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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
και δημοσιογράφων που υπηρετούν στα Γραφεία,
του Υπουργού, του Υφυπουργού, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, του Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2

Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων
ΕΠΑ.Λ..

3

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις
25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 112827
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
και δημοσιογράφων που υπηρετούν στα Γραφεία, του Υπουργού, του Υφυπουργού, Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων, του Γενικού Γραμματέα, του
Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων και της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση
..., μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητι-
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κά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
3. Το Π.δ. 70 /2015 (Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων ...., του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών , Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού ....».
4. Του Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Το Π.δ. 116/2014 (Α' 185) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 8 της αρ. 2/17805/0022/13.3.2013 απόφασης
καθορισμού αποδοχών των δημοσιογράφων (ΦΕΚ 662/
Β/21.3.2013) .
7. Το αρ. πρωτ. ΣΓ/περ/3694/6.10.2016 (ορθή επανάληψη) έγγραφο του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (11.500,00)
ευρώ περίπου, για την αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων και δημοσιογράφων που υπηρετούν στα Γραφεία που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 10 σκεπτικό της απόφασης για το Β'
Εξάμηνο του τρέχοντος έτους και θα καλυφθούν από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 107441/14.10.2016
απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης σχετικά
με την έγκριση δέσμευσης πίστωσης στην οποία έχει
αποτυπωθεί και βεβαιωθεί από την Υ ΔΕ του ΥΠΟΙΑΤ
ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του διαθεσίμου ποσοστού της, υπό Φορέα 35/170 και ΚΑΕ 0511, πίστωσης.
9. Το αρ. πρωτ. 109386/19.10.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα "Ανάληψη
Δέσμευσης Πίστωσης".
10. Το γεγονός ότι η φύση των εργασιών των Γραφείων,
του Υπουργού, του Υφυπουργού, Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων, του Γενικού Γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και της Ειδικής
Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης, και Τουρισμού απαιτεί απασχόληση προσωπικού πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για δεκατρείς (13) υπαλ-
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λήλους καθώς επίσης και για δύο (2) δημοσιογράφους
που υπηρετούν με απόσπαση - τοποθέτηση στα Γραφεία
που αναφέρονται στο υπ' αριθμ. 10 σκεπτικό της απόφασης σε μη οργανικές θέσεις και μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο και για χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση αυτής έως και 31 Δεκεμβρίου 2016.
Η συγκρότηση συνεργείων και ο ορισμός των υπαλλήλων διενεργείται μετά από σχετική πράξη:
α. του Δ/ντή του Γραφείου του Υπουργού, του Υφυπουργού και
β. των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων για τους υπαλλήλους των γραφείων τους, καθώς επίσης με πράξη στο
τέλος κάθε μήνα βεβαιώνεται και η πραγματοποίηση
των ωρών εργασίας.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να
υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2)
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ7/179513/Δ4
(2)
Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3475/2006 (Α' 146).
1.2. Των άρθρων 7, 9, 12, 14, 25, 43 και 46 του
Ν.4186/2013 (Α' 193), όπως ισχύουν.
2. 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).
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 176589/Β1/21.10.2016 Εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
1. Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ιδρύονται και
λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
μαθητείας». Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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λειτουργούν τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού
έτους - τάξης μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειάς
τους εφόσον α)υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας σε Α', Β' ή Γ' ανάθεση,
β)υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή και γ)
έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας, μετά από γνώμη
του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ.
2. Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι
25 μαθητές.
3. Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι
οι 8 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην
κατηγορία Α' - Γ΄, οι 6 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ.
που ανήκουν στην κατηγορία Δ' - Ζ' και 5 μαθητές για
τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η'-ΙΒ'.
Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή τη σχολική χρονιά
2016-17 μπορεί να εγκρίνονται τμήματα με μικρότερο
αριθμό μαθητών με απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
4. Οι μαθητές της τάξης μαθητείας εγγράφονται σε
ξεχωριστό Μητρώο Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ.
Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη
μαθητείας» έχουν νέοι και νέες α)κάτοχοι απολυτηρίου
και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του
ΕΠΑ.Λ. καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. του
Ν. 4186/2013 και β) που βρίσκονται εκτός απασχόλησης,
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις
είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το
πιο πρόσφατο σχολικό έτος και έπονται οι απόφοιτοι
παλαιότερων σχολικών ετών. Οι υποψήφιοι που έχουν
αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος κατατάσσονται με
βάση το βαθμό του Πτυχίου Ειδικότητας.
Άρθρο 2
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» πραγματοποιείται στα οικεία
Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Εργαστήρια των
ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται
από 1-3 επιμέρους θεματικές ενότητες ή διακριτά μαθήματα, διαρκεί συνολικά 7 ώρες και διδάσκεται σε μια ημέρα
σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο για τα ημερήσια ΕΠΑ Λ.
και απογευματινό ή εσπερινό για τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ..
2. Για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας από τους εκπαιδευτικούς στο «Μεταλυκειακό
έτος -τάξη μαθητείας» ακολουθείται η παρακάτω σειρά
προτεραιότητας: υπεύθυνος τομέα, υπεύθυνος εργαστηρίου, εκπαιδευτικός που έχει διατεθεί στο ΕΚ, εκπαιδευτικός
από ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. που θα διατεθεί μόνο για αυτές τις ώρες. Μεταξύ των εκπαιδευτικών
των ΕΠΑ.Λ. προηγούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ Λ. στο
οποίο ανήκουν τα τμήματα μαθητείας. Επίσης μπορούν να
προσλαμβάνονται και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, όταν
δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί για να διατεθούν.
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3. Η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του
«Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» γίνεται από
το Σύλλογο Διδασκόντων του Ε.Κ. σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
μαθητείας». Σε περίπτωση που η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης
μαθητείας» δεν ορίζεται στα προγράμματα σπουδών,
εφαρμόζεται αναλογικά η υπουργική απόφαση που
ισχύει για τα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων
των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ..
4. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι αρμόδιος για την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό
χώρο κατά ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μαθητών. Με
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Κ. καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί για την εποπτεία της μαθητείας του
συγκεκριμένου τμήματος μαθητών με προτεραιότητα
στο διδάσκοντα/ες το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας».
5. Η εποπτεία μαθητείας μέχρι 8 μαθητών αντιστοιχεί σε 2 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι
τοποθετημένοι σε 1-5 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις ή οργανισμούς
αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες.
Η εποπτεία μαθητείας 9-13 μαθητών αντιστοιχεί σε 3
διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-6 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς,
ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 6 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοιχεί σε 4 διδακτικές ώρες.
Η εποπτεία μαθητείας 14-18 μαθητών αντιστοιχεί σε 4
διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-8 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς,
ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 8 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές ώρες.
Η εποπτεία μαθητείας 19 -25 μαθητών αντιστοιχεί σε
5 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-10 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι
σε περισσότερες από 10 επιχειρήσεις ή οργανισμούς
αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές ώρες.
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν την εποπτεία της μαθητείας μειώνεται αντίστοιχα
με τις παραπάνω αντιστοιχίες εβδομαδιαίως.
Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή/και Ε.Κ. διευκολύνει τον
εκπαιδευτικό στην άσκηση του έργου της εποπτείας
εντάσσοντάς τη στο πρόγραμμα λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
6. Κάθε μαθητής εποπτεύεται από έναν εκπαιδευτικό. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεωτικά επισκέπτεται την
επιχείρηση ή τον οργανισμό που έχουν τοποθετηθεί οι
μαθητές τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε πρωινό ή
απογευματινό ωράριο. Επιπλέον πραγματοποιεί υποχρεωτικά επίσκεψη στην αρχή και στο τέλος της περιόδου
της μαθητείας και όποτε παραστεί έκτακτη ανάγκη για
επίλυση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των όρων
της σύμβασης.
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Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει την τήρηση των όρων της
σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ μαθητευόμενου,
επιχείρησης, ΚΠΑ ΟΑΕΔ και ΕΠΑ.Λ., ελέγχει τα έντυπα
της μαθητείας, παρακολουθεί την πρόοδο του μαθητευόμενου και συντάσσει ανάλογες εκθέσεις προς τον
διευθυντή της σχολικής μονάδας για κάθε επίσκεψη στην
επιχείρηση. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή/και Ε.Κ. πραγματοποιεί επισκέψεις στην επιχείρηση/οργανισμό που
έχουν τοποθετηθεί οι μαθητευόμενοι στην αρχή και στο
τέλος της περιόδου μαθητείας ή όποτε εκείνος κρίνει ότι
απαιτείται επιτόπια επίσκεψη.
7. Για την αναλογία καθηγητών - μαθητών στα εργαστήρια εφαρμόζεται αναλογικά η υπουργική απόφαση
που εκάστοτε ισχύει για τα εργαστηριακά μαθήματα των
ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1156
(3)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις
25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982
(ΦΕΚ 114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις
Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου
του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες ο
Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές
σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.
3. Την απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
ΠΟΛ 1134/16.09.2016 (ΦΕΚ 3021 Β).
4. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.),
όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α' - Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
6. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
7. Την με αρ. πρωτ. 5417/25.07.2016 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΔ-
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