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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2812.50/35109/2021
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 2020-2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 99/1973 «Περί συστάσεως Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερόμενων στην δημόσια ναυτική εκπαίδευση» (Α΄ 173),
β) της παρ. 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
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάγων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),
δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’ 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
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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),
ιβ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
ιγ) του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) περί σύστασης, συγχώνευσης, μετονομασίας και κατάργησης Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους (...)» ,
ιδ) του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης του
ΥΝΑ και μετονομασίας του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής,
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» ,
ιζ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιη) της υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β΄ 1867).
Ιθ) της υπ’ αρ. 70/30-10-2020 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
κ) Της υπ’ αρ. 2231.2-13/39590/2019 κοινής απόφασης
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής πολιτικής «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)»
(Β΄ 2028).
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κα) Της υπ’ αρ. 2231.2-13/35792/2020 κοινής απόφασης Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής, με θέμα «Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία Μ 3615.3/03/00/27-10-2000
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας "Έγκριση Κανονισμού Σπουδών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./ΑΕΝ)" (Β΄ 1393)»
(Β΄ 2403).
2. Τον Οικονομικό Κανονισμό Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 86005/3165/
06-07-1981 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 424).
3. Την υπό στοιχεία 02/42410/Α0024/03-07-2000 κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Διατήρηση Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Β΄ 887).
4. Την υπό στοιχεία Οικ 2/83143/Α0024/13-11-2008
απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Διατήρηση εκτός Π/Υ Ειδικών Λογαριασμών» (Β΄ 2444).
5. Την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 κοινή υπουργική
απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 46274/26-09-2014 (Β΄ 2573)»
(Β΄ 2857).
6. Την υπ’ αρ. 137315/23-12-2020 κοινή απόφαση των
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τακτοποίηση πληρωμών
Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού
έτους 2020, χρηματοδότηση του ΠΔΕ έτους 2021 και
ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β’ 5761).
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 την παρ. 7 του
άρθρου 145 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 2021, εκτιμάται στο ποσό
των 600.000,00 €, 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 υπ’ αρ.
23043/23-02-2021 απόφαση ένταξης του έργου «Επίδομα σίτισης σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) εκπ. έτους 2020-2021», συνολικού ποσού
1.860.000,00 €.
9. Την υπ’ αρ. 23043/23-02-2021 απόφαση ένταξης
έργου στη ΣΑΕ 150 (ΑΔΑ: ΨΑΧΝ46ΜΤΛΡ-32Α).
10. Το υπ’ αρ. 2812.8/21102/24-03-2021 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ μικτής φοίτησης ορίζεται σε εξακόσια (600,00)
ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος 20202021, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ
για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό ταξίδι
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3
της παρούσας.
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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 2020-2021, 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 Διαχείρισής 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 Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 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 2021, 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 Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ειδικός Φορέας
ΓΔΟΥ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. 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 και 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.
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
Β΄ Εξάμηνο
1ο εκπαιδευτικό ταξίδι
Γ’ Εξάμηνο
Δ΄ Εξάμηνο
Ε΄ Εξάμηνο (δυνάμει
ΦΕΚ Β΄ 2403/2020)
Ε ΄ Εξάμηνο
ΣΤ΄ Εξάμηνο

300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
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3. α. Οι δικαιούχοι σπουδαστές του επιδόματος σίτισης υποβάλλουν σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
(Παράρτημα «Α»).
1. 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. απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
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 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί 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
δημοσίευσής της.
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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) Η 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.
Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱ’
ȰȻɈȸɇȸ ȾȰȻ ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿɏɇȸ ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ ȵɅȻȴɃɀȰɈɃɇ ɇȻɈȻɇȸɇ ɇɅɃɉȴȰɇɈɏɁ
Ȱɿʏʉʑʅɲɿ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɸʋɿɷʊʅɲʏʉʎ ʍʀʏɿʍɻʎ, ʋʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ……………… (……) ɸʐʌʙ ɶɿɲ
ʏʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ɹʏʉʎ 2020-2021, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌ.145 ʏʉʐ ʆ.4504/2017 (Ȱʚ184)
ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌ. 14 ʆ.4532/2018 (Ȱʚ63), ʃɲɿ ɷɻʄʙʆʘ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ɶʆʙʍɻ ʏʊʍʉ
ʏʘʆ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ʋɸʌʀ ʗɸʐɷʉʑʎ ɷɻʄʙʍɸʘʎ ʊʍʉ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌɽʌ.10
ʏʉʐ ʆ.3220/2004 (Ȱ’ 15), ɶɿɲ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ ʍʏʉ ʏʌɿʋʄɳʍɿʉ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʖʌɸʙʍʏɻʏɻʎ ɸʀʍʋʌɲʇɻʎ, ʊʏɿ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʀʍʋʌɲʇɻ ʏʉʐ ɸʋɿɷʊʅɲʏʉʎ ɲʐʏʉʑ, ʃɲɿ ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʘ:
1ɲ)ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʍʋʉʐɷʙʆ (ʅɸɿʃʏɼʎ ʔʉʀʏɻʍɻʎ) ʃɲɿ ʃɲʄɼʎ ɸʋʀɷʉʍɻʎ (ɷɸʆ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʋʌʘʏʉɸʏɸʀʎ ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ)
1ɴ)ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸɶɶʌɲʔɼʎ (ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʋʌʘʏʉɸʏɸʀʎ ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ)
2) ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
3) ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɸʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ʍɻʅɸɿʙʅɲʏʉʎ ʔʊʌʉʐ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ (ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʉʑ ɼ ɲʏʉʅɿʃʉʑ)
ʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ (ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɹʏʉʐʎ) ɼ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʋɸʌʀ
ɲʋɲʄʄɲɶɼʎ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɷɼʄʘʍɻʎ
4. ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
5. ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʆ. 1599/1986 ʋɸʌʀ ʏɻʎ (ʅɻ) ɸʀʍʋʌɲʇɻʎ ʏʉʐ ɸʋɿɷʊʅɲʏʉʎ ʍʀʏɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ ʀɷɿʉ
ɹʏʉʎ ɳʄʄɻ ʔʉʌɳ
ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ ɇɅɃɉȴȰɇɈȸ
1. Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ ………………………………………………………………………………………
2. Ȱ.Ɍ.ɀ ……………………………………………………………………………………………………………
3. ȶʏʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ ..…………………………………………………………………………………………..……
4. Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ȵʋʙʆʐʅʉ ʍʐɺʑɶʉʐ……………………………………………………………………………………….
5. Ȱ.Ɍ.ɀ. ʍʐɺʑɶʉʐ ……………………………………………………………………………………………………………
6. ȴɻʄʘɽɹʆ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʊ/ɲʏʉʅɿʃʊ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ʉɿʃʉʆ. ɹʏʉʐʎ (…….…………...…)
ɸʐʌʙ…………ɲʌ. ʏɹʃʆʘʆ…….
7. Ȱ.ȵ.Ɂ. …………………………………………………………..………………………………………………………….......
8. ȶʏʉʎ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ……………………………………………………………………………………………..……………….
9. ȶʏʉʎ ʔʉʀʏɻʍɻʎ..….………………………………………………………………………………………..………………..
10. Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʃɲʄɼʎ ɸʋʀɷʉʍɻʎ(ɁȰȻ/ɃɍȻ)……………………………………………………………………………..
11. Ɉʊʋʉʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ……………………………………………………………………………………
12. ȴɻʄʙʆʘ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖʘ ʄɳɴɸɿ ɸʋʀɷʉʅɲ ʍʀʏɿʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱ.ȵ.Ɂ. ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʔʉɿʏʙ ʃɲʏɳ
ʏʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ɹʏʉʎ 2020-2021.
13. ȴɻʄʙʆʘ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʊʏɿ ɹʖʘ ʄɳɴɸɿ ɸʋʀɷʉʅɲ ʍʀʏɿʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ȰȵɁ ……………………. ʃɲʏɳ ʏʉ ɸʇɳʅɻʆʉ
………. ɹʏʉʎ…………. ʑʗʉʐʎ………..
……………………………20…...
Ƀ/ȸ ȴɻʄʙʆ/ʉʑʍɲ
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33588-α

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȳ’
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ
ɃȻȾ.ȵɈɃɇ: 2021
ȰȾȰȴȸɀȻȰ ȵɀɅɃɆȻȾɃɉ ɁȰɉɈȻȾɃɉ ……………………..
ɅȰȳȻȰ ɅɆɃȾȰɈȰȲɃȿȸ Ⱦ.Ɂ.ȵ.
ȾȰȵ: 2119
ȾȰɈȰɇɈȰɇȸ
ʋʄɻʌʘʅɼʎ ɸʋɿɷʊʅɲʏʉʎ ʍʀʏɿʍɻʎ ʍʋʉʐɷɲʍʏʙʆ (ɲʌɽ.145 ʆ.4504/2017, ɲʌɽ.14 ʆ.4532/2018)
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2020-2021
ɸʇɳʅɻʆʉ……………………..

ɲ/ɲ

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆ
Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ
ȴ/ʆʍɻ
ȰɌɀ
ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ
ɇʋʉʐɷɲʍʏɼ

ȻȲȰɁ

Ʌʄɻʌʘʏɹʉ
ʋʉʍʊ

Ⱥɸʘʌɼɽɻʃɸ
(Ɉʊʋʉʎ, ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ)
Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ Ʌ.Ʌ. Ⱦ.Ɂ.ȵ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȳ’
AKAȴȸɀȻȰ ȵɀɅɃɆȻȾɃɉ ɁȰɉɈȻȾɃɉ………………………..
ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ
(ɶɿɲ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɸʋɿɷʊʅɲʏʉʎ ʍʀʏɿʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 145 ʏʉʐ Ɂ. 4504/2017 ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 14 ʏʉʐ Ɂ.4532/2018)
1.Ʌɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ʉ/ ɻ…………………………………………….ɸʀʆɲɿ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎ/ʍʋʉʐɷɳʍʏʌɿɲ ʅɸɿʃʏɼʎ
ʔʉʀʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ/Ʌʄʉɿɳʌʖʘʆ, ʏɻʎ Ȱʃɲɷɻʅʀɲʎ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ (ȰȵɁ)
…………………..…, ʊʋʉʐ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ɸɶɶʌɲʔɸʀ ɶɿɲ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ʃɲʏɳ ʏʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ɹʏʉʎ …………...
2.Ʌɿʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɸʋɿʋʌʉʍɽɹʏʘʎ ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲɿ ʏʉʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ
ɇʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ:
-ȴɿɳʌʃɸɿɲ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʍɸ ɹʏɻ:

……..

-ȶʏʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʔʉɿʏɳ ʉ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎ ɼ ɻ ʍʋʉʐɷɳʍʏʌɿɲ
(ɷɸʑʏɸʌʉ, ʏʌʀʏʉ, ʃʄʋ.):

……..

-Ʌʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʎ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʉʐ
ɹʏʉʐʎ ʍʋʉʐɷʙʆ:

……..

- Ȱʌɿɽʅʊʎ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʇɸʏɳʍʏɻʃɸ ɸʋɿʏʐʖʙʎ ʉ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎ ɼ ɻ ʍʋʉʐɷɳʍʏʌɿɲ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ɹʏʉʎ (2019-2020) ɼ ʏɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ɷʐʉ(02) ɸʇɳʅɻʆɲ

……..

-ȴɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ ɸʇɲʅɼʆʘʆ ɸʋʀ ʋʄʉʀʘʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ

……..

ɇɻʅɸʀʘʍɻ: Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ 2 ɷɸʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ (ʏɿʎ ʍʋʉʐɷɳʍʏʌɿɸʎ)
ʋʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ʍʏʉ ʋʌʙʏʉ ɹʏʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ, ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸɶɶʌɲʔɼʎ.
3.O/ȸ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ/ɻ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎ/ʍʋʉʐɷɳʍʏʌɿɲ, ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɸʋʀɷʉʅɲ ʍʀʏɿʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻ
ɇʖʉʄɼ ʅɲʎ, ʃɲʏɳ ʏʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ɹʏʉʎ 2020-2021.

Ʌʊʄɻ…………………………..,
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ……………………..

Ƀ ȴȻɃȻȾȸɈȸɇ
(Ɉʀɽɸʏɲɿ ʋʌʘʏʊʏʐʋɻ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʍʔʌɲɶʀɷɲ)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

33588-δ
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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.

*02025011106210008*

