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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.151/75660/Α5 (1)
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής 

υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξε−
τάσεις το ίδιο έτος κατά το οποίο αποφοιτούν από 
Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται πα−
νελλαδικά σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή στην 
οποία υπέβαλαν αίτηση − δήλωση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου «Μετακινήσεις 

μαθητών που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετά−

σεις» του Ν. 4379/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας Αερο−
πορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδι−
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.  4186/2013 
(ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 
του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) και με το άρθρο 8 του 
Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 150 Α΄) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο−
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε΄ του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δη−
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «θέματα εισαγωγής 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του Ν. 4342/2015: «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την 
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδη−
γιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης 
Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης 
της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις. 
(ΦΕΚ 143Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Εισαγωγή στην Τριτο−
βάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου» του 
Ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή 
προκαλείται δαπάνη ύψους 350.0000 € για το τρέχον 
οικονομικό έτος η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ−
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μένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ και 
συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 0718 του Ε.Φ. 19/170.

9. Τη με αριθ. πρωτ. 66409/Β3/19−04−2016 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι−
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων.

10. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ29/ 08.10.2015 απόφασης 
του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2186 Β΄), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Αποζημίωση −Γενικές Προϋποθέσεις

Καθορίζεται για το έτος 2016 κατ’ αποκοπή αποζημί−
ωση ύψους 350 ευρώ, για τους δικαιούχους του άρθρου 
2 της ίδιας απόφασης.

Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου καταβάλλεται 
στον υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις των πα−
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσης εφόσον 
συμμετέχει στο σύνολο των δηλωμένων, στην αίτηση − 
δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μα−
θημάτων Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολι−
σμού για τους υποψηφίους του Γενικού Λυκείου και 
μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Μαθημάτων Ειδικότη−
τας για τους υποψηφίους του Επαγγελματικού Λυκείου 
αντίστοιχα, εξαιρουμένων των ειδικών μαθημάτων. Η 
αποζημίωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
δεν καταβάλλεται εάν το σύνολο των μαθημάτων εξε−
ταστεί στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι

Η αποζημίωση του άρθρου 1 καταβάλλεται προκειμέ−
νου να καλυφθούν οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής 
και διατροφής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση που αποφοιτούν την τρέχουσα 
σχολική χρονιά εφόσον το σχολείο στο οποίο υπέβαλαν 
αίτηση − δήλωση δεν χρησιμοποιείται ως εξεταστικό 
κέντρο.

Ειδικότερα την αποζημίωση του άρθρου 1 δικαιούνται:
1. α) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυ−

κείου που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της 
νησιωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση − δή−
λωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς 
άλλα Εξεταστικά Κέντρα της νησιωτικής ή ηπειρωτικής 
Χώρας. Η αποζημίωση του άρθρου 1 δεν καταβάλλεται 
εφόσον το Εξεταστικό Κέντρο λειτουργεί σε σχολική 
μονάδα εντός του ιδίου νησιού στο οποίο υπέβαλε αί−
τηση − δήλωση ο υποψήφιος και η απόσταση της νη−
σιωτικής σχολικής μονάδας από το Εξεταστικό Κέντρο 
είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

β) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυ−
κείου που μετακινούνται από τη σχολική μονάδα της 
ηπειρωτικής Χώρας στην οποία κατέθεσαν αίτηση − δή−
λωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς 
άλλη σχολική μονάδα της ηπειρωτικής Χώρας, η οποία 
λειτουργεί ως Εξεταστικό Κέντρο και η απόσταση με−
ταξύ των δύο σχολείων είναι μεγαλύτερη των 120 χι−
λιομέτρων.

2. α) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυ−
κείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της νη−
σιωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση − δήλω−
ση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς τα 
Βαθμολογικά ή Ειδικά εξεταστικά κέντρα της νησιωτικής 
ή ηπειρωτικής Χώρας. Η αποζημίωση του άρθρου 1 δεν 
καταβάλλεται εφόσον το Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξετα−
στικό κέντρο λειτουργεί σε σχολική μονάδα εντός του 
ιδίου νησιού, στο οποίο υπέβαλε αίτηση − δήλωση ο 
υποψήφιος, και η απόσταση της νησιωτικής σχολικής 
μονάδας στην οποία υπέβαλε αίτηση− δήλωση ο υποψή−
φιος από το Βαθμολογικό ή Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο 
είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

β) Οι υποψήφιοι του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυ−
κείου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
που μετακινούνται, από τις σχολικές μονάδες της ηπει−
ρωτικής Χώρας στις οποίες υπέβαλαν αίτηση −δήλωση 
συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις προς τα Βαθ−
μολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά κέντρα της Ηπειρωτικής 
Χώρας που έχουν οριστεί για να εξεταστούν εφόσον 
η απόσταση μεταξύ της σχολικής μονάδας στην οποία 
υπέβαλε αίτηση− δήλωση ο υποψήφιος και του Βαθμολο−
γικού ή Ειδικού Εξεταστικού κέντρου είναι μεγαλύτερη 
των 120 χιλιομέτρων.

Άρθρο 3 
Αίτηση − Δικαιολογητικά

Η αποζημίωση του άρθρου 1 της παρούσης καταβάλ−
λεται από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας, μετά τη λήξη 
των εξετάσεων, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου ή του 
νόμιμου κηδεμόνα του προς τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε ο 
υποψήφιος αίτηση−δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλα−
δικές, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση του Λυκείου αποφοίτησης από την οποία 
να προκύπτει το έτος αποφοίτησης του συγκεκριμένου 
υποψηφίου.

β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας από την οποία να 
προκύπτει η χιλιομετρική απόσταση της έδρας του Εξε−
ταστικού ή του Βαθμολογικού ή του Ειδικού Εξεταστικού 
Κέντρου από το σχολείο υποβολής της αίτησης − δή−
λωσης του υποψηφίου. Η παρούσα θα χορηγείται στον 
υποψήφιο από τη σχολική μονάδα υποβολής της αίτη−
σης − δήλωσης. 

γ) Βεβαίωση του προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής 
του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου της Επι−
τροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή του προέδρου του 
Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τις 
περιπτώσεις των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες από την οποία να προκύπτουν τα 
εξεταζόμενα μαθήματα, οι ημέρες και οι ημερομηνίες 
συμμετοχής του υποψηφίου στις εξετάσεις. Σε περί−
πτωση που ο υποψήφιος εξετάστηκε σε κάποιο ή σε 
κάποια από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ομάδας 
Προσανατολισμού για τους υποψηφίους του Γενικού 
Λυκείου ή σε κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας και Μαθημάτων Ειδικότητας για τους υποψη−
φίους του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά την περίοδο 
των Επαναληπτικών εξετάσεων, προσκομίζει επιπλέον 
και τη βεβαίωση των Επαναληπτικών εξετάσεων, των 
αντίστοιχων προέδρων των επιτροπών των Εξεταστικών 
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Κέντρων. Η παρούσα βεβαίωση δεν χορηγείται στον 
υποψήφιο εάν το σύνολο των μαθημάτων εξεταστεί 
στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 
3, υποβάλλονται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύ−
θυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να 
προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης τακτικού χρηματικού 
εντάλματος στο όνομα του γονέα ή του κηδεμόνα του 
υποψηφίου και σε βάρος του ΚΑΕ 0718 που εγγράφεται 
στον προϋπολογισμό των Περιφερειακών υπηρεσιών 
εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ φορέα 182 «Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    F 
 Αριθμ. Φ.151/75687/Α5 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση με βάση το άρ. 42 του 

Ν.4351/2015, της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 
υπουργικής απόφασης «Σύσταση ατομικών και συλ−
λογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κα−
τόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ» 
(ΦΕΚ 422 Β΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 του 

Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).

2. Τις διατάξεις των εδαφίων α), β), γ) της παρ. 3 
του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του 
Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) και της παρ. 4 του άρθρου 43 
του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.  4186/2013 
(ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του 
Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) και με το άρθρο 8 «Πρόσβαση 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελμα−
τικού Λυκείου» του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 150 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγω−
γής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του Ν. 4342/2015 
(ΦΕΚ 143 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ..... και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του 
Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του 
Ν.  4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 
Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσε−
ων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής 
προϊσταμένων (διαφάνεια− αξιοκρατία και αποτελεσμα−
τικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 33 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Φ.151/142457/Α5/11−09−2015
«Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 
αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 2029 Β΄).

10. Την αριθ. 151899/Δ2/29.09.2015 (ΦΕΚ 2148 Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομάδα Προ−
σανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α΄, Β΄ και Γ΄ 
τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπε−
ρινών ΕΠΑ.Λ.».

11. Τις διατάξεις της αριθ. Φ.151/17557/Α5/02−02−2016 
(ΦΕΚ 290 Β΄) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κα−
τόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 
στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/
σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/
σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), 
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και 
Σχολές Αστυφυλάκων».

12. Την υπ’ αριθ. Φ.253.2/62767/Α5/13.04.2016 υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου 
διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 
μαθημάτων έτους 2016» (ΦΕΚ 1063 Β΄).

13. Την υπ’ αριθ. 2/33374/0022/2012 (ΦΕΚ Β΄1393) κοινή 
υπουργική απόφαση.

14. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση ατομικών και 
συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 
κατόχων απολυτηρίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ» 
(ΦΕΚ 422 Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις με 
αριθ. Φ.151/39470/Β6/9.4.2010 (ΦΕΚ 529 Β΄) και Φ.151/41773/
Β6/11.4.2012 (ΦΕΚ 1289 Β΄) και Φ.151/64335/Α5/24.04.2015 
(ΦΕΚ 721 Β΄) όμοιές της.

15. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ29/ 08.10.2015 απόφασης 
του πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ Β΄ 2186).

16. Την με αριθ. πρωτ. 67512/Β3/20−04−2016 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 4.200 ευρώ περίπου που θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
ΥΠΠΕΘ (Ε.Φ. 19/170, ΚΑΕ 0515), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθ. 
Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 απόφαση (ΦΕΚ 422/τ.Β΄/9.3.2009) 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της με Φ.151/24463/
Β6/4.3.2009 (ΦΕΚ 422/τ.Β΄/9.3.2009) απόφασης, η πρώ−
τη περίοδος της περίπτωσης (α) αντικαθίσταται, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 51 του 
Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄33), από το ακόλουθο κείμενο:

«α) Ο πρόεδρος της επιτροπής κάθε Βαθμολογικό 
Κέντρο (ΒΚ), ο οποίος στη συνέχεια ορίζει τα μέλη της 
επιτροπής Β.Κ., καθώς και τους αναγκαίους βαθμολο−
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γητές και αναβαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθή−
ματος, οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. της οικείας ή 
όμορης Δ/νσης κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία 
για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.».

2. Στο άρθρο 4, παράγραφος 2 της με Φ.151/24463/
Β6/4.3.2009 (ΦΕΚ 422/τ.Β΄/9.3.2009) απόφασης, η δεύτερη 
περίοδος της περίπτωσης (α), απαλείφεται.

3. Στο άρθρο 5, παράγραφος 1 της με Φ.151/24463/
Β6/4.3.2009 (ΦΕΚ 422/τ.Β΄/9.3.2009) απόφασης, η περί−
πτωση (ii) αντικαθίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄33), 
ως ακολούθως:

«ii. Δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ΕΠΑΛ, για 
κάθε εξεταζόμενο μάθημα κατά προτίμηση με διδακτική 
εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευ−
ταία διετία ως εξεταστές−βαθμολογητές.»

4. Στο άρθρο 5, παράγραφος 1 της με Φ.151/24463/
Β6/4.3.2009 (ΦΕΚ 422/τ.Β΄/9.3.2009) απόφασης, η δεύτε−
ρη περίοδος της περίπτωσης (iii) αντικαθίσταται, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του 
Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄33), ως ακολούθως:

«Ο εκπαιδευτικός − αναβαθμολογητής επιλέγεται κατά 
προτίμηση με διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον 
έτος κατά την τελευταία διετία».

5. Στο άρθρο 6 της με αριθ. Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 
(ΦΕΚ 422/τ.Β΄/9.3.2009) απόφασης στο τέλος της παρα−
γράφου 2 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Για τα μη κοινά μαθήματα ειδικότητας του νέου 
συστήματος πρόσβασης των ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι ακό−
λουθοι κλάδοι:

−  Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού, του κλάδου ΠΕ12 
(04, 07), ΠΕ17 (02, 06), ΤΕ01.04 ή ΤΕ01.02

−  Κινητήρες Αεροσκαφών II του κλάδου ΠΕ12.04, ΠΕ17 
(02, 06), ΠΕ18.32, ΤΕ01.28 ή ΠΕ12.07, ΠΕ18.18 

−  Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών του κλάδου ΠΕ12 
(06, 10), ΠΕ17 (04, 08)

−  Αρχές Οικονομικής Θεωρίας του κλάδου ΠΕ09 ή 
ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ18 (02, 03, 35, 40) 

−  Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης του κλάδου ΠΕ09, 
ΠΕ18.02 ή ΠΕ18 (03, 35, 40), ΠΕ13 

−  Δενδροκομία του κλάδου ΠΕ14.04, ΠΕ18.12 ή ΠΕ14.05, 
ΠΕ18 (13, 14, 15, 16, 17, 30, 36) 

−  Βοοτροφία−Αιγοπροβατοτροφία του κλάδου ΠΕ14.04, 
ΠΕ18.13 ή ΠΕ14.05, ΠΕ18 (12, 14, 15, 16, 17, 30, 36)».

Άρθρο 2

Για τη συγκρότηση των αναγκαίων Κεντρικών και Πε−
ριφερειακών ατομικών και συλλογικών οργάνων για τη 
διενέργεια των επαναληπτικών εξετάσεων των Επαγγελ−
ματικών Λυκείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 42
του Ν. 4351/2015, εφαρμόζονται οι διατάξεις συγκρό−
τησης των συλλογικών οργάνων των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων των Επαγγελματικών Λυκείων έτσι όπως 
προβλέπονται στην με αριθ. Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 
(ΦΕΚ 422 Β΄) υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Μαΐου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. 2/41145/0004 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 

και υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου 
Αορίστου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Πληρο−
φοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης 
του Υπουργείου Οικονομικών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/8 22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού−
μενων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημο−
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178/29.08.2014).

4. Το άρθρο 39 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α΄/22−10−1998),
σύμφωνα με το οποίο το ΚΕΠΥΟ της Γενικής Γραμματεί−
ας Πληροφοριακών Συστημάτων (νυν Γενική Διεύθυνση 
Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής− Επικοινωνιών), 
λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο.

5. Την με αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 εγκύκλιο της Δ/
νσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

6. Την αριθ. 2/30508/0004/5−5−2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (785/
Β΄/5−5−2015).

7. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής ερ−
γασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, υπαλλήλων της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονο−
μικών, προκειμένου η Υπηρεσία να αντιμετωπίσει το 
μεγάλο φόρτο εργασίας και ιδίως: α) για τη συνεχή 
(24 ώρες * 7 ημέρες) και απρόσκοπτη λειτουργία των 
πληροφοριακών συστημάτων TAXISnet και ICISnet της 
Γ.Γ.Δ.Ε. και e−παράβολο της ΓΓΠΣ και ΔΥ του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, β) για την ανάπτυξη και συντήρηση 
των εφαρμογών του ΠΣΕΕΣ (Συντάξεις − Μισθοδοσία), 
γ) την υποστήριξη όλων των επιχειρησιακών περιοχών 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής − 
ΓΛΚ, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΟΠΣ δ) για τη διασφά−
λιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και διαθεσιμότητας 
του κεντρικού Data Center και των Ηλεκτρομηχανολο−
γικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη 
λειτουργία του και τις συντηρήσεις και βελτιώσεις των 
λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων, ώστε να εκτελούνται απρόσκοπτα 
όλες οι εφαρμογές που υποστηρίζουν τις Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Οικονομικών και ε) για την υλοποίηση 
νέων έργων Πληροφορικής, χρηματοδοτούμενων από 
το ΕΣΠΑ.

8. Το με αριθ. Δ.Σ.Α.Ε.Γ.4002200ΕΞ2016/3−2−2016 έγγρα−
φο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών 
Πληροφορικής−Επικοινωνιών.
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9. Το με αριθ. 2/9555/0004/11−2−2016 έγγραφο της Δ/
νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

10. Τις με αριθ. 2/82763/ΔΠΔΑ/2−4−2016 και 2/9555/
ΔΠΔΑ/22−3−2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/
νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών 
που αφορά υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής 
Υποστήριξης. (ΑΔΑ: 7ΔΧΗ−ΔΛΟ και ΑΔΑ: 6Ψ66Η−ΙΡ6).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται συνολική δαπάνη διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων 
οχτακοσίων είκοσι οχτώ ευρώ (252.828 €) περίπου η 
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23−150 και ΚΑΕ 0511 και 0512 του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω−
ριακής εργασίας για διακόσιους πενήντα (250) μόνιμους 
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και 
υπηρεσιών Πληροφορικής−Επικοινωνιών και των αυτοτε−
λών τμημάτων α) Ασφαλείας και β) Στρατηγικής, Προγραμ−
ματισμού και Διαχείρισης Έργων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήρι−
ξης του Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστη−
μα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως
30−6−2016, και για μέχρι 120 ώρες συνολικά ο καθένας.

Β. Για τους διακόσιους (200) υπαλλήλους της ανωτέρω 
Γενικής Γραμματείας, που υπηρετούν σε Δ/νσεις της 
Γ.Γ.Π.Σ. (της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρε−
σιών Πληροφορικής−Επικοινωνιών) που λειτουργούν όλο 
το 24ωρο, εγκρίνεται επίσης:

−  Νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών μέχρι τριάντα 
(30) ώρες ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση της 
παρούσης σε ΦΕΚ και έως 30−6−2016.

−  Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 
είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο, από τη δημοσίευση 
της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 30−6−2016.

Γ. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δι−
καιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιον−
δήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, μπορούν να με−
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα−
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση. 

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργεί−
ων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊ−
σταμένων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα 
κοινοποιούνται στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης και στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστή−
ριξης. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, 
η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα−
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ/
νση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης με ευθύνη 
των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαΐου 2016 

Με εντολή Υπουργού Oικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών

 Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
Π. ΤΡΙΑΡΧΗΣ

    Αριθμ. 2901.3/39759/2016 (4)
Ανακατανομή θέσεων Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοη−

γών στους Πλοηγικούς Σταθμούς.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 

Α΄) και του από 28 Ιανουαρίου 1958 εκτελεστικού Β. δι−
ατάγματος (44 Α΄), ως ισχύουν,

β) της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν.4178/2013 «Αντιμε−
τώπιση Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις» (174 Α΄),

γ) της παρ. 29 του άρθρου 77 του Π.δ. 103/2014 «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (170 Α΄),

δ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι−
κής Πολιτικής…….» (114 Α΄),

ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου…….. Υφυ−
πουργών» (116 Α΄).

2. Την αριθ. Φ.214.1/2014/Σχ. 11685 Α΄/27−10−2014 απόφα−
ση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, με θέμα «Κατανομή 
οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (2993 Β΄/05−11−2014), 
ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2901.3/28065/2016/ 
31−3−2016 όμοια (1141 Β΄/22−4−2016).

3. Την αριθ. 2901.01/26812/2015/07−10−2015 απόφαση 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι−
κής Πολιτικής, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(719 τ. Υ.Ο.Δ.Δ/09−10−2015).

4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπη−
ρεσίας των αριθ. 01/02−02−2016 και 03/23−3−2016 συνε−
δρίασεών του.

5. Την ανάγκη ενίσχυσης με θέσεις ανώτερου ναυτικού 
προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, με ανακατανομή 
υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι υπηρεσιακές τους ανάγκες στον 
τομέα υπόχρεων σε πλοήγηση πλοίων και να διασφα−
λιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου τρίτου 
του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β της αριθ. Φ.214.1/2014/
Σχ.11685 Α΄/27−10−2014 απόφασης Υπουργού Ναυτι−
λίας και Αιγαίου (2993 Β΄), ως ισχύει μετά την αριθ. 
2901.3/28065/2016/31−3−2016 υπουργική απόφαση (1141 Β΄)
και διαμορφώνεται ως κατωτέρω, κατά το μέρος που 
αφορά στην κατανομή του πολιτικού προσωπικού ναυ−
τικών ειδικοτήτων των Πλοηγικών Σταθμών Πειραιά, Κα−
βάλας και Σύρου, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Πλοηγικοί 
Σταθμοί 

Πολιτικό προσωπικό 
ναυτικών ειδικοτήτων 

Λοιπό 
πολιτικό 

προσωπικό 
Σύνολο

Πλοηγικός 
Σταθμός 
Πειραιά 

22 Κλάδου Αρχιπλοηγών−
Πλοηγών (μία εκ των 
οποίων Αρχιπλοηγού) 
11 Κλάδου Κυβερνητών 
πλοηγίδων 
8 Κλάδου Μηχανοδηγών 
πλοηγίδων 
7 Κλάδου Πρυμνοδετών 

1 ΔΕ Οδηγών 49
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Πλοηγικός 
Σταθμός 
Καβάλας 

1 Κλάδου Αρχιπλοηγών−
Πλοηγών 
1 Κλάδου Κυβερνητών 
πλοηγίδων 
1 Κλάδου Μηχανοδηγών 
πλοηγίδων 

3

Πλοηγικός 
Σταθμός 
Σύρου 

2 Κλάδου Αρχιπλοηγών−
Πλοηγών 
1 Κλάδου Κυβερνητών 
πλοηγίδων 
1 Κλάδου Μηχανοδηγών 
πλοηγίδων 

4

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. 
Φ.214.1/2014/Σχ.11685 Α΄/27−10−2014 υπουργική απόφαση 
(2993 Β΄), ως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. 2901.3/28065/ 
2016/31−3−2016 όμοια (1141 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Μαΐου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

    F 
 Αριθµ. 1478/55462 (5)
Τροποποίηση των Υπουργικών αποφάσεων µε αριθµ 

104/7056/21−01−2015 (ΦΕΚ Β΄/147) και µε αριθµ. 
1406/52601/04−5−2016 (ΦΕΚ 1291 Β΄/2016) σχετικά µε 
την παράταση υποβολής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυ−
σης και µεταβιβάσεων για το έτος 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν.4235/2014 «∆ιοικη−

τικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή 
της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς 
των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων»,

β) 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΄38).

2. Τους κανονισµούς (ΕΕ):
α) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου «σχετικά µε τη χρηµατοδότηση, τη διαχεί−
ριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πο−
λιτικής και την κατάργηση των κανονισµών (ΕΟΚ) αριθµ. 
352/1978, (ΕΚ) αριθµ. 165/1994, (ΕΚ) αριθµ. 2799/1998, 
(ΕΚ) αριθµ. 814/2000, (ΕΚ) αριθµ. 1290/2005 και (ΕΚ) 
αριθµ. 485/2008 του Συµβουλίου»,

β) 809/2014 (L227/69 της 31.07.2014) της Επιτροπής «για 
τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής του Καν. (ΕΕ) αριθµ. 
1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
όσον αφορά το ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης και 
ελέγχου, τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολ−
λαπλή συµµόρφωση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την από 4η Μαΐου 2016 αλληλογραφία από τις 
υπηρεσίες της Ε.Ε. µε την οποία επιβεβαιώθηκε η ψή−
φιση του κανονισµού που τροποποιεί τον εκτελεστικό 

καν.(ΕΕ) 809/2014, δίνοντας τη δυνατότητα στα κ−µ 
να παρατείνουν την καταληκτική ηµεροµηνία υπο−
βολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης των γεωργών 
στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για 
το έτος 2016. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισµού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται οι υπουρ−
γικές αποφάσεις:

Α) Η µε αριθµ. 104/7056/21−01−2015 (ΦΕΚ 147 Β΄/2015) όπως 
έχει τροποποιηθεί µε τις αριθµ. 1242/52354/12−05−2015
(ΦΕΚ Β΄ 924), 1584/66059/12−06−2015 (ΦΕΚ Β΄ 1337) και 
322/9580/25−01−2016 (ΦΕΚ Β΄ 88) υπουργικές αποφά−
σεις.

Β) Η µε αριθµ. 1406/52601/4−5−2016 (ΦΕΚ 1291 Β΄/2016), 
προκειµένου να παραταθεί η καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και της αίτη−
σης µεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2016 έως τη 
15η Ιουνίου 2016.

Άρθρο 2 
Τροποποίηση της µε αριθµ. 104/7056/21−01−2015 

υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η µε αριθµ. 104/7056/21−01−2015 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 147 Β΄/2015) ως εξής:

Στο άρθρο 38 προστίθεται η παράγραφος 8 ως κά−
τωθι:

«8. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2016 αντί της ηµε−
ροµηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους 
3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου ορίζεται η ηµεροµηνία 
15η Ιουνίου».

Άρθρο 3 
Τροποποίηση της µε αριθµ. 1406/52601/4−5−2016 

υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η µε αριθµ. 1406/52601/04−5−2016 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1291 Β΄/2016), ως εξής:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται µε 
την κάτωθι:

«1. Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι 
δυνατή σε όλη τη διάρκεια του έτους. Προκειμένου οι αι−
τήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις 
του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους.

Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 
15η Ιουνίου 2016. Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται 
και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης».

Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται µε 
την κάτωθι: 

«2. Αίτηση ακύρωσης οριστικοποιηµένων αιτήσεων με−
ταβίβασης του εκάστοτε έτους, γίνεται δεκτή, εφόσον 
υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική 
ηµεροµηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, 
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ήτοι 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την 15 Μαΐου εκάστο−
τε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η υποβολή 
της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί 
στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ηµερολογιακές ημέρες 
μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της ενιαίας 
αίτησης ενίσχυσης, ήτοι την 11η Ιουλίου 2016».

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 12 Μαΐου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02013531305160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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