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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για
την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
2

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 29456/ΥΠΕ/
7/00127/Γ/ν. 4399/2016/12-3-2020 απόφαση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 923.

3

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. Φ.109397/
2019/0008292/15-11-2019 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1310.

4

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’αρ. Α3/10901/1420/
7-5-2020 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών
και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1923.

5

Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. Φ.2505/2019/
0002577/8-4-2020 απόφαση της Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 1818.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2812.50/30139/2020
(1)
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για
την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 99/1973 «Περί σύστασης Κεφαλαίου Ναυ-

Αρ. Φύλλου 2237

τικής Εκπαίδευσης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερόμενων στην δημόσια ναυτική εκπαίδευση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 173),
β) της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2638/1998
«Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής Εκπαίδευσης,
μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 204),
γ) του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας...
στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και του ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143),
ε) του άρθρου 51 του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου,
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού
πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις » (Α΄ 116),
στ) του άρθρου 145 του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά
έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),
ζ) του άρθρου 14 του ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1974 και άλλες διατάξεις» (Α΄63),
η) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133),
θ) του π.δ. 136/1998 «Περιορισμοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων»
(Α΄ 107),
ι) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
ια) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
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ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
ιγ)του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) "...Μετονομασία του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων...".
ιδ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του ΥΝΑ και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄114),
ιε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
ιστ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιζ) της υπ’ αρ. 340/18.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β' 3051).
ιη) της υπ’ αρ. 47/01.08.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 3100).
2. Τον Οικονομικό Κανονισμό Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης που κυρώθηκε με την 86005/3165/6.7.1981
Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 424).
3. Την υπ’ αρ. 02/42410/Α0024/03-07-2000 κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΟΙΟ - YEN «Διατήρηση Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Β΄ 887).
4. Την υπ’ αρ. Οικ2/83143/Α0024/13-11-08 απόφαση
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διατήρηση
εκτός Π/Υ Ειδικών Λογαριασμών» (Β' 2444).
5. Την υπ’αρ. 134453/23-12-2015 (Β΄ 2857) κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση της 46274/
26-09-2014 (Β΄2573) κοινή υπουργική απόφαση).
6. Την υπ’ αρ. 130433/2019 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με θέμα «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2019, χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2020 και ρύθμιση σχετικών
θεμάτων» (Β΄ 4749).
7. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας και των
δικαιολογητικών για την καταβολή του επιδόματος σίτισης που χορηγείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες των
σπουδαστών των Α.Ε.Ν., σύμφωνα με το άρθρο 145
παρ. 7 του ν. 4504/2017.
8. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί πίστωση στον Προϋπολογισμό του Κ.Ν.Ε. και ότι προκαλείται δαπάνη η
οποία για το οικονομικό έτος 2020, εκτιμάται στο ποσό
των 500.000,00€, ενώ η συνολική δαπάνη θα βαρύνει
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Φορέας Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας
ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ (ΣΑΕ 150), σύμφωνα με την 33725/
30-03-2020 απόφαση ένταξης του έργου «Επίδομα
σίτισης σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπ. έτους 2019-2020», συνολικού ποσού
1.930.000,00 €.
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9. Την υπ’ αρ. 33725/30-03-2020 απόφαση ένταξης
έργου στη ΣΑΕ 150 (ΑΔΑ: 6Π2346ΜΤΛΡ-ΝΕΒ).
10. Το υπ’ αρ. 2812.8/23028/13-04-2020 σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ μεικτής φοίτησης ορίζεται σε εξακόσια
(600,00) ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος
2019-2020, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300)
ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό
ταξίδι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2
του άρθρου 3 της παρούσας.
Άρθρο 2
Καταβολή επιδόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν.
1. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν., για το εκπαιδευτικό
έτος 2019-2020, προπληρώνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)» μέσω
των Παγίων Προκαταβολών οικείων Σχολών (Α.Ε.Ν.) και
εν συνεχεία ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και αποκαθίσταται
από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.)
με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις. Η τελική δαπάνη βαρύνει τις
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του Υ.ΝΑ.Ν.Π. με μεταφορά ισόποσης πίστωσης στον
Ειδικό Λογαριασμό Κ.Ν.Ε.
2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος βαρύνουν αρχικά τον προϋπολογισμό
του Κ.Ν.Ε. οικονομικού έτους 2020, και συγκεκριμένα τον
ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις» στον οποίο εγγράφονται
οι σχετικές πιστώσεις.
3. Η αποκατάσταση από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων στον Ειδικό Λογαριασμό του ΚΝΕ βαρύνει
τον Προϋπολογισμό του ΠΔΕ ΥΝΑΝΠ, Ειδικός Φορέας
ΓΔΟΥ του ΥΝΑΝΠ ΣΑΕ 150 ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική
προσωπικότητα».
Άρθρο 3
Διαδικασία και δικαιολογητικά
Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του επιδόματος σίτισης
σπουδαστών, ως ακολούθως:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
1. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π.) της ΓΔΟΥ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. μεριμνά
για την κατανομή των απαιτούμενων πιστώσεων στις
Παγίες Προκαταβολές Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΥΜΗΣ - ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΣΥΡΟΥ - ΧΙΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις») και αντίστοιχα
στη ΣΑΕ 150 του ΠΔΕ Υ.ΝΑ.Ν.Π.
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2. Η καταβολή του επιδόματος σίτισης στους δικαιούχους σπουδαστές καθώς και τα ποσά επιδότησης που
δικαιούνται περιγράφονται ως κατωτέρω:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΤΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ
ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ/Α

ΠΟΣΟ

Α΄ Εξάμηνο και

300 €

Β΄ Εξάμηνο
για νεοεισαγόμενους/
πρωτοετείς σπουδαστές

300 €

Β΄ Εξάμηνο

300 €

Γ΄ Εξάμηνο

300 €

2ο εκπαιδευτικό ταξίδι

...........

Δ΄ Εξάμηνο

300 €

Ε΄ Εξάμηνο

300 €

ΣΤ΄ Εξάμηνο
300 €
3.α. Οι δικαιούχοι σπουδαστές του επιδόματος σίτισης υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
(Παράρτημα «Α»).
β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων σπουδαστών υποβάλλονται, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 2 - 5 της
ενότητας Β, στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας της
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής και προωθούνται στον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής Κ.Ν.Ε. για έλεγχο
και πληρωμή.
γ. Μετά την εξόφληση των δικαιούχων σπουδαστών, οι
Διαχειριστές Παγίων Προκαταβολών Κ.Ν.Ε. αποστέλλουν
στη ΓΔΟΥ/ Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΔΟΔ)
τα ακόλουθα:
γα. Έγκριση Δαπάνης.
γβ. Ενημερωτικό Σημείωμα Παρακολούθησης Προϋπολογισμού.
γγ. Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών επιδόματος
σίτισης, ως Παράρτημα «Β».
γδ. Αιτήσεις σπουδαστών με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
γε. Παραστατικά καταβολής επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές.
Εν συνεχεία, η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος σίτισης ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και ενταλματοποιείται από τη ΓΔΟΥ/ΔΟΔ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προς αποκατάσταση
των Παγίων Προκαταβολών Κ.Ν.Ε.
4. Μετά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος,
αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών προκειμένου ως επισπεύδουσα Υπηρεσία να ενημερώσει τη ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. για τη
χρηματοδότηση του έργου και τη μεταφορά αντίστοιχου
ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον
Ειδικό Λογαριασμό Κ.Ν.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
5. Η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων σπουδαστών για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 θα πραγμα-
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τοποιηθεί εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Κατ' εξαίρεση, και αναφορικά με τους δικαιούχους
σπουδαστές που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης πραγματοποιούν το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό ταξίδι της Α΄ ή Β΄
θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, η υποβολή των αιτήσεων των εν λόγω δικαιούχων σπουδαστών θα πραγματοποιηθεί εντός έξι (06) μηνών από την ημερομηνία
δημοσίευσης της.
6. Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους
σπουδαστές θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο
Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής Κ.Ν.Ε. της οικείας
Σχολής, αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι
νόμιμες προϋποθέσεις.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου σπουδαστή, ως Παράρτημα «Α». Σε περίπτωση υποβολής
της αίτησης από άλλο πρόσωπο, εκτός του σπουδαστή,
απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
2.α. Πιστοποιητικό σπουδών (μεικτής φοίτησης - καλής
επίδοσης), ως Παράρτημα «Γ» που χορηγείται από την
Α.Ε.Ν. όπου φοιτά ο σπουδαστής.
Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται:
i) Ότι ο σπουδαστής είναι μεικτής φοίτησης.
ii) Ότι ο σπουδαστής περάτωσε επιτυχώς τις εξετάσεις
του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.
iii) H διάρκεια των σπουδών.
β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω
πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου
εισοδήματος (οικογενειακού ή ατομικού) του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η καταβολή του επιδόματος (εισοδήματα προηγούμενου έτους). Σε περίπτωση
που ο δικαιούχος σπουδαστής δεν υποχρεούται στην
υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου σπουδαστή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου σπουδαστή, περί της μη είσπραξης του επιδόματος σίτισης για το ίδιο εκπαιδευτικό έτος άλλη φορά.
Σπουδαστές δικαιούμενοι του επιδόματος σίτισης, στην
περίπτωση που απορριφθούν στο τέλος του εξαμήνου
και πρέπει να επαναφοιτήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στο ίδιο εξάμηνο, δεν δικαιούνται την εκ
νέου χορήγηση του εν λόγω επιδόματος.
6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
σπουδαστή απ' το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του
δικαιούχου του λογ/σμού και ο αριθμός του λογ/σμού
σε μορφή IBAN.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Αιτούμαι τη χορήγηση επιδόματος σίτισης, που ανέρχεται στο ποσό των ……………… (……) ευρώ για
το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.145 του ν.4504/2017 (Α΄184)
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 14 ν.4532/2018 (Α΄63), και δηλώνω υπεύθυνα και με γνώση τόσο
των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως όσο και των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ.10
του ν.3220/2004 (Α’ 15), για επιστροφή στο τριπλάσιο σε περίπτωση αχρεώστητης είσπραξης, ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την είσπραξη του επιδόματος αυτού, και επισυνάπτω:
1α)πιστοποιητικό σπουδών (μεικτής φοίτησης) και καλής επίδοσης (δεν υποβάλλεται από
πρωτοετείς σπουδαστές)
1β)πιστοποιητικό εγγραφής (μόνο για πρωτοετείς σπουδαστές)
2) αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού
3) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (οικογενειακού ή ατομικού)
τρέχοντος οικονομικού έτους (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή υπεύθυνη δήλωση περί
απαλλαγής υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης
4. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί της (μη) είσπραξης του επιδόματος σίτισης για το ίδιο
έτος άλλη φορά
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ
1. Όνομα και Επώνυμο ………………………………………………………………………………………
2. Α.Φ.Μ ……………………………………………………………………………………………………………
3. Έτος γέννησης ..…………………………………………………………………………………………..……
4. Όνομα και Επώνυμο συζύγου……………………………………………………………………………………….
5. Α.Φ.Μ. συζύγου ……………………………………………………………………………………………………………
6. Δηλωθέν οικογενειακό/ατομικό εισόδημα προηγούμενου οικον. έτους (…….…………...…)
ευρώ…………αρ. τέκνων…….
7. Α.Ε.Ν. …………………………………………………………..………………………………………………………….......
8. Έτος εισαγωγής……………………………………………………………………………………………..……………….
9. Έτος φοίτησης..….………………………………………………………………………………………..………………..
10. Βεβαίωση καλής επίδοσης(ΝΑΙ/ΟΧΙ)……………………………………………………………………………..
11. Τόπος διαμονής της οικογένειας……………………………………………………………………………………
12. Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω λάβει επίδομα σίτισης από την Α.Ε.Ν. στην οποία φοιτώ κατά
το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.
13. Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω λάβει επίδομα σίτισης από την ΑΕΝ ……………………. κατά το εξάμηνο
………. έτος…………. ύψους………..
……………………………20…...
Ο/Η Δηλών/ούσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2020
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ……………………..
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Κ.Ν.Ε.
ΚΑΕ: 2119
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
πληρωμής επιδόματος σίτισης σπουδαστών (αρθ.145 ν.4504/2017, αρθ.14 ν.4532/2018)
εκπαιδευτικού έτους 2019-2020
εξάμηνο……………………..

α/α

Ονοματεπώνυμο

Στοιχεία δικαιούχων
Πατρώνυμο
Δ/νση
ΑΦΜ
κατοικίας
Σπουδαστή

ΙΒΑΝ

Πληρωτέο
ποσό

Θεωρήθηκε
(Τόπος, Ημερομηνία)
Ο Διαχειριστής Π.Π. Κ.Ν.Ε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ………………………..
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
(για τη χορήγηση επιδόματος σίτισης σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4504/2017 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.4532/2018)
1.Πιστοποιείται ότι ο/ η…………………………………………….είναι σπουδαστής/σπουδάστρια μεικτής
φοίτησης της Σχολής Μηχανικών/Πλοιάρχων, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
…………………..…, όπου και έχει εγγραφεί για πρώτη φορά κατά το εκπαιδευτικό έτος …………...
2.Πιστοποιούνται επιπροσθέτως τα παρακάτω, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τον Κανονισμό
Σπουδών της Σχολής:
-Διάρκεια σπουδών του Τμήματος σε έτη:

……..

-Έτος σπουδών στο οποίο φοιτά ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια
(δεύτερο, τρίτο, κλπ.):

……..

-Προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγουμένου
έτους σπουδών:

……..

- Αριθμός μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο σπουδαστής ή η σπουδάστρια κατά το
προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος (2018-2019) ή τα αντίστοιχα δυο(02) εξάμηνα

……..

-Διάρκεια των εξαμήνων επί πλοίων εκπαίδευσης

……..

Σημείωση: Τα στοιχεία της ενότητας 2 δεν πιστοποιούνται για τους σπουδαστές (τις σπουδάστριες)
που εγγράφονται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών, για τους οποίους απαιτείται
πιστοποιητικό εγγραφής.
3.O/Η προαναφερόμενος/η σπουδαστής/σπουδάστρια, δεν έχει λάβει επίδομα σίτισης από τη
Σχολή μας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020.

Πόλη…………………………..,
Ημερομηνία……………………..

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
(Τίθεται πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα)
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Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

(4)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)
Στην 29456/ΥΠΕ/7/00127/Γ/ν. 4399/2016/12-3-2020
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, που δημοσιεύθηκε στο (Β΄ 923), στη σελίδα
9959, στον 5ο στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο:
« ... /ΥΠΕ/7/00127/Γ/ν. 4399/2016/12-3-2020 ... »
στο ορθό:
« ... 29456/ΥΠΕ/7/00127/Γ/ν. 4399/2016/12-3-2020 ... »

Στην Α3/10901/1420/7-5-2020 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύθηκε
στο (Β΄ 1923), στη σελίδα 19724, στη β΄ στήλη, στον 15ο
στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«9. Στο άρθρο 24:»
στο ορθό:
«8. Στο άρθρο 24:»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι
Ι

(3)
Στη Φ.109397/2019/0008292/15-11-2019 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, που δημοσιεύθηκε στο (Β΄ 1310), στη σελίδα 13662,
στη β΄ στήλη, στον 8ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται
το εσφαλμένο:
« ... (όνομα) ΒΛΑΣΤΩΝ ... »
στο ορθό:
« ... (όνομα) ΒΛΑΣΤΟΝ ... »
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

(5)
Στην Φ.2505/2019/0002577/8-4-2020 απόφαση της
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ιθαγένειας
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο (Β΄ 1818), στη σελίδα 18608, στη β΄ στήλη,
ο 22ο στίχο εκ των άνω:
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας» διαγράφεται.
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02022371106200008*

