
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασί-
ας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών 
ΣΜΕΑΕ.

2 Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που προβλέ-
πονται από το άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000 
(Α΄ 78), όπως ισχύει.

3 Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
(Τ.Ε.Γ.) SHAPE (NATO).

4 Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
(Τ.Ε.Γ.) Λυών «Η Μιλιά».

5 Επιδότηση πρακτικής άσκησης πρωτοετών σπου-
δαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2016-2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 160043 /Δ3 (1)
  Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδη-

γών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑΕ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 των παρ. 5 και 6 της πράξης νομο-

θετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας 
των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συνα-
φών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως η παράγραφος 5 αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και η 
παράγραφος 6 συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
23 του ν. 1735/1987 (Α΄ 195),

β) των άρθρων 41 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, [.........................]. Μετονομασία 
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμά-
των σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, [.............] στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114),

ε) του π.δ.125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

2. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/676/25.1.2008 (Φ.Ε.Κ. 148/τ. Β΄/
30.1.2008) απόφασης ΥΠΕΣΔΑ «Μεταβίβαση αρμοδιότη-
τας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
για τον καθορισμό διακεκομμένου ωραρίου εργασίας 
οδηγών και συνοδών μαθητών».

3. Την αριθμ. Φ1/Α/965/130772/Β1/01-08-2017 βε-
βαίωση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως τρο-
ποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του 
ν. 4337/2015 της Διεύθυνσης τακτικού προϋπολογισμού 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. περί μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των οδηγών αυ-
τοκινήτων και συνοδών των μαθητών των Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου ορισμένου χρόνου από 6:30 έως 9:00 και από 
12:00 έως 17:00 για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και 
από 6:30 έως 17:00 για μία ημέρα την εβδομάδα.

Στην περίπτωση υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων εντός ή εκτός της έδρας της σχολικής μονάδας 
το παραπάνω ωράριο δύναται να τροποποιείται εντός 
όμως του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η αριθμ. 40859/Γ6/03-04-2008 απόφαση (Β΄ 652 ) «Κα-
θορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών 
αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ» καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αριθμ. 160037 /Δ3 (2)
    Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις Περιφε-

ρειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που προβλέ-

πονται από το άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000 

(Α΄ 78), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3748/2009 «Πρόσβα-
ση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυ-
τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 29), το άρθρο 37 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμά-
των του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156) 
και την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) 
«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»,

β) της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3748/2009 «Πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο-
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 29),

γ) της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 «Εκ-
παίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 1 παρ. 1 εδάφιο α) και 2 παρ. 6 του 
ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευ-
τικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 24), όπως ισχύει,

ε) των άρθρων 41, 54 και 90 του κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98),

στ) του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας και θρησκευμάτων» (Α΄ 181), όπως ισχύει,

ζ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

η) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

θ) της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1340) «Καθορισμός των ειδι-
κότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστα-
μένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και 
υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των 
συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη διασφάλισης της έγκαιρης μεταφοράς 
των μαθητών των ΣΜΕΑΕ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

3. Την αριθμ. Φ1/Α/964/130769/Β1/01-08-2017 βε-
βαίωση του άρθρου 24 του ν.4270/2014 όπως τρο-
ποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του 
ν. 4337/2015 της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού 
περί μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος του τακτικού προ-
ϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στους Περιφερειακούς Διευθυντές 
Εκπαίδευσης την αρμοδιότητα: α) εντολής έκδοσης 
ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικότητας 
οδηγών και συνοδών που απαιτούνται για την κάλυψη 
των εποχικών αναγκών μεταφοράς των μαθητών με ανα-
πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) 
που διαθέτουν ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία και β) της 
λήψης απόφασης ή έκδοσης πράξης σχετικά με την υλο-
ποίηση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφω-
να με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του 
ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με 
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄ 199), 
όπως ισχύει. Η εν λόγω αρμοδιότητα έπεται των διαδι-
κασιών της σύστασης και κατανομής των αντίστοιχων 
θέσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Φ.816.41/157794/21-9-2017/Η2 (3)
    Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 

(Τ.Ε.Γ.) SHAPE (NATO).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159/τ. Α΄/2012) και του άρθρου 30, 
παρ. 2 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 233/2011).

β) Του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159/τ. Α΄/2016).

2. Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει».

3. Το π.δ. 70/2015, άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/22-09-2015),
«Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολι-
τισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».
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5. Την αριθμ. 207880/Υ1/06-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 3936, τ. Β΄/
7-12-2016) υπουργική απόφαση, με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».

6. Την αριθμ. 95260/Γ1/7-6-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 277/2017): «Διορισμός Ανα-
πληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

7. Την αριθμ. 175372/Υ1/2014 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για «Μεταβίβαση δικαιώμα-
τος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμ-
ματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών 
Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄ 2988)», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β΄ 2654) όμοια απόφαση.

8. Την από 03-05-2017 αίτηση αναγνώρισης του 
Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας SHAPE του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεμόνων Ελλήνων μαθητών του SHAPE 
INTERNATIONAL SCHOOL (SIS) - «Ο Μέγας Αλέξανδρος».

9. Την αριθμ. Φ.27/327/04-05-2017 (αριθμ. ΥΠ.Π.Ε.Ο. 
77093/10-05-2017/Η2) εισήγηση της Συντονίστριας Γρα-
φείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών.

10. Το καταστατικό λειτουργίας του Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεμόνων Ελλήνων μαθητών του SHAPE 
INTERNATIONAL SCHOOL (SIS) ) - «Ο Μέγας Αλέξανδρος».

11. Την κατάσταση 64 εγγεγραμμένων μαθητών.
12. Το αναλυτικό-ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
13. 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 (Α΄ 98).

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, 
αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
(Τ.Ε.Γ.) SHAPE, με φορέα τον Σύλλογο Γονέων και Κηδε-
μόνων Ελλήνων μαθητών του SHAPE INTERNATIONAL 
SCHOOL (SIS) ) - «Ο Μέγας Αλέξανδρος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ

Ι

    Αριθμ. Φ.816.41/157797/21-9-2017/Η2 (4)
Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 

(Τ.Ε.Γ.) Λυών «Η Μιλιά». 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις 

θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159/τ. Α΄/2012) και του άρθρου 30, 
παρ. 2 του ν. 4027/2011 «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο 
εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 233/2011).

β) Του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 159/τ. Α΄/2016).

2. Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει».

3. Το π.δ. 70/2015, άρθρο 1 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/22-9-2015),
«Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολι-
τισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

5. Την αριθμ. 207880/Υ1/06-12-2016 (Φ.Ε.Κ. 3936, τ. Β΄/
7-12-2016) υπουργική απόφαση, με θέμα «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Ζουράρι».

6. Την αριθμ. 95260/Γ1/7-6-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 277/2017): «Διορισμός Ανα-
πληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

7. Την αριθμ. 175372/Υ1/2014 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για «Μεταβίβαση δικαιώμα-
τος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στον Γενικό Γραμ-
ματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών 
Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄ 2988)», όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β΄ 2654) όμοια απόφαση.

8. Την από 09-09-2017 αίτηση αναγνώρισης του Τμή-
ματος Ελληνικής Γλώσσας Λυών «Η Μιλιά» του Συλλόγου 
«Η Μιλιά».

9. Την αριθμ. Φ.27/930/07-09-2017 εισήγηση της Συ-
ντονίστριας Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών.

10. Το καταστατικό λειτουργίας του Συλλόγου «Η Μι-
λιά».

11. Την αριθμ. Φ.511-1/2/ΑΣ 26/11-01-2013 βεβαίωση 
του Προξενικού Γραφείου της Ελλάδας στο Παρίσι για 
τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του φορέα.

12. Την κατάσταση 122 εγγεγραμμένων μαθητών (48 
ανήλικων μαθητών και 74 ενηλίκων).

13. Το αναλυτικό-ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
14. 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 (Α΄ 98).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, 
αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας 
(Τ.Ε.Γ.) Λυών «Η Μιλιά», με φορέα τον Σύλλογο «Η Μιλιά».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ

Ι

 Αριθμ. 2232.14-9 /68607 /2017 (5)
    Επιδότηση πρακτικής άσκησης πρωτοετών 

σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου, ετών 2016-2021.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

β. Του ν. 576/1977 «Περί οργανώσεως και διοίκησης 
της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαιδεύσεως», όπως ισχύει (Α΄ 102).

γ. Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
(Α΄ 167).

δ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
(Α΄ 143).

ε. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 265) και 
ιδίως της παρ.12 του άρθρου 58.

στ. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες», όπως ισχύει (Α΄ 194) - Διόρθωση σφαλ-
μάτων.

ζ. Του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

η. Του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

θ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση - Μετονομασία 
Υπουργείων».

ι. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως ισχύει (Α΄ 145).

ια. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

ιβ. Της αριθμ. 1.5188/οικ.3.968/2011 υπουργικής από-
φασης για την τροπ/ση υπουργική απόφαση οικ. 55582/ 
1933/08 (Εν. Σύστημα διαχείρισης κ.λπ. Ενεργειών Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης-ΕΣΠΑ 2007-13)» (Β΄ 915).

ιγ. Της αριθμ. 46274/26-09-2014 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 

του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ», όπως 
ισχύει (Β΄ 2573).

ιδ. Της αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31-07-2015 (Β΄ 1822) υπουργι-
κής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπα-
νών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 -Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β΄ 3521).

ιε. Της αριθμ. ΠΟΛ. 1051/15 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Τύπος 
και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξε-
ων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση της ηλε-
κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το 
φορολογικό έτος 2014», όπως ισχύει (Β΄ 373).

ιστ. Της αριθμ. Υ197/16 απόφασης «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση», όπως ισχύει (Β΄ 3722).

2. Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει 
την ίδρυση και λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού και ειδικότερα:

α. Την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) 
«Ρύθμιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας», σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρ-
θρου 19 του ν. 2819/2000 (Α΄ 84) και το άρθρο 10 του 
ν. 3654/2008, όπως ισχύει (Α΄ 57).

β. Το ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυ-
τικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προ-
σωπικό αυτής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α΄ 204).

γ. Το π.δ. 251/1999 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπου-
δαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού» (Α΄ 206).

δ. Την αριθμ. Μ 2115.2/5/99 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Κ./Α.Ε.Ν.), όπως ισχύει (Β΄ 1853).

ε. Την αριθμ. Μ 3615.3/03/00 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Σχολών Πλοιάρχων 
και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)», όπως ισχύει (Β΄ 1393).

στ. Την αριθμ. Μ 3615/02/14 υπουργική απόφαση 
«Κατ’ εξαίρεση ναυτολόγηση σπουδαστών Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσσιας 
Εκπαιδευτικής Περιόδου» (Β΄ 845).

3. Την αριθμ. 9610/21-3-2017 [κωδ. ΕΔΒΜ39] πρόσκλη-
ση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση», Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 
9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ με τίτλο 
«Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ 
θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους», όπως ισχύει 
(ΑΔΑ: ΩΩ8Θ465ΧΙ8-ΘΑ4).

4. Το αριθμ. Δ12Α1113257 ΕΞ 2014/05-08-2014 έγγρα-
φο Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία Δημο-
σίων Εσόδων/Γεν. Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης/
Διευθυνση Φορολογίας Εισοδήματος/Τμήματα Α΄ - Γ΄.

5. Την αριθμ. 12635/27-6-2017 απόφαση περί ένταξης 
της πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών 
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Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλή-
ρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» 
με κωδικό ΟΠΣ 5007286 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΩΜΙ465ΧΙ8-ΔΥ8)

6. Το αριθμ. 3621.3/06/2013/05-03-2013 έγγραφο 
Υ.Ν.Α./Δ.ΕΚ.Ν. Β΄.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται συνολική δαπάνη ποσού 27.000.000 € για τα 
έτη 2016-2021 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ που συγχρημα-
τοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΑΕ 389/1 -
Ενάριθμος: 2017ΣΕ38910000), αποφασίζουμε:

1. Την επιδότηση της πρακτικής άσκησης των Πρω-
τοετών Σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού/ Πλοιάρχων - Μηχανικών (ΑΕΝ/Π-Μ), με το ποσό 
των οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (880 €) ανά μήνα και ανά 
σπουδαστή για το έτος 2016 που εκτέλεσαν, για το έτος 
2017 που εκτελούν και για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 
2021 που θα εκτελέσουν Α΄ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό Τα-
ξίδι. Ως μήνας λογίζονται οι τριάντα (30) ημέρες. Τα ποσά 
της επιδότησης θα καταβάλλονται μηνιαίως και μέχρι έξι 
(6) μήνες και σύμφωνα με το χρονικό διάστημα της Πρα-
κτικής άσκησης των σπουδαστών που πραγματοποιείται 
κατά περίπτωση. Το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό 
θα ανέλθει περί τα 27.000.000 € και θα καλυφθεί από το 
Π.Δ.Ε. έτους 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

2. α) Η κατά τα ανωτέρω επιδότηση θα καταβάλλεται 
κάθε μήνα στο σπουδαστή από την εκμεταλλευόμενη το 
πλοίο εταιρεία, η οποία θα ενεργεί ως διαμεσολαβητής 
μεταξύ δικαιούχου (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) 
και σπουδαστή και θα καταβάλλεται σε αυτήν από το 
Δικαιούχο, μετά την απόλυση του σπουδαστή. Η εκμε-
ταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία δύναται να καταβάλει 
σε πρωτοετή σπουδαστή ΑΕΝ που εκτελεί Α΄ θαλάσσιο 
εκπαιδευτικό ταξίδι ποσό μεγαλύτερο της επιδότησης, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το επιπλέον ποσό (πέραν δηλ. 
των 880 €/μήνα) είναι επιδοτούμενο.

β) Το ποσό της επιδότησης υπόκειται σε κρατήσεις 
υπέρ NAT και λοιπών Ταμείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλισης ναυτικών. Οι εργο-
δοτικές εισφορές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 
περί ναυτολόγησης βαρύνουν την εκμεταλλευόμενη το 
πλοίο εταιρεία.

3. Η είσπραξη του ποσού επιδότησης θα διενεργείται 
από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία με την υπο-
βολή στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των 
ακολούθων δικαιολογητικών παραστατικών :

α) Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Ποντοπό-
ρου Ναυτιλίας / Τμήμα Β΄ του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ότι ο αιτών το επίδομα, είναι ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία 
κατά τον χρόνο άσκησης του σπουδαστή επί του πλοί-
ου 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 διαχειρίστρι-ας/πλοιο-
κτήτριας του πλοίου εταιρείας υπογεγραμμένα από τον 
σπουδαστή και τον υπεύθυνο παρακολούθησης οικονο-
μικών θεμάτων, από τις οποίες θα προκύπτει η καταβολή 
του επιδόματος στο δικαιούχο σπουδαστή.

γ) Βεβαίωση από NAT ότι έχουν καταβληθεί οι εισφο-
ρές για κάθε σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα της 
πρακτικής άσκησης του επί του πλοίου.

δ) Αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής των ετη-
σίων βεβαιώσεων αποδοχών της ναυτιλιακής εταιρείας, 
για όσες εταιρείες είναι υπόχρεες, όπου μεταξύ άλλων 
αναγράφονται και τα ποσά φόρου εισοδήματος που πα-
ρακρατήθηκαν για κάθε σπουδαστή ή στην περίπτωση 
ναυτιλιακών εταιρειών μη υπόχρεων σε ηλεκτρονική 
υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών απαιτείται 
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. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ).

4. Επιπλέον, το αρμόδιο Γραφείο Σταδιοδρομίας του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Διεύ-
θυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών/Τμήμα Β΄, θα παραδίδει 
στα κλιμάκια ελέγχου της ΔΕΚΝ που έχουν οριστεί για 
την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, 
βεβαίωση της ΑΕΝ φοίτησης (Υπόδειγμα ε΄, αρίθμ. (6) 
σχετικού) ή υπηρεσιακό σημείωμα ΔΕΚΝ που αφορά:

α) στο πλοίο επί του οποίου εκπαιδεύτηκε κάθε σπου-
δαστής,

β) στη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εται-
ρεία,

γ) στο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η 
εκπαίδευση.

5. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών αφού ελέγξει 
τα ανωτέρω υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από τα οποία 
τεκμηριώνεται η απαίτηση για πληρωμή της δαπάνης, 
υποβάλλει στην ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ ως υπόλογο διαχει-
ριστή του έργου προκειμένου να προχωρήσει στην εκ-
καθάριση της δαπάνης και την εκτέλεση της πληρωμής, 
αίτηση στην οποία αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και 
η διεύθυνση της ναυτιλιακής εταιρείας, η αρμόδια ΔΟΥ, 
το συνολικό ποσό της επιδότησης με επισυναπτόμενα 
τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) υπογεγραμμένο από το κλιμάκιο ελέγχου της ΔΕΚΝ 
και θεωρημένο από το Διευθυντή, πίνακα ανάλυσης της 
επιδότησης, με τα στοιχεία των επιδοτούμενων σπου-
δαστών και τα ποσά που αναλογούν στον καθένα, κα-
θώς και το συνολικό ποσό επιδότησης ανά ναυτιλιακή 
εταιρεία,

β) κατάσταση δικαιολογητικών που τηρούνται από την 
ίδια την υπηρεσία που εκτελεί το έργο,

γ) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αιτού-
μενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας,

δ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας της αιτού-
μενης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας,
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ε) αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού της αιτούμε-
νης το επίδομα ναυτιλιακής εταιρείας σε μορφή ΙΒΑΝ. 
Προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγρα-
φο βιβλιαρίου ή λογαριασμού ή άλλο αντίστοιχο έγγρα-
φο της οικείας τράπεζας).

6. Επιδότηση δικαιούνται και οι πρωτοετείς σπουδα-
στές, οι οποίοι δεν εκτελούν επιτυχώς το πρώτο εκπαι-
δευτικό ταξίδι, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέ-
σεις του ισχύοντα Κανονισμού Εκπαίδευσης Α.Ε.Ν.

7. Την έκδοση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, όπου περιγρά-
φονται η μεθοδολογία και οι διαδικασίες Υλοποίησης, 
Παρακολούθησης και Διαχείρισης της Πράξης με τίτλο 

«Πρακτική άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ 
θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ 
5007286 για τις προϋποθέσεις, τους όρους, τα όργανα 
και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακο-
λούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή 
ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση της πράξης, 
που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-
2020. Ο Οδηγός εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

8. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
Οικονομίας και Ανάπτυξης  και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034590410170008*
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