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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

2

Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

3

Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του προγράμματος Διά
Βίου Μάθηση και του προγράμματος Erasmus+
καθώς και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών ως Εθνικός Οργανισμός/Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

4

Ίδρυση Πειραματικού Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.).

5

Συμπληρώσεις - προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/
Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/
1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων
καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων
κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου
διδασκόντων Σ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 133162/Δ2
(1)
Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών
μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016
(Α΄ 83).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 5 του Ν. 4186/2013

Αρ. Φύλλου 2628

(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την
περ. 13 της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (Α΄ 8)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 66 του
Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο ι΄ του
Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 45 του
Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. β του άρθρου 39 του Ν. 4403/2016 (Α΄ 125).
3. Την με αριθμ. πρωτ. Φ2/113700/Δ4/11-07-2016
(Β΄ 2177) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο
Πρόγραμμα των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄
Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)».
4. Τις διατάξεις 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).
5. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ...».
6. Το Π.δ. 73/2015 (A΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών
μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της
Β' Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται
ως εξής:
Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1.
2.

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ναυσιπλοΐα Ι
Ηλεκτρικές
Μηχανές Ι

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Γ΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΕ18.23
ΠΕ12.05,
ΠΕ17 (03, 07)

ΠΕ18.31
ΠΕ18.31
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Στοιχεία
ΠΕ12 (04, 07),
Ναυπηγίας 3.
ΠΕ17 (02, 06),
ΤΕ01.02
Ευστάθεια πλοίου ΠΕ18 (23, 31)
Αρχές Πρόωσης
4. Ναυτικά Αγγλικά
ΠΕ06
ΠΕ12 (04, 07),
Ναυτική
ΠΕ17 (02, 06), ΠΕ18 (18, 32),
5.
ΠΕ18.23
Μηχανολογία
ΠΕ18.31,
ΤΕ01.03
ΤΕ01.02
ΠΕ12 (04, 07,
Στοιχεία
11),
Μηχανολογικού ΠΕ18(23, 32)
ΠΕ12.05,
6.
ΠΕ17(02, 06),
Ναυπηγικού
ΤΕ01.03
ΠΕ17 (03, 07)
ΠΕ18 (18, 31),
Σχεδίου
ΤΕ01.02
ΠΕ12 (04, 05,
Συστήματα
06, 07, 10),
7. Ελέγχου Γέφυρας - ΠΕ17 (03, 04,
Μηχανοστασίου
07, 08),
ΠΕ18 (23, 31)
Ναυτικό Δίκαιο Διεθνείς
ΠΕ13,
8. Κανονισμοί στη
ΠΕ18 (23, 31)
Ναυτιλία Διοίκηση Πλοίου
ΟΔΗΓΙΕΣ:
Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ
με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν
το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης
ή της δεύτερης αναγνωρισμένης ειδικότητας (Α΄ και Β΄
ανάθεση) ενός εκπαιδευτικού δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις έντεκα (11) ώρες.
Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς
στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων
με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι
οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.
Γ. Oι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα
που αναφέρονται στην παρούσα ως Α΄ ή Β΄ ανάθεση,
διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών
μαθημάτων.
Δ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το
εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με
αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα
(12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα
με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς
(13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.
Ε. Η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων και μαθημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια πληροφορικής σε τμήμα με
αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι
(16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα
με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά
(17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Τεύχος Β’ 2628/24.08.2016

ΣΤ. Η τρίτη (Γ) ανάθεση ενεργοποιείται μετά την 30η
Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά
που δεν έχουν καλυφθεί.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2016-2017.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. 133397/Β2
(2)
Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 1825/1951 (ΦΕΚ Α΄ 150/1951) «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως ισχύει.
2. Το Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α΄ 109/1993) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α΄ 185/2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, άρθρο 121 και 123.
5. Το Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 31/1974) «Περί Κώδικος
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει.
6. Το Π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6/1989) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.», όπως ισχύει.
7. Το Π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ Α΄ 306/1999) «Οργανισμός του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)», όπως ισχύει.
8. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύει.
9. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομικών».
10. Το Ν. 4403/2016 (Α΄125), άρθρο 63.
11. Την υπ΄ αριθ. 1016784/1299-25/0016/1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 120/1997)
«Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες».
12. Την αριθμ. Υ14 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015).
13. Την απόφαση της 12ης τακτικής/22-7-2014 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. «Διαδικασία
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ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, Σχέδιο ΚΥΑ».
14. Την υπ’ αριθμ. 144003/Β2/15-9-2015 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
15. Την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας ανάκτησης
των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υποτροφιών
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής της απόφασης
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία
είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (εφεξής
«ΙΚΥ») στο πλαίσιο α) του Προγράμματος προώθησης
ανταλλαγών και επιστημονικής συνεργασίας ΕλλάδαςΓερμανίας (IKYDA), β) των πάσης φύσεως Προγραμμάτων υποτροφιών του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές Α΄
και Β΄ κύκλου στο εσωτερικό και το εξωτερικό, γ) των
Προγραμμάτων υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ,
δ) Προγραμμάτων υποτροφιών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας (ΕΠΙΦ) «Istituto
Universitario Europeo-Firenze», ε) του «Προγράμματος
υποτροφιών Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την
τοποθέτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών
Ερευνών (CERN) υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών
Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής», στ) του προγράμματος
«Υποτροφίες Αριστείας ΙΚΥ Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Ελλάδα Πρόγραμμα Siemens» στο πλαίσιο της
Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας-Siemens, ζ) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» καθώς και η) οιουδήποτε άλλου προγράμματος χορήγησης υποτροφιών
του ΙΚΥ (εφεξής «Υποτροφίες»).
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
1. Γενικός Διευθυντής: ο Γενικός Διευθυντής του ΙΚΥ ή
ο νομίμως εξουσιοδοτηθείς από αυτόν. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματός του Γενικού Διευθυντή ή εάν η
θέση του παραμείνει για οποιοδήποτε λόγο κενή, ο οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.
2. Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό: Το σύνολο ή μέρος Υποτροφίας που εισπράττεται κατά παράβαση των
εφαρμοστέων κανονιστικών διατάξεων και προκηρύξεων και/ή της σχετικής σύμβασης με το ΙΚΥ.
3. Υπόχρεος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και
κάθε είδους νομική οντότητα που εισέπραξε το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό.
4. Τραπεζικός Λογαριασμός: Ένας ή περισσότεροι
τραπεζικοί λογαριασμοί του ΙΚΥ που αντιστοιχούν στην
Υποτροφία και στους οποίους πρέπει να κατατεθεί το
Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό.
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Άρθρο 3
Έκθεση Ελέγχου - Επίδοση - Ενστάσεις.
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού, ο Προϊστάμενος της
αρμόδιας για την Υποτροφία, Διεύθυνσης του ΙΚΥ συντάσσει και επιδίδει στον Υπόχρεο κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, έκθεση ελέγχου (εφεξής
«Έκθεση Ελέγχου»), με την οποία τον καλεί να λάβει γνώση του περιεχομένου τους και, εντός ενός (1) μηνός, α)
να καταθέσει το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό στον
Τραπεζικό Λογαριασμό ή β) αν δεν αποδέχεται το περιεχόμενό της, να υποβάλει εγγράφως ένσταση ενώπιον
του Γενικού Διευθυντή, προσκομίζοντας οιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία (εφεξής «Ένσταση»).
2. Σε περίπτωση που η Ένσταση κριθεί στο σύνολό
της βάσιμη, ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει διαπιστωτική
πράξη που κοινοποιείται στον Υπόχρεο μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(εφεξής «Διαπιστωτική Πράξη»).
3. Σε περίπτωση που η Ένσταση δεν υποβληθεί εμπροθέσμως ή κριθεί απαράδεκτη ή εν όλω ή εν μέρει αβάσιμη ή εάν ο Υπόχρεος δεν καταθέσει το Αχρεωστήτως
Καταβληθέν Ποσό εντός της ανωτέρω μηνιαίας προθεσμίας από την επίδοση της Έκθεσης Ελέγχου, ο Γενικός
Διευθυντής εκδίδει απόφαση καταλογισμού που επιδίδεται στον Υπόχρεο σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, με την οποία διατάσσεται η επιστροφή του
Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού εντός προθεσμίας
δύο (2) μηνών (εφεξής «Καταλογιστική Πράξη»).
Άρθρο 4
Καταλογισμός
1. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της Καταλογιστικής
Πράξης και τη βεβαίωση του Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού είναι ο Γενικός Διευθυντής.
2. Στην Καταλογιστική Πράξη πρέπει να αναγράφονται: α) τα στοιχεία του Υπόχρεου καθώς και των τυχόν
συνυπόχρεών του προσώπων, β) το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό και η αιτία επιστροφής του, με ειδική
αναφορά στην Έκθεση Ελέγχου, γ) η προθεσμία των δύο
(2) μηνών για την απόδοση του Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού και ο Τραπεζικός Λογαριασμός και δ) τα
ένδικα βοηθήματα που μπορούν να ασκηθούν κατά της
Καταλογιστικής Πράξης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Η Καταλογιστική Πράξη αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης, είναι άμεσα εκτελεστή και η προθεσμία καθώς
και η κατ’ αυτής άσκηση των ένδικων βοηθημάτων και
ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της,μέχρι
την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.
Άρθρο 5
Βεβαίωση - Είσπραξη.
1. Ο Υπόχρεος οφείλει να καταθέσει το Αχρεωστήτως
Καταβληθέν Ποσό στον Τραπεζικό Λογαριασμό, εντός
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την επίδοση της Καταλογιστικής Πράξης.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του
Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού κατά τα ανωτέρω,
ο Γενικός Διευθυντής συντάσσει χρηματικό κατάλογο
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και τον αποστέλλει στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος
για την παραλαβή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
του Υπόχρεου. Στον χρηματικό κατάλογο πρέπει να
αναφέρονται υποχρεωτικά τα εξής: α) τα στοιχεία του
Υπόχρεου και των τυχόν συνυπόχρεων αυτού προσώπων, β) τα προσδιοριστικά στοιχεία του Αχρεωστήτως
Καταβληθέντος Ποσού γ) ο κωδικός αριθμός είσπραξης
δ) αν η απαίτηση θα καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις.
Στην περίπτωση που θα καταβληθεί σε δόσεις θα αναγράφεται το πλήθος και η περιοδικότητα αυτών. ε) η ημερομηνία παραγραφής της απαίτησης και στ) τα στοιχεία
του Τραπεζικού Λογαριασμού όπου θα πρέπει να γίνει
η κατάθεση του Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού.
3. Η Δ.Ο.Υ. εισπράττει το Αχρεωστήτως Καταβληθέν
Ποσό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και το καταθέτει
στον Τραπεζικό Λογαριασμό, γνωστοποιώντας την είσπραξη στον Γενικό Διευθυντή.
4. Το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό επιβαρύνεται με
τους εκάστοτε ισχύοντες τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της
παρούσας απόφασης καταργείται.
Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 133399/Β2
(3)
Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του προγράμματος Διά
Βίου Μάθηση και του προγράμματος Erasmus+
καθώς και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνικός Οργανισμός/Εθνική
Μονάδα Συντονισμού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 1825/1951 (ΦΕΚ Α΄ 150/1951) «Περί συστάσεως του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών», όπως
ισχύει.
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2. Το Ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α΄ 109/1993) «Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
και ιδίως του άρθρου 121, όπως ισχύει, άρθρα 121-123.
4. Το Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 31/1974) «Περί Κώδικος
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει.
5. Το Π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6/1989) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.», όπως ισχύει.
6. Το Π.δ. 321/1999 (ΦΕΚ Α΄ 306/1999) «Οργανισμός
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)», όπως
ισχύει.
7. Το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα», όπως ισχύει.
8. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178/2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Το Ν. 4403/2016 (Α΄125), άρθρο 63.
10. Την υπ’ αριθμ. 194858/ΙΑ/2013 απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ Β΄ 3350/2013) «Ορισμός Εθνικού Οργανισμού/
Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για την υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus+», 2014-2020».
11. Την υπ’ αριθμ. 1016784/1299-25/0016/1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 120/1997)
«Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες».
12. Την αριθμ. Υ14 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015).
13. Την υπ’ αριθ. 120699/IA/2006 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ Β΄ 1718/2006) Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Διά Βίου Μάθησης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών,
το οποίο ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Διά Βίου Μάθηση», Lifelong Learning
Programme - LLP (2007-2013) καθώς και την υπ’ αριθμ.
82023/ΙΑ/2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 1282/2008) και την υπ’
αριθμ. υπουργική απόφαση 41710/ΙΑ/2012 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄1565/08.05.2012).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1288/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+» (Ε.Ε.
L 347/20.12.2013) και τους Οδηγούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού σχετικά με
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.
15. Την υπ’ αριθμ. 1720/2006/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης
στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 (OJ L 327,
24.11.2006), όπως ισχύει και τους Οδηγούς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις Εθνικές Μονάδες Συντονισμού σχετικά
με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Διά
Βίου Μάθησης.
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16. Την απόφαση της 12ης τακτικής/22-7-2014 Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. «Διαδικασία
ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση του
προγράμματος Διά Βίου Μάθηση και του προγράμματος
Erasmus+ καθώς και άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών ως Εθνικός Οργανισμός/Εθνική Μονάδα
Συντονισμού».
17. Την υπ’ αριθμ. 144015/Β2/15-9-2015 εισήγηση της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
18. Την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας ανάκτησης
των αχρεωστήτως καταβληθέντων από το ΙΚΥ ποσών
για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Διά
Βίου Μάθηση» και «Erasmus+» από πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία διαχειρίζεται και υλοποιεί το ΙΚΥ ως
Εθνικός Οργανισμός/Εθνική Μονάδα Συντονισμού.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής της απόφασης
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία
ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων από το
ΙΚΥ ποσών από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την υλοποίηση του προγράμματος Διά Βίου Μάθηση
(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig και
Οριζόντιο Πρόγραμμα/Επισκέψεις Μελέτης) και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ καθώς και οποιουδήποτε άλλου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που διαχειρίζεται και υλοποιεί το ΙΚΥ ως Εθνικός Οργανισμός/Εθνική Μονάδα Συντονισμού.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
1. Προγράμματα: Τo πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση
(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig και
Οριζόντιο Πρόγραμμα/Επισκέψεις Μελέτης) και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ καθώς οποιοδήποτε
άλλο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζεται και υλοποιεί το ΙΚΥ ως Εθνικός Οργανισμός/Εθνική
Μονάδα Συντονισμού.
2. Εθνική Μονάδα: Η Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών του ΙΚΥ/ Τμήμα προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Επιτόκιο Αναφοράς: το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Προϊστάμενος Εθνικής Μονάδας: Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών του ΙΚΥ ή άλλο όργανο που εξουσιοδοτείται
από τον ίδιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του
Προϊσταμένου της Εθνικής Μονάδας ή εάν η θέση του
παραμείνει για οποιοδήποτε λόγο κενή, ο οριζόμενος
από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.
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5. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε ποσό που
καταβάλλει η Εθνική Μονάδα σε Υπόχρεο από πόρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο Προγράμματος,
το οποίο δεν αντιστοιχεί σε ίσης αξίας παραδοθέν έργο
ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Υπόχρεου και της Εθνικής Μονάδας.
6. Υπόχρεος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και
κάθε είδους νομική οντότητα που εισέπραξε το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό.
7. Τραπεζικός Λογαριασμός: Ένας τραπεζικός λογαριασμός του ΙΚΥ όπου πρέπει να κατατεθεί το Αχρεωστήτως
Καταβληθέν Ποσό.
Άρθρο 3
Έκθεση Ελέγχου - Κοινοποίηση - Αντιρρήσεις.
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού, ο Προϊστάμενος της Εθνικής
Μονάδας συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου (εφεξής
«Έκθεση Ελέγχου»), την οποία επιδίδει κατά τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας στον Υπόχρεο, μαζί
με σχετική πρόσκληση, με την οποία τον ενημερώνει για
το αποτέλεσμα του ελέγχου και τον καλεί εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών (α) να επιστρέψει το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό με κατάθεση στον Τραπεζικό
Λογαριασμό, είτε (β) αν δεν αποδέχεται το περιεχόμενό
της, να υποβάλει έγγραφη ένσταση ενώπιον του Προϊσταμένου της Εθνικής Μονάδας, προσκομίζοντας οιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία (εφεξής «Ένσταση»).
2. Εφόσον ο Υπόχρεος δεν αποδεχθεί τα αποτελέσματα του ελέγχου και υποβάλλει εμπροθέσμως την Ένσταση, ο Προϊστάμενος της Εθνικής Μονάδας εξετάζει την
υπόθεση και αν κρίνει απαραίτητη τη λήψη περαιτέρω
στοιχείων από τον Υπόχρεο, του τάσσει νέα προθεσμία,
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
3. Σε περίπτωση που η Ένσταση κριθεί στο σύνολό της
βάσιμη, ο Προϊστάμενος της Εθνικής Μονάδας εκδίδει
διαπιστωτική πράξη σχετικά με τη νομιμότητα της πληρωμής, η οποία κοινοποιείται στον Υπόχρεο με συστημένη επιστολή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(εφεξής «Διαπιστωτική Πράξη»).
4. Σε περίπτωση που η Ένσταση δεν υποβληθεί εμπροθέσμως ή κριθεί απαράδεκτη ή εν όλω ή εν μέρει αβάσιμη ή εάν ο Υπόχρεος δεν καταθέσει το Αχρεωστήτως
Καταβληθέν Ποσό εντός της ανωτέρω τριακονθήμερης
προθεσμίας από την επίδοση της Έκθεσης Ελέγχου, ο
Προϊστάμενος της Εθνικής Μονάδας εκδίδει απόφαση
καταλογισμού που επιδίδεται στον Υπόχρεο σύμφωνα
με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, με την οποία διατάσσεται η επιστροφή του Αχρεωστήτως Καταβληθέντος
Ποσού εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών (εφεξής
«απόφαση Ανάκτησης»).
5. Αν υπάρχει άλλη αναγνωρισμένη και εκκαθαρισμένη
απαίτηση του Υπόχρεου έναντι της Εθνικής Μονάδας
και/ή του ΙΚΥ, από τα Προγράμματα, ο Προϊστάμενος
της Εθνικής Μονάδας δύναται οποτεδήποτε να προχωρήσει μονομερώς στον συμψηφισμό της απαίτησης
του Υπόχρεου με το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό.
Σε περίπτωση που το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό
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υπερβαίνει την συμψηφισθείσα κατά τα προαναφερθέντα απαίτηση του Υπόχρεου, ο Προϊστάμενος της Εθνικής Μονάδας εκδίδει απόφαση Ανάκτησης για το τελικό
ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Υπόχρεος. Σε αντίθετη
περίπτωση, εκδίδει Διαπιστωτική Πράξη για το ποσό
που δικαιούται να εισπράξει ο Υπόχρεος κατόπιν του
συμψηφισμού.
Άρθρο 4
Καταλογισμός - απόφαση Ανάκτησης Συμψηφισμός
1. Αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό και την έκδοση της Απόφασης Ανάκτησης είναι ο Προϊστάμενος της
Εθνικής Μονάδας.
2. Στην απόφαση Ανάκτησης πρέπει να αναφέρονται
υποχρεωτικά τα εξής: α) τα στοιχεία του Υπόχρεου και
των τυχόν συνυπόχρεων αυτού προσώπων, β) το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό και η αιτία της επιστροφής
του, με ειδική αναφορά στην Έκθεση Ελέγχου, γ) η ενδεχόμενη ανταπαίτηση του Υπόχρεου έναντι της Εθνικής Μονάδας και ο διενεργηθείς συμψηφισμός, δ) το
τελικό ύψος του Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού
που οφείλει να καταβάλει ο Υπόχρεος στην Εθνική Μονάδα, ε) η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την
κατάθεσή του και ο Τραπεζικός Λογαριασμός και στ) τα
ένδικα βοηθήματα που μπορούν να ασκηθούν κατά της
Απόφασης Ανάκτησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Η απόφαση Ανάκτησης αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης, είναι άμεσα εκτελεστή και η προθεσμία καθώς
και η κατ’ αυτής άσκηση ένδικων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της μέχρι την
έκδοση τελεσίδικης απόφασης.
Άρθρο 5
Διαδικασία ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
1. Ο Υπόχρεος οφείλει να καταθέσει το Αχρεωστήτως
Καταβληθέν Ποσό στον Τραπεζικό Λογαριασμό, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της
Απόφασης Ανάκτησης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, ο Προϊστάμενος της
Εθνικής Μονάδας κοινοποιεί στον Υπόχρεο σχετική
ειδοποίηση τάσσοντάς του νέα προθεσμία καταβολής
δεκαπέντε (15) ημερών μετά την εκπνοή της οποίας το
Αχρεωστήτως Καταβληθέν ποσό επιβαρύνεται με το Επιτόκιο Αναφοράς και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής
του, δεύτερη ειδοποίηση με προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών. Αμφότερες οι ειδοποιήσεις κοινοποιούνται στον
Υπόχρεο με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
2. Εάν ο Υπόχρεος δεν καταθέσει εντόκως το σύνολο
του Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού και μετά την
πάροδο και της δεύτερης προθεσμίας του άρθρου 5 § 1
της παρούσας, ο Προϊστάμενος της Εθνικής Μονάδας
συντάσσει σχετικό χρηματικό κατάλογο και τον αποστέλλει στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την παραλαβή
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του Υπόχρεου. Στον
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χρηματικό κατάλογο πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα εξής: α) τα στοιχεία του Υπόχρεου και των τυχόν
συνυπόχρεων αυτού προσώπων, β) τα προσδιοριστικά
στοιχεία του Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού και
ότι αυτό επιβαρύνεται με το Επιτόκιο Αναφοράς πλέον των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής του ΚΕΔΕ,
γ) ο κωδικός αριθμός είσπραξης, δ) αν η απαίτηση θα
καταβληθεί εφάπαξ ή σε δόσεις. Στην περίπτωση που
θα καταβληθεί σε δόσεις θα αναγράφεται το πλήθος
και η περιοδικότητα αυτών, ε) η ημερομηνία παραγραφής της απαίτησης και στ) τα στοιχεία του Τραπεζικού
Λογαριασμού όπου θα πρέπει να γίνει η κατάθεση του
Αχρεωστήτως Καταβληθέντος Ποσού.
3. Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου
5 § 4 της παρούσας, η Δ.Ο.Υ. εισπράττει το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ, όπως εκάστοτε τροποποιηθούν, συμπληρωθούν
ή αντικατασταθούν στο μέλλον και το καταθέτει στον
Τραπεζικό Λογαριασμό, γνωστοποιώντας την είσπραξη
στον Προϊστάμενο της Εθνικής Μονάδας.
4. Το Αχρεωστήτως Καταβληθέν Ποσό επιβαρύνεται
α) με το Επιτόκιο Αναφοράς και όχι με τους αντίστοιχους
τόκους του ΚΕΔΕ και β) με τα εκάστοτε ισχύοντα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της
παρούσας απόφασης καταργείται.
Άρθρο 7
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ17/133423/Δ4
(4)
Ίδρυση Πειραματικού Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
(Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το από 2.7.1926 Ν.δ. (Α΄ 223) με θέμα «Περί ιδρύσεως της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».
2. Το άρθρο 2 του από 22.6.1927 Π.δ. (Α΄ 137) με θέμα
«Περί κυρώσεως του από 2.7.1926 Ν.δ. παρ. 1 του από
2.7.1926 Ν.δ. "Περί ιδρύσεως Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων"» και τροποποιήσεως τούτου,
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συμφώνως ταις διατάξεις του ψηφίσματος της Βουλής
«περί περαιτέρω ισχύος συντακτικών τινών πράξεων
και Ν.δ. εκδοθέντων απρακτούσης της Βουλής της
15.2.1927».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4186/2013
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε και
ισχύει.
4. Την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ...».
7. Το Π.δ. 73/2015 (A΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Την υπ’ αριθμ. Γ2/2197/22-03-1995 (Β΄ 245) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων.
9. Τις διατάξεις της με αριθμ. Δ2/18968/06-10-1995
(Β΄ 10) υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. Δ2/20701/29-09-1997 (Β΄ 902) όμοιά της.
10. Την υπ’ αριθμ. 30/29-06-2016 απόφαση του Δ.Σ.
της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. περί έγκρισης λειτουργίας Πειραματικού
Ι.Ε.Κ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας από το έτος
κατάρτισης 2016-2017 Πειραματικού Ι.Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
(Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) με τις εξής πιλοτικές ειδικότητες:
• Τεχνικός Συντήρησης Θρησκευτικών Κειμηλίων
• Θρησκευτικός Τουρισμός και Προσκυνηματικές Περιηγήσεις
• Παραγωγός Ραδιοφωνικών Εκπομπών και
• Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών
Προϊόντων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να τροποποιεί τις
ειδικότητες του ως άνω ΙΕΚ, καθώς και να αποφασίζει για
τα ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία
και τη διεύθυνσή του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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Αριθμ. 133384/Δ4
(5)
Συμπληρώσεις - προσθήκες της υπ’ αριθμ. 96004/
Δ4/17-6-2015 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1318/
1-7-2015), περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ., των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων
κατεύθυνσης, των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου
διδασκόντων Σ.Ε.Κ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και την παρ. 8 του
άρθρου 46 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2640/1998 (Α΄ 206) «Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα
μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
6. Την με αρ. πρωτ. Γ2/6098/13-11-2001 υπουργική απόφαση (Β΄ 1588) «Τροποποίηση απόφασης Γ2/
4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων
των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων
τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των
υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ."
7. Την μεαρ.πρωτ. Γ2/4321/26-10-1988 υπουργική
απόφαση (Β΄ 808) «Καθορισμός λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των σχολικών εργαστηρίων και των
ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., των
υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων, των υπευθύνων
τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης και
των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».
8. Την με αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/
2002 τ. Β΄) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
9. Την Φ. 1/Ε5816/Β360/1994 Τροποποίηση της 121/
25.5.1992 (ΦΕΚ 371 τ. Β΄) απόφασης Υπουργού Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων "Κανονισμός λειτουργίας του
Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).
10. Την υπ’αριθ. 96004/Δ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 1318 τ.Β΄)
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’αριθμ.
Γ2/6098/13-11-2001 υπουργικής απόφασης (Β΄1588) με
θέμα «Τροποποίηση απόφασης Γ2/4321/26.10.1988 περί
καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ.Ε.Κ. των
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Σ.Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών
Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων
των σχολικών εργαστηρίων και των αρμοδιοτήτων του
συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.».
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
12. Τη με αρ. IB/377/13-1-1988. Εγκύκλιο «Κατανομή
πιστώσεων».
13. Την ανάγκη επίλυσης ζητημάτων που δημιουργήθηκαν από τον κανονισμό λειτουργίας των Ε.Κ. που ισχύει
έως σήμερα.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 96004/Δ4/17-6-2015
(Φ.Ε.Κ. 1318 Β΄) υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 1 προστίθεται παράγραφος με αύξοντα
αριθμό 10 ως εξής:
«Στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα δεν επιτρέπεται η
ίδρυση δεύτερου Εργαστηριακού Κέντρου».
Άρθρο 2
Στο άρθρο 5 συμπληρώνεται η παράγραφος με αύξοντα αριθμό 3 («Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων... της θητείας
τους».) ως εξής:
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«Η θητεία, για μεν τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που
ανήκουν οργανικά στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ. και εξυπηρετείται από το Ε.Κ., είναι διάρκειας δύο (2) ετών, για δε
τους προσωρινά τοποθετημένους και αναπληρωτές είναι
διάρκειας ενός (1) έτους».
Άρθρο 3
Στο άρθρο 12 (Γενικές Διατάξεις) συμπληρώνεται η
παράγραφος με αύξοντα αριθμό 4 ως εξής:
«Σε αυτήν την περίπτωση, για τους υπεύθυνους τομέων και υπευθύνους εργαστηρίων, ισχύουν τα αντίστοιχα
ωράρια του Εργαστηριακού Κέντρου. Ο υπεύθυνος τομέα του Σχολικών Εργαστηρίων δε λαμβάνει επίδομα
θέσης και μόρια διοικητικής ευθύνης».
Άρθρο 4
Στον πίνακα Εργαστηρίων Κατεύθυνσης του άρθρου
12 (Τομέας Μηχανολογίας) προστίθεται το Εργαστήριο
Κατεύθυνσης με αύξοντα αριθμό 6 και κωδικό 0106, με
ονομασία «Εργαλειομηχανών-CNC.».
Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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