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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας.

2

Έγκριση Τροποποίησης του προϋπολογισμού
έτους 2016 του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου
Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 222807/Β1/
(1)
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 186 τ.Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13, παρ. 19 (ζ), (η) του ν. 3149/2003
(Φ.Ε.Κ. 141 τ.Α΄/2003).
2. Το άρθρο 20 περ. ιβ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/
τ.Α’/28.06.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3γ του άρ. 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/
τ.Α’/17.10.2015).
3. Την παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
(Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις».
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4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.4.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23.09.2015).
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
210/τ.Α’/5.11.2016).
7. Την υπ’ αριθμ. 14420/ΚΒ/04.02.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Εξετάσεις - Όργανα εξετάσεων για την
απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (ΦΕΚ 218 τ.Β΄/12.02.2008), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
8. Την υπ΄αριθμ. 2/30147/0022/10.5.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για
το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (ΦΕΚ 1696/
τ.Β΄/2012).
9. Την υπ΄ αριθμ. 2/55604/0022/10.8.2012 κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/30147/0022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας».
10. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ
2168/τ.Β’/09.10.2015).
11. Την με αρ. πρωτ. 213646/B1/14.12.2016 Εισήγηση
της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας Έρε υνας καιΘρησκευμάτων.
Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους
περίπου εξακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ
(602.900,00 €) περίπου για το οικονομικό έτος 2017 καθώς και για καθένα από τα επόμενα οικ. έτη η οποία θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται
στον ΚΑΕ 0515 του ειδικού φορέα 19-110 προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.ΕΘ, αποφασίζουμε:
Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
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1. Καθορίζουμε εφάπαξ για κάθε μία από τις δύο εξεταστικές περιόδους πρόσθετη κατ’ αποκοπήν αμοιβή ή κατ’
αποκοπήν αμοιβή για κάθε ημέρα απασχόλησης ή κατά
εξεταζόμενο υποψήφιο ή κατά έντυπο δοκιμασιών και
απαντήσεων για τους προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων, τους συντονιστές, τους βοηθούς συντονιστές, τους επόπτες εξεταστικών κέντρων, τους εξεταστές, τους βαθμολογητές,
τους συντονιστές βαθμολογητών, τους επιτηρητές και το
κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται στις εξετάσεις
για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και γενικά
τις διαδικασίες του ν. 2740/1999, όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3149/2003 και της αριθ. 14420/ΚΒ/04.02.2008
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 218 τ.Β΄/12.02.2008), ως
ακολούθως:
α) Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), εισηγητές
θεμάτων και περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος Κ.Ε.Ε.
ευρώ 400,00 εφάπαξ
(ii) Αντιπρόεδρος Κ.Ε.Ε.
ευρώ 300,00
»
(iii) Κάθε μέλος Κ.Ε.Ε.
ευρώ 300,00
»
(iv) Κάθε εισηγητής θεμάτων ευρώ 200,00
»
(v) Γραμματέας Κ.Ε.Ε.
ευρώ 300,00
»
(vi) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 300,00
»
(vii) Κάθε μέλος του περαιτέρω ευρώ 150,00
»
γραμματειακού προσωπικού
για τη διοικητική υποστήριξη
της Κ.Ε.Ε.
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το
έργο της Κ.Ε.Ε. και των εισηγητών θεμάτων που ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ε.Ε. για την προετοιμασία των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας και ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή των
συγκεκριμένων εξετάσεων και την έκδοση και γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.
β) Επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων και περαιτέρω
προσωπικό της
(i) Πρόεδρος
ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος
ευρώ 150,00
»
(iii) Γραμματέας
ευρώ 150,00
»
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω ευρώ 12,00
προσωπικού για την υποστήριξη
του έργου της επιτροπής οργάνωσης
εξετάσεων, για κάθε ημέρα
απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε
(15) ημέρες
γ) Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών
(i) Πρόεδρος
ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος
ευρώ 150,00
»
(iii) Κάθε βοηθός γραμματέας ευρώ 150,00
»
(iv) Χειριστής ηλεκτρονικής
ευρώ 150,00
»
επεξεργασίας δεδομένων
δ) Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου (Ε.Ε.Κ.), περαιτέρω
προσωπικό της, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό.
(i) Πρόεδρος
ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Γραμματέας
ευρώ 150,00
»
(iii) Βοηθός γραμματέας
ευρώ 150,00
»
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(iv) Κάθε βοηθός γραμματείας ευρώ 100,00
»
(ν) Κάθε χειριστής μηχανήματος ευρώ 150,00
»
λήψης των θεμάτων
(vi) Κάθε μέλος του βοηθητικού ευρώ 80,00
»
και τεχνικού προσωπικού
ε) Συντονιστές - βοηθοί συντονιστές - επόπτες εξεταστικών κέντρων
(i) Κάθε συντονιστής
ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε βοηθός συντονιστής ευρώ 150,00
»
(iii) Κάθε επόπτης
ευρώ 150,00
»
στ) Ομάδα επιτηρητών
Για κάθε επιτηρητή αποζημίωση για κάθε ημέρα επιτήρησης
(i) σε αίθουσα όπου εξετάζεται
ευρώ 20,00
το σύνολο των γραπτών δοκιμασιών
(ii) σε αίθουσα όπου εξετάζονται
ευρώ 20,00
υποψήφιοι στην παραγωγή
προφορικού λόγου
ζ) Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου, βοηθοί γραμματείας, συντονιστές βαθμολογητών, εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό
(i) Πρόεδρος
ευρώ 300,00 εφάπαξ
(ii) Αντιπρόεδρος
ευρώ 250,00
»
(iii) Μέλος
ευρώ 250,00
»
(iv) Γραμματέας
ευρώ 250,00
»
(v) Αναπληρωτής γραμματέας ευρώ 250,00
»
(vi) Βοηθός γραμματείας
ευρώ 250,00
»
(vii) Κάθε συντονιστής
ευρώ 200,00
»
βαθμολογητών
(viii) Κάθε μέλος του εκπαιδευτικού, ευρώ 12,00
διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού, για κάθε ημέρα απασχόλησης
και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες
η) Ομάδα βαθμολογητών και εξεταστών παραγωγής
προφορικού λόγου.
(i) Εξεταστής στη δεξιότητα παραγωγής ευρώ 2,00
προφορικού λόγου ευρώ 45,00 κατ’
αποκοπήν αποζημίωση και επιπλέον
για κάθε υποψήφιο που εξετάζει
στην ίδια δεξιότητα
(ii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο
ευρώ 1,50
παραγωγής γραπτού λόγου
που βαθμολογεί
(iii) Βαθμολογητής για κάθε έντυπο
ευρώ 0,43
απαντήσεων στις δεξιότητες
κατανόησης γραπτού λόγου ή
κατανόησης προφορικού λόγου
(iv) Στους εξεταστές που μετακινούνται
εκτός έδρας καταβάλλονται έξοδα
μετακίνησης, δαπάνες διανυκτέρευσης
και ημερήσια αποζημίωση.
(v) Στους εξεταστές που μετακινούνται ευρώ 25,00
εκτός έδρας, σε περισσότερες από μία
πόλεις διαφορετικού νομού την ίδια
εξεταστική περίοδο, καθώς και στους
εξεταστές που μετακινούνται εκτός έδρας
σε νησί με μέγιστο αριθμό εξεταζομένων
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στην αντίστοιχη γλώσσα δεκαπέντε
(15) άτομα καταβάλλεται επιπλέον
κατ’ αποκοπή αποζημίωση
θ) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων Vertical Blanking
Interval (V.B.I.) ή τηλεομοιοτυπίας για τη μετάδοση των
θεμάτων, Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Ε.Ε.Κ. και Κ.Ε.Ε. στο
ΥΠΠΕΘ.
Κάθε χειριστής μηχανημάτων V.B.I. ή
τηλεομοιοτυπίας
ευρώ 250,00 εφάπαξ
Κάθε σύνδεσμος
ευρώ 250,00
»
ι) Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Optical Mark Reader)
Κάθε μέλος ομάδας χειρισμού ευρώ 15,00
μηχανήματος ηλεκτρονικής
αναγνώρισης (OMR) για κάθε ημέρα
απασχόλησης και μέχρι
δεκαπέντε (15) ημέρες
ια) Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων και περαιτέρω
προσωπικό της
(i) Πρόεδρος
ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος
ευρώ 150,00
»
(iii) Γραμματέας
ευρώ 150,00
»
(iv) Κάθε μέλος του περαιτέρω ευρώ 12,00
προσωπικού για την υλοποίηση του
έργου της επιτροπής έκδοσης
αποτελεσμάτων, για κάθε ημέρα
απασχόλησης και μέχρι δεκαπέντε
(15) ημέρες
ιβ) Επιτροπή εξέτασης ατόμων με ειδικές δεξιότητες
(i) Πρόεδρος
ευρώ 200,00 εφάπαξ
(ii) Κάθε μέλος
ευρώ 150,00
»
(iii) Γραμματέας
ευρώ 150,00
»
(iv) Ιατρός
ευρώ 150,00
»
2. α) Η καταβολή των αποζημιώσεων της παραγράφου 1 στις περιπτώσεις γ, δ, ε, στ, ζ-εδάφιο viii για το
Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η-εδάφιο i και εδάφια ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται
στο Βαθμολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η- εδάφιο v
και ιβ, γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα σε βάρος
των πιστώσεων του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του προϋπολογισμού των περιφερειακών
υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ με βάση καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όπου έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους
για τη διενέργεια των εξετάσεων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
β) Για τις λοιπές περιπτώσεις α, β, ζ-εδάφια i, ii, iii, iv, v,
vi, vii, viii για το Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η-εδάφια
ii και iii για τους βαθμολογητές που απασχολούνται στο
Βαθμολογικό Κέντρο Αθήνας, η-εδάφιο iv, καθώς και
για τις περιπτώσεις θ, ι και ια, η καταβολή των αποζημιώσεων γίνεται με τακτικό χρηματικό ένταλμα με βάση
καταστάσεις εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Πιστοποίησης
της Γνώσης Ξένων Γλωσσών της ΚΥ του ΥΠΠΕΘ.
γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που
προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:
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(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, στ, ζ, η, ι και ιβ,
(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης
για την περίπτωση ε,
(iii) από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστοποίησης
της Γνώσης Ξένων Γλωσσών για τις περιπτώσεις θ, ι
και ια.
Οι με αριθμό 2/30147/0022/10-5-2012 (ΦΕΚ 1696/
τ.Β΄/2012) και 2/55604/0022/10-8-2012 αποφάσεις (ΦΕΚ
2401/τ.Β΄/2012) καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 222061/Β2
(2)
Έγκριση Τροποποίησης του προϋπολογισμού
έτους 2016 του Ιδρύματος Νεολαίας και δια Βίου
Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (ΦΕΚ
143 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄),
β) της υποπαραγράφου Δ9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94)
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»,
γ) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314
Α΄) όπως ισχύει,
δ) του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως έχει
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του
ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α΄) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»,
ε) της υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 41, παρ. 2, του ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄),
στ) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 213 Α΄) όπως
έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και
4 και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄),
ζ) του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,
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η) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασυγκρότηση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. 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, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
θ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄),
ι) της αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», (ΦΕΚ 2168/Β’),
κ) την αρθμ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015 απόφαση του
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού – Παρακολούθηση εκτέλεσης».
2. Την αριθμ. 2/82446/ΔΠΓΚ/24.12.2015 υπουργική
απόφαση «Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς παράγοντες
και διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών των
φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005».
3. Το άρθρο 51 «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ» του
ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α’) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»
Σύμφωνα με το οποίο οι συμβάσεις μίσθωσης έργου
της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα
διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 20132014,2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.
4. Την αριθμ. 144820/08.09.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μεγίστου αριθμού ανθρωποωρών
απασχόλησης για το έργο των σχολικών καθαριστριών
κατά το σχολικό έτος 2016-2017.»
5. Την αριθμ. 2/71471/07.09.2016 απόφαση του ΓΛΚ
περί αύξησης του προϋπολογισμού του φορέα 19-640
και ΚΑΕ 2599.
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6. Την αριθμ. οικ.2/75015/ΔΠΓΚ/13.09.2016 απόφαση
του ΓΛΚ «Χρηματοδότηση εκπαίδευσης και υγείας από
ποσά προερχόμενα από εγκληματικές ενέργειες που τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου».
7. Την αριθμ.: 4299/224/19.09.2016 απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ «Αναμόρφωση Προϋπολογισμός ΙΝΕΔΙΒΙΜ Οικονομικού έτους 2016».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα η οποία έχει καλυφτεί με μεταφορά
πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα
με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
9. Την αριθμ. 221588/Β2/27.12.2016 εισήγηση του άρθρου 63 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την Τροποποίηση του προϋπολογισμού
του κάτωθι φορέα Γενικής Κυβέρνησης του ν. 3429/2005
έτους 2016, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου,
σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ΕSA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ

1.

Ίδρυμα
Νεολαίας και
δια βίου
Μάθησης
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ)»

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

94.879.388€ 96.465.651€ -1.586.263€

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης κοινής υπουργικής
απόφασης.
3. Εντέλλουμε τις διοικήσεις του εν λόγω φορέα όπως
συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου ώστε να εξειδικευτούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες
εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του συν/νου πίνακα.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις
από τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους,
λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς
το σκοπό αυτό.
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ɅȻɁȰȾȰɇϳȶʍʉɷɲͲȶʇʉɷɲȴȵȾɃ͕ɁɅȻȴʃɲɿȵɿɷɿʃʙʆȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆʏʉȵʄʄɻʆɿʃʊȿʉɶɿʍʏɿʃʊɇʖɹɷɿʉ
ȵɅɏɁɉɀȻȰɁɅȻȴ

ȻȴɆɉɀȰɁȵɃȿȰȻȰɇȾȰȻȴȻȰȲȻɃɉɀȰȺȸɇȸɇ;Ȼ͘Ɂȵ͘ȴȻ͘ȲȻ͘ɀͿ

ȰɌɀ

ϬϵϬϬϰϰϯϬϲ



ȸȿȵȾͬȾɃɈȰɍɉȴɆɃɀȵȻɃ

ŬĂůŽŐĞƌŽƉŽƵůŽƵ͘ǀΛŝŶĞĚŝďŝŵ͘Őƌ



ɈȸȿȵɌɏɁɃȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ

ϮϭϯϭϯϭͲϰϱϳϴ



ȵɅɃɅɈȵɉɃɁɉɅɃɉɆȳȵȻɃ

ɉɅȵȺ



ɁȴȵȻȾɈȻȾȸɇɉɇɍȵɈȻɇȸɀȵ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉɇȵȳȿɇ

ȲȰɇȻȾȰɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰɀȵȳȵȺȸ

ȴȻȰɀɃɆɌɏɇȸϮϬϭϲ;ɲʌʖɿʃʊʎ
Ʌͬɉнʏʌʉʋͬʍɸɿʎ͕ʅʊʆʉ
ɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿ
ɸɶʃɸʃʌɿʅʅɹʆɻɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻ
ʅɸ<zͬɉȰͿ

Ȼ͘ȵɇɃȴȰ;сϭнϮнϯнϰнϱнϲнϳͿ



ϵϰ͘ϴϳϵ͘ϯϴϴ

ϭ͘Ʌʘʄɼʍɸɿʎ;сɲнɴͿ



ϭϱϬ͘ϬϬϬ

ɲͿɅʘʄɼʍɸɿʎɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ
Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʄʉɿʋʙʆɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆʃɲɿ
ɳʖʌɻʍʏʉʐʐʄɿʃʉʑ

ϳϬнϳϭнϳϮ

ɴͿɅʘʄɼʍɸɿʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ

ϳϯ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ;сɶнɷнɸнʍʏͿ

ϳϰ

ϴϵ͘ϴϭϱ͘ϳϵϭ

ɶͿɈɲʃʏɿʃʉʑɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

ϳϰ͘ϵϲ

ϳϬ͘ϱϵϯ͘ϲϮϬ

ɷͿȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿɅʊʌʉɿɅȴȵ;ɴɳʍɸɿɼɷɻ
ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆɇȰȵͿ

ϰϭ͘ϭϬɼϰϯ͘ϬϬΎ

ϭϭ͘Ϭϰϯ͘Ϯϳϱ

ɸͿȵ͘ȵ͘

ϰϯ͘Ϭϰɼϳϰ͘Ϭϴ

ϴ͘ϭϳϴ͘ϴϵϲ

ʍʏͿȿʉɿʋɹʎ

ȿɃȻɅȰϳϰȾȰȻɅȿȸɆɏɀȵɇȰɅKɈɃȾɆȰɈɃɇȳȻȰ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɇȰɇɈɃȾɃɍɆȵɃȿɉɇȻɏɁȿɃȳɏ
ȵȳȳɉȸɇȵɏɁ͕ȰɁȰȿȸɎȸȴȰɁȵȻȰȾɏɁȾȰȻ
ȿɃȻɅɏɁɉɅɃɍɆȵɏɇȵɏɁɇȰɇȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ͕
ɈȰɀȵȻȰȾȵɇȴȻȵɉȾɃȿɉɁɇȵȻɇȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ͕
ȰɉɂȸɇȵȻɇɀȵɈɃɍȻȾɃɉȾȵɌȰȿȰȻɃɉɅȿȸɁ
ɅȵɆȻɅɈɏɇȵɏɁɅȴȵȾȰȻɈȰȾɈȻȾɃɉɅͬɉ

ϯ͘ȶʍʉɷɲʋɲʌɸʋʊʅɸʆʘʆɲʍʖʉʄɿʙʆ

ϳϱ

ϰ͘ȶʍʉɷɲȾɸʔɲʄɲʀʘʆ;Ɉʊʃʉɿ
ɅɿʍʏʘʏɿʃʉʀͿ

ϳϲɅȿȸɁϳϲ͘Ϭϰ

ϰϱϬ͘ϬϬϬ

ϱ͘Ȼɷɿʉʋɲʌɲɶʘɶɼʋɲɶʀʘʆ

ϳϴɅȿȸɁϳϴ͘Ϭϱ



ϲ͘ȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲ

ϴϮ͘ϬϭȾȰȻȿɃȻɅȰȵɇɃȴȰɅɃɉȴȵɁ
ɈȰɂȻɁɃɀɃɉɁɈȰȻɇɈȻɇȰȿȿȵɇ
ȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇ

ϳ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʍʉɷɲ

ϴϭ͘Ϭϭ;ɅȿȸɁϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϰȾȰȻϴϭ͘Ϭϭ͘ϬϱͿ

ȻȻ͘ȵɂɃȴȰ
;сϴнϵнϭϬнϭϭнϭϮнϭϯнϭϰнϭϱнϭϲͿ
ϴ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɅʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
;сɺнɻнɽͿ
ɺͿȰʅʉɿɴɹʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ





ϰ͘ϰϬϭ͘ϱϵϴ

ϲϮ͘ϬϬϬ




ϵϲ͘ϰϲϱ͘ϲϱϮ

ϲϬɅȿȸɁϲϬ͘Ϭϱ

ϭϮ͘ϯϭϵ͘ϰϱϬ

ϲϬ͘ϬϬȵɏɇϲϬ͘Ϭϭ

ϵ͘ϳϯϲ͘ϰϬϮ
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ɻͿȵʌɶʉɷʉʏɿʃɹʎɸɿʍʔʉʌɹʎʃɲɿ
ɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎɹʅʅɿʍɽʉʐʃɲɿ
ɻʅɸʌʉʅʀʍɽɿʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɽͿɅɲʌɸʋʊʅɸʆɸʎʋɲʌʉʖɹʎʃɲɿɹʇʉɷɲ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

ϲϬ͘ϬϯȵɏɇϲϬ͘Ϭϰ
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Ϯ͘ϱϲϯ͘ϵϲϰ

ϲϬ͘ϬϮ

ϭϵ͘Ϭϴϰ

ϵ͘ȰʅʉɿɴɹʎʃɲɿȶʇʉɷɲɈʌʀʏʘʆ

ϲϭ

Ϯϳ͘ϮϮϲ͘ϭϬϰ

ϭϬ͘ɅɲʌʉʖɹʎɈʌʀʏʘʆ

ϲϮ

ϯ͘ϯϮϰ͘ϳϳϱ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȸʄɸʃʏɿʃʊɆɸʑʅɲͲ
ʔʘʏɲɹʌɿʉͲɊɷʌɸʐʍɻͲɈɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ

ϲϮ͘ϬϬȵɏɇϲϮ͘Ϭϯ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʆʉʀʃɿɲ

ϲϮ͘Ϭϰ

Ϭ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȰʍʔɳʄɿʍʏʌɲ

ϲϮ͘Ϭϱ

ϭϴ͘ϱϰϬ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆȵʋɿʍʃɸʐɹʎʃɲɿ
ɇʐʆʏɻʌɼʍɸɿʎ

ϲϮ͘Ϭϳ

ϰϵϭ͘ϵϲϯ

ϭϭ͘Ɍʊʌʉɿ;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʃɲɿʔʊʌʉʐɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎʖʌɼʍɻʎͿ

ϲϯнϱϰ͘Ϭϴ;ɼϴϴ͘ϬϴͿнϴϴ͘Ϭϵ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɌʊʌʉʎȵɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ
ɍʌɼʍɻʎ

ϱϰ͘Ϭϴ;ɼϴϴ͘ϬϴͿнϴϴ͘Ϭϵ

ϲϴϮ͘ϴϳϳ

Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ


ϭϮ͘ȴɿɳʔʉʌɲȶʇʉɷɲ 

ϲϬ͘ϬϱнϲϰɅȿȸɁϲϰ͘ϭϭȾȰȻ
ϲϰ͘ϭϮнϴϮ͘ϬϬнϴϴ͘Ϭϲнϱϯ͘Ϭϭ
нɅȿȸɆɏɀȵɇɅɆɃȲȿȵɎȵɏɁϰϰʖʌɹʘʍɻ
;ɅȿȸɁϰϰ͘ϭϰȾȰȻϰϰ͘ϭϱͿɀȵȻɃɁϴϰɹʍʉɷʉ
ɀȵȻɃɁϳϴ͘Ϭϱ</ϲϳʃɲɿʄʉɿʋɳɹʇʉɷɲʋʉʐ
ɷɸʆɹʖʉʐʆʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀʍɸɳʄʄɸʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ
ȵɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆʍɸɈʌʀʏʉʐʎ;ɷʘʌɸɹʎ͕
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͿ

ϲϰ͘Ϭϲ;ɼϲϳΎΎͿ

ϭϯ͘Ɉʊʃʉɿʃɲɿʍʐʆɲʔɼɹʇʉɷɲ

ϲϱȾȰȻϭϲ͘ϭϴ

ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɲʋɳʆɸʎʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ
ʋʄɻʌʘʏɹɸʎʍʏʉʃʌɳʏʉʎɸʋʀʏʘʆ
ɷɲʆɸʀʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʅɸʏɻʆ
ɸɶɶʑɻʍɻʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ





ϭϰ͘ȶʃʏɲʃʏɲʃɲɿȰʆʊʌɶɲʆɲȶʇʉɷɲ

ϴϭ͘ϬϬɅȿȸɁϴϭ͘ϬϬ͘ϬϯȾȰȻϴϭ͘ϬϬ͘Ϭϰ



ϭϬͲϭϲ;ȰȳɃɆȵɇͲɅɏȿȸɇȵȻɇͿɅȿȸɁϭϲ͘ϭϴ



ϭϰ



ϮϬͲϮϴ





ϭϱ͘ȾɲɽɲʌɼȾʏɼʍɻɅɲɶʀʘʆ;ʉʅɳɷɲϭͿ͘
ȸɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɲʇʑɲɶʉʌʙʆʃɲɿ
ʋʘʄɻɽɹʆʏʘʆʋɲɶʀʘʆʃɲʏɳʏɻʖʌɼʍɻ͘
ȵʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʋɿʋʄɲʃɲɿʄʉɿʋʊʎ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ϭϲ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɼʍɻʎ;ʉʅɳɷɲϮͿ͘ȸ
ʉʅɳɷɲϮɸʇʉɷʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɿʎ
ɲɶʉʌɹʎʃɲɿʊʖɿʏɻʆɲʌʖɼʍʐʍʖɹʏɿʍɻʎ
ɸʍʊɷʉʐͲɸʇʊɷʉʐɼʏɻʎɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆ
ɲʋʉɽɸʅɳʏʘʆ͘
ȻɇɃȷɉȳȻɃ;сȻͲȻȻͿ



ϱϭ͘Ϭϴϴ͘ϯϮϯ

ϱ͘ϬϲϬ͘ϲϱϯ
ϳ͘ϬϬϬ

Ͳϭ͘ϱϴϲ͘Ϯϲϯ

Ύȴɸʆɲʔʉʌɳʃɲʏɲɽɹʍɸɿʎʅɸʏʊʖʘʆ͕ɲʄʄɳʏʉʐʎɸɿɷɿʃʉʑʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎɶɿɲɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ͘ϲϳΎΎ
ɅɲʌʉʖɹʎͲɍʉʌɻɶʀɸʎͲȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͲȵʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ;ɲʔʉʌɳʏʉʐʎȵɿɷɿʃʉʑʎȿʉɶɿɲʌɿɲʍʅʉʑʎͿ
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ɅɆɃɇȺȵɈȰɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾȰ
ɇɈɃȻɍȵȻȰ

ȵȻɇɆɃȵɇ
ϭ͘ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊɷɳʆɸɿɲ
Ϯ͘ȵɿʍʋʌɳʇɸɿʎɲʋʊʋʘʄɼʍɸɿʎ
ʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ͕ʉʅʉʄʊɶʘʆ͕ʃʄʋ͘
ϯ͘ȶʃʏɲʃʏɻɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻɶɿɲʏɻʆ
ɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆɴɳʍɸɿʆʉʅʉɽɸʏɿʃɼʎ
ʌʑɽʅɿʍɻʎ
ȵȾɆɃȵɇ
ϰ͘Ʌʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ
ϱ͘Ȱɶʉʌɹʎʖʌɸʘɶʌɳʔʘʆ͕ʉʅʉʄʊɶʘʆ͕
ʃʄʋ͘
ϲ͘ȵʇʊʔʄɻʍɻʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅʘʆ
ʉʔɸɿʄʙʆɲʋʊʏɻʆɸɿɷɿʃɼɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ
ɴɳʍɸɿʏɻʎʆʉʅʉɽɸʏɿʃɼʎʌʑɽʅɿʍɻʎ
ȿɃȻɅȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ
ϳ͘Ʌʄɻʌʘʅɹʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎ
ʏʉʃʉʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆʏʉʐʔʉʌɹɲʍɲʎ
ʄʊɶʘɸɶɶʐɼʍɸʘʆ;сɲнɴͿ
ɲͿɅʄɻʌʘʅɹʎʏʊʃʘʆ
ɴͿɅʄɻʌʘʅɹʎʖʌɸʉʄʐʍʀʘʆ
ϴ͘Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎ
ɷɲʆɸɿɲʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʍɲʎ
ϵ͘Ȱʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʃʌɳʏʉʎʄʉɿʋʙʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʍɲʎ;ʋʄɻʆɷɲʆɸɿɲʃʙʆͿ
ϭϬ͘Ȱʐʇɼʍɸɿʎʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐʅɸ
ʃɸʔɳʄɲɿɲʅɸʏʊʖʘʆɲʋʊʏɲʃʏɿʃʊ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ϭϭ͘Ɉɲʅɸɿɲʃɹʎɷɿɸʐʃʉʄʑʆʍɸɿʎɲʋʊʏʉ
Ⱦʌɳʏʉʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɹʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ


ϰϱ͘ϬϬɹʘʎϰϱ͘ϭϯ;ɅȻɇɈɏɇȸ
ɍɆȸɇȸɇͿ

43055

ȴȻȰɀɃɆɌɏɇȸϮϬϭϲ;ɲʌʖɿʃʊʎ
Ʌͬɉнʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎʅʊʆʉ
ɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿ
ɸɶʃɸʃʌɿʅʅɹʆɻɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻ
ʅɸȾɉȰͬzͿ









ϰ͘ϵϴϲ͘Ϯϲϯ


ϰϱ͘ϬϬɹʘʎϰϱ͘ϭϯ;ɍɆȵɏɇȸ
ɍɆȸɇȸɇͿ









ϰ͘ϵϴϲ͘Ϯϲϯ





ϰϯ
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ɇɈɃȻɍȵȻȰȻɇɃȿɃȳȻɇɀɃɉ

ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɃ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲ
ʄʉɶɿʍʏɿʃɳɴɿɴʄʀɲͿ

ϯϬͬϲͬϮϬϭϲ







ϭ

ȴɿɲɽɹʍɿʅɲ;ɲнɴнɶͿ



ɲͿɈɲʅɸʀʉ;ʅɸʏʌɻʏɳʃɲɿɸʋɿʏɲɶɹʎͿ



ȰʋʊʋʊʌʉʐʎʏʉʐɅȴȵ

Ϭ



Ȱʋʊʄʉɿʋʉʑʎʋʊʌʉʐʎ





ɴͿȾɲʏɲɽɹʍɸɿʎʍʏɻɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎ



ȰʋʊʋʊʌʉʐʎʏʉʐɅȴȵ

Ϭ



Ȱʋʊʄʉɿʋʉʑʎʋʊʌʉʐʎ

Ϭ



ɶͿȾɲʏɲɽɹʍɸɿʎʍʏɿʎʄʉɿʋɹʎʏʌɳʋɸɺɸʎ



ȰʋʊʋʊʌʉʐʎʏʉʐɅȴȵ

Ϭ



Ȱʋʊʄʉɿʋʉʑʎʋʊʌʉʐʎ

Ϭ

Ϯ

ɍʌɸʊɶʌɲʔɲ;ɲнɴнɶͿ





ϰ

ϴϯϱ͘ϰϭϳ

ϯϭ͘ϱϮϲ͘ϳϰϴ

ϭ͘ϬϬϬ͘Ϯϰϯ

ϳϮϵ͘Ϭϴϱ
Ϯϳϭ͘ϭϱϴ

Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎ

Ϭ

ɲͿɲʋʊʔʉʌɸʀʎɸʆʏʊʎȳɸʆɿʃɼʎ
Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ;ʃʌɳʏʉʎʃɲɿʄʉɿʋʉʑʎʔʉʌɸʀʎ
ȳȾͿ


ɅȰȺȸɈȻȾɃ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲ
ʄʉɶɿʍʏɿʃɳɴɿɴʄʀɲͿ

ϲϳ͘ϬϭϬ

ɲͿɈʀʏʄʉɿȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɻʅʉʍʀʉʐ;ɹʆʏʉʃɲ
ɶʌɲʅʅɳʏɿɲʃɲɿʉʅʊʄʉɶɲͿ
ɴͿȿʉɿʋɳʉʅʊʄʉɶɲ;ʉʅʊʄʉɶɲɸʏɲɿʌɸɿʙʆ͕
ʏʌɲʋɸɺʙʆ͕ʃʄʋͿ
ɶͿɀɸʏʉʖɹʎͲʄʉɿʋɹʎʍʐʅʅɸʏʉʖɹʎͲ
ʅɸʌʀɷɿɲɲʅʉɿɴɲʀʘʆʃɸʔɲʄɲʀʘʆ

ϯ


ϯϮ͘ϰϮϵ͘ϭϳϱ

Ϭ

Ϭ

ɴͿɲʋʊʔʉʌɸʀʎɸʃʏʊʎȳȾ




ȴɳʆɸɿɲɲʋʊʋɿʍʏʘʏɿʃɳɿɷʌʑʅɲʏɲʃɲɿ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ

Ϭ



ɲͿȴɳʆɸɿɲɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ





ɴͿȴɳʆɸɿɲɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ



ϱ

ȿʉɿʋɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ




ϭϵ͘ϲϰϴ͘ϱϯϲ
ϭ͘ϱϮϳ͘ϲϬϯ

ɲͿʍɸʔʉʌɸʀʎɸʆʏʊʎȳɸʆɿʃɼʎȾʐɴɹʌʆɻʍɻʎ
;ʃʌɳʏʉʎʃɲɿʄʉɿʋʉʑʎʔʉʌɸʀʎȳȾͿ

ϭϴ͘ϭϮϬ͘ϵϯϯ

ɴͿʍɸʔʉʌɸʀʎɸʃʏʊʎȳȾ



ɇɈɃȻɍȵȻȰɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ







Ȱʌɿɽʅʊʎɲʏʊʅʘʆʋʉʐɴɲʌʑʆʉʐʆʏɻ
ʅɿʍɽʉɷʉʍʀɲʏʉʐʄʉɶͬʅʉʑϲϬ
Ȱʌɿɽʅʊʎʅʊʆɿʅʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʃɲɿ
ɿɷɿʘʏɿʃʉʑɷɿʃɲʀʉʐɲʉʌʀʍʏʉʐʖʌʊʆʉʐ
Ȱʌɿɽʅʊʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɿɷɿʘʏɿʃʉʑɷɿʃɲʀʉʐ
ʉʌɿʍʅɹʆʉʐʖʌʊʆʉʐ
Ȱʌɿɽʅʊʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʅɸɹʅʅɿʍɽɻɸʆʏʉʄɼ

ϵϮ
ϴϳ

ϱ
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ɅȻɁȰȾȰɇɇɉɀɌɏɁȻȰɇɶɿɲȴȵȾɃ
ȵɇɃȴȰͲȵɂɃȴȰ;ɸʃʏʊʎ
ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆͿ


ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ

ȴȻȰɀɃɆɌɏɇȸϮϬϭϲ;ɲʌʖɿʃʊʎ
ɅͬɉнʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎͿ
ϵϰ͘ϴϳϵ͘ϯϴϴ



ȵɇɃȴȰ



Ʌʘʄɼʍɸɿʎ





Ɉʊʃʉɿ
ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɲʋʊɈɲʃʏ͘Ʌʌʉʒʋͬʍʅʊ
;ʋʄɻʆɲʐʇɼʍɸʘʆʅʏʖʃɸʔɲʄɲʀʉʐɲʋʊ
ʏɲʃʏɿʃʊʋʌʉʐʋ͘Ϳ
ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɲʋʊɅȴȵ



ȿʉɿʋɳɹʍʉɷɲ







ȵɂɃȴȰ

ϵϲ͘ϰϲϱ͘ϲϱϮ



Ȱʅʉɿɴɹʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

ϭϮ͘ϯϭϵ͘ϰϱϬ



Ɉʊʃʉɿ



ȴɲʋɳʆɸʎɶɿɲɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ



ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ϰϱϬ͘ϬϬϬ
ϳϬ͘ϱϵϯ͘ϲϮϬ

ϭϭ͘Ϭϰϯ͘Ϯϳϱ
ϭϮ͘ϲϰϮ͘ϰϵϯ


ϳ͘ϬϬϬ
Ϭ



ȿʉɿʋɳɹʇʉɷɲ

ϴϰ͘ϭϯϵ͘ϮϬϮ
Ͳϭ͘ϱϴϲ͘Ϯϲϯ



ϭ͘ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɍɆȸɇȸɇʋʌʉ
ʃɲʏɲʋʏʙʍɸʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʃɲɿɲʐʇɼʍɸʘʆ
ʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐɹʄʄɸɿʅʅɲ;ͲͿ
ʋʄɸʊʆɲʍʅɲ;нͿ



Ϯ͘ȵɇɃȴȰȰɅɃɈɃȾɆȰɈɃɇ

Ϭ

Ȱʋʊʃɲʏɲʋʏʙʍɸɿʎɸɶɶʐɼʍɸʘʆ

Ϭ



Ȱʋʊʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍɸɲʐʇɼʍɸɿʎʅɸʏʉʖɿʃʉʑ
ʃɸʔɲʄɲʀʉʐɲʋʊʏɲʃʏɿʃʊʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ϯ͘с;ϭнϮͿ͗͘ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɍɆȸɇȸɇʅɸʏɳ
ʃɲʏɲʋʏʙʍɸʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʃɲɿɲʐʇɼʍɸʘʆ
ʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐɹʄʄɸɿʅʅɲ;ͲͿ
ʋʄɸʊʆɲʍʅɲ;нͿ








ɅȻɁȰȾȰɇɇɉɀɌɏɁȻȰɇɶɿɲʄʉɿʋɳ
ɁɅȻȴ;ɸʃʏʊʎȴȵȾɃͿ
ȵɇɃȴȰͲȵɂɃȴȰ;ɸʃʏʊʎ
ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆͿ


Ϭ

Ͳϭ͘ϱϴϲ͘Ϯϲϯ


ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ



ȵɇɃȴȰ



ȶʍʉɷɲʐʋɹʌʏʌʀʏʘʆ

ȴȻȰɀɃɆɌɏɇȸϮϬϭϲ;ɲʌʖɿʃʊʎ
ɅͬɉнʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎͿ
ϵϰ͘ϴϳϵ͘ϯϴϴ

ϰϱϬ͘ϬϬϬ



Ɉʊʃʉɿ



ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɲʋʊɈɲʃʏ͘Ʌʌʉʒʋͬʍʅʊ

ϳϬ͘ϱϵϯ͘ϲϮϬ



ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɲʋʊɅȴȵ

ϭϭ͘Ϭϰϯ͘Ϯϳϱ



ȿʉɿʋɳɹʍʉɷɲ

ϭϮ͘ϳϵϮ͘ϰϵϯ







ȵɂɃȴȰ

ϵϲ͘ϰϲϱ͘ϲϱϮ



Ȱʅʉɿɴɹʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

ϭϮ͘ϯϭϵ͘ϰϱϬ



43058
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Ȱʋʉɷʊʍɸɿʎɸʍʊɷʘʆʐʋɹʌʏʌʀʏʘʆ



ȿʉɿʋɹʎʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ



Ɉʊʃʉɿ



ȴɲʋɳʆɸʎɶɿɲɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ
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ϱ͘ϬϲϬ͘ϲϱϯ
ϳ͘ϬϬϬ
Ϭ
ϳϵ͘Ϭϳϴ͘ϱϰϴ

ȿʉɿʋɳɹʇʉɷɲ

ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰ;ȻɇɃȷɉȳȻɃͿɹʄʄɸɿʅʅɲ;ͲͿ
Ͳϭ͘ϱϴϲ͘Ϯϲϯ
ʋʄɸʊʆɲʍʅɲ;нͿ
ȶʃɽɸʍɻʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʐʆʉʄɿʃɼʎɲʋʊʃʄɿʍɻʎ;ɳʆʘʏʉʐϱйͿʏʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʉɿʃ͘ɹʏʉʐʎϮϬϭϳʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʆ
ɲʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐʉɿʃ͘ɹʏʉʐʎϮϬϭϱ




ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇɇɍɃȿȻȰ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

43059

43060
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Τεύχος Β’ 4294/30.12.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των 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 συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

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

*02042943012160012*

