογία Κλινικών Μελετών
4. Πηγές Βιοπληροφόρησης
5. Σχεδιασμός και Ανάλυση
Επιδημιολογικών Μελετών
ΣΥΝΟΛΟ

ECTS
6
6
6
6
6
30

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
ECTS
1. Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας
Κλινικής Έρευνας
4
2. Γενετικές και Φαρμακογενετικές Μελέτες
4
3. Πρωτεομική και Γενομική Ανάλυση
4
4. Προηγμένα Στατιστικά Μοντέλα
4
5. Αποδεικτική Ιατρική και Λήψη Αποφάσεων
4
6. Διπλωματική Εργασία
10
ΣΥΝΟΛΟ
30
____________________________________________________________________________________
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
60
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να γίνεται ανακατα−
νομή των μαθημάτων στα επιμέρους εξάμηνα.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται
κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς
φοιτητές κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιατρικής και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας καθώς και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της

Το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας
ανέρχεται στο ποσό των 160.000 ευρώ και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Αμοιβές –αποζημιώσεις διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
90.000 ευρώ
Μετακινήσεις
20.000 ευρώ
Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες
15.000 ευρώ
Υποτροφίες
10.000 ευρώ
Υλικοτεχνική υποδομή
15.000 ευρώ
Γενικές δαπάνες
10.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ
160.000 ευρώ
Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από δίδακτρα φοιτη−
τών, δωρεές, παροχές, χορηγίες, ερευνητικά προγράμ−
ματα, κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από το Κανονισμό Μεταπτυχια−
κών Σπουδών καθώς και με σχετικές αποφάσεις των
αρμοδίων οργάνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ.Υ4α/49293

(3)

Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 28 του Ν. 2646/
98 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φρο−
ντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236/Α/98).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρο μόνο (παρ. 1η, περ. η) του
Π. Δ/τος 103/2004 «Περιορισμός της συναρμοδιότητας

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων»
(ΦΕΚ 70/Α/3−3−04).
4. Οι υπ' αριθμ. πρωτ. 13455/21−05−2013 και 13645/
23−05−2013 Αποφάσεις του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ.
5. Η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 10892/9449/23−04−2013
Απόφαση του Υποδιοικητή της 2ης Υ.ΠΕ.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της 13ης Συνεδρία−
σης/17−09−2012 του Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκο−
μείων Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και Γ.Ν. Πατησίων
(Θέμα 25ο και 28ο).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της 9ης Συνεδρία−
σης/11−12−2012 του Δ.Σ. του Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα».
8. Το απόσπασμα πρακτικών της 1ης Συνεδρία−
σης/20−03−2013 του Δ.Σ. του Ενιαίου Δ.Σ του Γ.Ν. Νίκαι−
ας «Αγ. Παντελεήμων» − Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η Αγία
Βαρβάρα».
9. Την από 08/08/2012 αίτηση της Δ/ντριας Οδοντια−
τρικής κας Μαντέκα Αλεξάνδρας και την από 10/09/2012
αίτηση του Δ/ντη Αναισθησιολογίας Δεβεράκη Στυλια−
νού περί μεταφοράς των οργανικών τους θέσεων.
10. Την υπ' αριθ. 20 της 241ης Ολομ./10−07−2013 από−
φαση του ΚΕΣΥ.
11. Την υπ' αριθ. 30 Συνεδρίαση/07−10−2013 (1ο θέμα
εκτός Η.Δ.) του ΚΕΣΥΠΕ.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά δυο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών
ΕΣΥ, και ειδικότερα μίας (1) θέσης Αναισθησιολογίας
και μίας (1) θέσης Οδοντιατρικής, από την Νοσοκομει−
ακή Μονάδα Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» του Γ.Ν.
Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων» − Γ.Ν. Δυτικής Αττικής «Η
Αγία Βαρβάρα», όπως αυτές ισχύουν με την υπ' αριθμ.
πρωτ. Υ4α/οικ.112525/23−11−2012 κοινή υπουργική από−
φαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής
Αττικής» (ΦΕΚ 3288/Β΄/2012), στο Γ.Ο.Ν. Κηφισιάς «Οι
Άγιοι Ανάργυροι», και την προσθήκη αυτών στις θέσεις
της Ιατρικής του Υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύουν με
την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/20074/15−02−2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού
Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» (ΦΕΚ 557/
Β΄/2013), με την ταυτόχρονη μεταφορά των ιατρών που
τις κατέχουν.
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. Δ6/2027
(4)
Αναπροσαρμογή των Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευσης –
Αποχέτευσης της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Των παραγράφων 1 – 4 του άρθρου 19 του Ν. 1068/1980
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(ΦΕΚ 190Α΄/23−08−1980) «Περί συστάσεως ενιαίου φορέ−
ως Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Πρωτευούσης», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
β. Της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2744/1999
(ΦΕΚ 222Α΄/25−10−1999) όπως αυτή προστέθηκε με την
παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ
308Α΄/31−12−2003) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και
άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων».
γ. Του άρθρου 4 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α΄/9−12−2003)
«Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ
29Α΄/5−02−2013) «Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ‘Τροποποίηση της
παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 ‘Νέος τρόπος έκ−
δοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις (Α΄ 249) και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής’».
δ. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια
και άλλες διατάξεις».
ε. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/22−04−2005)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» και το γεγονός ότι από την
απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
στ. Του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄/5−11−2009)
«Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων».
ζ. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56Α΄/15−04−2010)
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
η. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α΄/21−06−2012)
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
118/2013 (ΦΕΚ 152Α΄/25−06−2013) «Τροποποίηση του π.δ.
85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
θ. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141Α΄/21−06−2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ι. Του Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144Α΄/5−07−2012) «Διορισμός
Υπουργού και Υφυπουργών».
ια. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153Α΄/25−06−2013) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
ιβ. Του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28Α΄/16−02−1988) «Οργανισμός
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
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ιγ. Της με αριθμ. οικ.322/21−03−2013 (ΦΕΚ 679Β΄/22−
03−2013) κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Οργάνωση της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
ιδ. Της με αριθμ. Υ46/6−07−2012 (ΦΕΚ 2101Β΄/9−07−2012)
Απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη», όπως
τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. Υ157/9−08−2012 (ΦΕΚ
2312Β΄/9−08−2012) Απόφαση Πρωθυπουργού, και ισχύει.
ιε. Της με αριθμ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23−07−2013 απόφα−
σης Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Μεταβίβαση Δικαιώματος υπο−
γραφής ‘Με εντολή Υπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα
και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,
των Διευθύνσεων και των Τμημάτων της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
ιστ. Το άρθρο 15 της από 9−12−1999 Σύμβασης μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Υδρεύσεως
και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.).
ιζ. Της με αριθμ. Δ16γ/010/1/Γ/02−01−2012 Απόφασης
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί
καθορισμού καθ΄ ύλην Τεχνικών Δ/νσεων Γ.Γ.Δ.Ε. για
την άσκηση εποπτείας επί των τεχνικών θεμάτων των
εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Ε. και Γ.Γ.Σ.Δ.Ε. νομικών
προσώπων του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ.».
2. Τη με αριθμ. Δ16γ/462/4/486/Γ/25−09−2008 (ΦΕΚ
2008Β΄/29−09−2008) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονο−
μικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων «Αναπροσαρμογή Τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευ−
σης – Αποχέτευσης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε».
3. Τη με αριθμ. 17979/28−03−2013 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. περί
αναπροσαρμογής των τιμολογίων υπηρεσιών ύδρευσης−
αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Συνεδρίαση 1099η), που
διαβιβάσθηκε με το αρ. πρωτ. 6803/22−05−2013 έγγραφο
της Βοηθού Γενικής Διευθύντριας Εξυπηρέτησης Πε−
λατών και Διαχείρισης Λογαριασμών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
4. Το με αριθμ. πρωτ. Δ6/οικ/1924/12−09−2013 έγγρα−
φο της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ6)
της Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. προς τον Ειδικό Γραμματέα της
Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.ΠΕ.Κ.Α. σχετικά με
την αριθμ. 17979/28−03−2013 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
5. Το με Α.Π. 1037/27−09−2013 έγγραφο της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ., στο οποίο διατυπώ−
θηκαν οι απόψεις της επί της αριθμ. 17979/28−03−2013
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. μετά και τα αριθμ. πρωτ. Δ6/1233/27−05−
2013, Δ6/1370/5−08−2013 και Δ6/οικ/1776/19−08−2013 έγ−
γραφα, αποφασίζουμε:
Την Αναπροσαρμογή των Τιμολογίων υπηρεσιών
Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως κατω−
τέρω:

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
1. Κατηγορία Ι:
ΙΣΧΥΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

€/m3

α. Για μηνιαία κατανάλωση 0 − 5m3
β.

»

ΝΕΟ
€/m3

από 0,4138

σε 0,3500

»

5 − 20m3

−»− 0,6471

−»− 0,6400

3

−»− 1,8566

−»− 1,8300

γ.

»

»

20 − 27m

δ.

»

»

27 − 35m3

−»− 2,5992

−»− 2,5600

άνω των 35m3

−»− 3,2357

−»− 3,2000

ε.

»

»

− Εξαίρεση για πολυμελείς − πολύτεκνες οικογένειες:
Για οικογένειες με τρία και περισσότερα προστατευό−
μενα παιδιά € 0,3500 ανά m3, εφόσον η μηνιαία κατανά−
λωση δεν υπερβαίνει για μεν την πενταμελή οικογένεια
τα 15 m3 ή 12 m3 για την τετραμελή, εφόσον πρόκειται
για μονογονεϊκή, για δε τις μεγαλύτερες, το άνω όριο
προσαυξημένο κατά 3 m3 για κάθε παιδί πέραν του
τρίτου. Για υπέρβαση των άνω μηνιαίων οριακών κατα−
ναλώσεων δεν θα εφαρμόζεται η εξαίρεση.
− Ελάχιστη χρέωση 2 m3 το μήνα: Το μέτρο της ελά−
χιστης χρέωσης αναστέλλεται για όσο χρόνο έχει γίνει
διακοπή της υδροδότησης με αφαίρεση μετρητή αυτε−
πάγγελτα ή με αίτηση του πελάτη.
2. Κατηγορία ΙΙ:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ –
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΙΣΧΥΟΝ
3

ΝΕΟ

€/m

€/m3

α. Για μηνιαία κατανάλωση έως
1.000m3

από 0,8381

σε 0,8300

β. Για μηνιαία κατανάλωση πάνω
από 1.000m3

−»− 0,9866

−»− 0,9800

− Με πρόταση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και Κοινή Από−
φαση των συναρμοδίων Υπουργών, δύναται να χορηγού−
νται εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες πελατών που τιμο−
λογούνται με «Βιομηχανικό − Επαγγελματικό Τιμολόγιο».
3. Κατηγορία ΙΙΙ:
ΔΗΜΟΣΙΑ − ΔΗΜΟΤΙΚΑ − Ν.Π.Δ.Δ.
Ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανά−
λωσης

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

€/m3

€/m3

από 0,9972

σε 0,9800

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

4. Κατηγορία IV:
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ−ΦΟ−
ΡΕΙΣ
Ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανά−
λωσης

3

€/m

από 0,2864

€/m3
σε 0,2300

− Με απόφαση του Δ.Σ. της, δύναται η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να
εντάσσει στην κατηγορία τιμολογίου «Φιλανθρωπικά Ιδρύ−
ματα − Φορείς» και λοιπά ιδρύματα − φορείς που ασκούν
φιλανθρωπικό − κοινωφελές έργο, πέραν αυτών που προ−
βλέπονται στο Ν.Δ.1111/1972 (Φ.Ε.Κ. 23Α/11.2.1972) και στον
Α.Ν.2039/1939 (Φ.Ε.Κ. 455Α/24.10.1939). Οι δικαιούχοι, οι όροι
και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ως άνω τιμολογίου
θα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
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Ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανά−
λωσης

i.

Για παροχές κυρίως οικιακής χρήσης:

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

€/m3

€/m3

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

από 0,7002

σε −−−−−

€/μήνα

€/
μήνα

από 0,56

σε 1,00

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ − Ο.Λ.Π.

− Καταργείται η τιμολογιακή υποκατηγορία «Κοινό−
χρηστοι Κρουνοί − Ο.Λ.Π.» και οι παροχές που τιμολο−
γούνταν με το τιμολόγιο αυτό εντάσσονται στις λοιπές
τιμολογιακές κατηγορίες, ανάλογα με τη χρήση και τις
προϋποθέσεις που πληρούνται.

Με υδρόμετρο 5/8"
και 3/4" και για Κατα−
ναλώσεις

5. Κατηγορία V:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΝΗΣΩΝ
Ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανά−
λωσης

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

€/m3

€/m3

από 0,4880

6. Κατηγορία VI:
− Το νερό που χορηγείται στον Ο.Λ.Π., στα Ελληνικά
Διυλιστήρια Ασπροπύργου Α.Ε. σε Φυσικά ή Νομικά Πρό−
σωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου για τον εφοδιασμό
πλοίων, χρεώνεται ως κατωτέρω:
ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

€/m3

€/m3

Ανεξαρτήτως μηνιαίας κα−
από 2,4401
τανάλωσης

σε 2,4000

7. Κατηγορία VII:
− Τα ακίνητα που συνδέονται με το δίκτυο ύδρευσης
με ιδιαίτερη παροχή για πυροσβεστική χρήση, χρεώνο−
νται ως κατωτέρω:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

€/μήνα

€/μήνα

Ανεξαρτήτως του όγκου του ακινήτου
από 11,01
και της κατηγορίας κατανάλωσης

σε 11,01

8. Κατηγορία VIII:
ΙΣΧΥΟΝ
ΑΔΙΫΛΙΣΤΟ ΝΕΡΟ

3

€/m

Για ολόκληρη την κατανάλωση που
πραγματοποιείται από όλους τους από 0,1804
υδρολήπτες της κατηγορίας αυτής

Από 30μ3/τρί−
μηνο έως 60μ3/
τρίμηνο

» 0,87

» 1,00

Άνω των 60μ3/
τρίμηνο

» 1,64

» 1,00

ii. Για παροχές κυρίως επαγγελματικής – βιομηχανικής
χρήσης και ενίσχυσης δικτύων Ο.Τ.Α.:

σε 0,4880

− Το ως άνω τιμολόγιο:
i. ισχύει και για τις εκτός σχεδίου περιοχές μέχρι την
ολοκλήρωση της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυ−
γκρότησης (Ε.Π.Α.) κατά περιοχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, οπότε για τις περιοχές που θα παραμεί−
νουν εκτός σχεδίου το νερό θα χρεώνεται με το τιμο−
λόγιο της Κατηγορίας II ή της Κατηγορίας III, αναλόγως
του φορέα υδροδότησης (ιδιώτης−δήμος).
ii. ισχύει και για τη χορήγηση νερού για την υδροδό−
τηση νησιών, μετά από συμφωνία της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

Έως 30μ3/τρί−
μηνο

ΝΕΟ
€/m3
σε 0,1804

9. Πάγιο τέλος: Για όλες τις κατηγορίες πλην της
κατηγορίας VII

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

€/μήνα

€/μήνα

Με υδρόμετρο 1"

από 4,37

σε 4,50

Με υδρόμετρο μέχρι 11/2"

−»− 7,64

−»− 4,50

Με υδρόμετρο μέχρι 2"

−»− 13,09

−»− 13,00

Με υδρόμετρο 3"

−»− 21,82

−»− 13,00

Με υδρόμετρο 4"

− » − 32,72

−»− 35,00

Με υδρόμετρο 6"

− » − 43,62

−»− 35,00

Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
1. Δικαίωμα χρήσεως υπονόμων
Υπολογίζεται ως ποσοστό επί
της αξίας του καταναλισκόμε−
νου ύδατος για κάθε κατηγορία
καταναλωτών (άρθρο 16 §5 του
Ν. 3212/2003 – Φ.Ε.Κ. 308Α/31−12−
2003)

ΙΣΧΥΟΝ

ΝΕΟ

Ποσοστό %

Ποσοστό %

75

75

2. Κλιμάκια εκπτώσεων
Επί του ποσοστού του δικαιώματος χρήσεως υπονό−
μων και για ειδικές κατηγορίες ακινήτων ισχύουν τα
ακόλουθα κλιμάκια εκπτώσεων:
α) Έκπτωση 50% χορηγείται στις κατηγορίες ακινήτων
που χρησιμοποιούνται:
ι. για βιομηχανίες και βιοτεχνίες ποτοποιίας, παγοποι−
ίας, παραγωγής τεχνητής μετάξης και χαρτοποιίας και
ιι. σε υδρομετρητές που χρησιμοποιούνται σε οικο−
δομικά έργα.
β) Έκπτωση 30% χορηγείται σε υδρομετρητές που
συνυδρεύουν σπίτια και ποτίζουν συνεχόμενους με τα
σπίτια κήπους άνω των 200 m2, καθώς και σε υδρομε−
τρητές που ποτίζουν αποκλειστικά κήπους άνω των
200 m2.
Γ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
• Ποσοστό 13% επί της αξίας του καταναλισκομένου
ύδατος (Ν. 3899/2010 − Φ.Ε.Κ. 212Α΄/17−12−2010).
• Ποσοστό 23% επί του παγίου τέλους και δικαιώ−
ματος χρήσεως υπονόμων (Ν. 3845/2010 – Φ.Ε.Κ. 65Α΄/
6−05−2010).
Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η αναπροσαρμογή για τα ως άνω τιμολόγια θα γίνει
από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Κοινής
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Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και θα αφορά σε καταναλώσεις που θα πραγμα−
τοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Η απόφαση αυτή θα έχει πενταετή διάρκεια, η οποία
αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως και καταργείται η προηγούμενη, με αριθμ.
Δ16γ/462/4/486/Γ/25−09−2008 (Φ.Ε.Κ. 2008Β΄/29−09−2008),
κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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