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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός κλάδων και ειδικοτήτων, ωραρίου διδασκαλίας κατά κλάδο, εκπαιδευτικών υποχρεώσεων και διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών
εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ).

2

Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων
σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της
12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα
Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

3

Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24613/Δ1/8616
(1)
Καθορισμός κλάδων και ειδικοτήτων, ωραρίου
διδασκαλίας κατά κλάδο, εκπαιδευτικών υποχρεώσεων και διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 67 του ν.3518/
2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 272 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
64 του ν.4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση
και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 73 Α΄).

Αρ. Φύλλου 2578

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των
φορέων της και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/
1995 «Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 189 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του
ν. 2643/ 1998 «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων
ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 220 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» (ΦΕΚ
206 Α΄), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 Α΄), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
7. Τις διατάξεις του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ 193 Α΄), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83 Α΄).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α΄).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4521/2018
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄) και του άρθρου 29 Α του ίδιου νόμου
το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν.4559/2018
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 142 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 67 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄).
13. 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
(ΦΕΚ 98 Α΄).
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14. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(ΦΕΚ 168 Α΄).
15. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).
16. Το π.δ. 23/2019 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 28 Α΄).
17. Την με αρ. 40041/12-04-2007 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Μετατροπή των ΤΕΕ
Μαθητείας Α' Κύκλου του ΟΑΕΔ σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 639 Β΄).
18. Την με αρ. 40052/20-07-2007 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Καθορισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του
ΟΑΕΔ του ν.3475/2006» (ΦΕΚ 1500 Β΄).
19. Την με αρ. 40087/6-12-2007 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Κανονισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του
ΟΑΕΔ του ν.3475/2006» (ΦΕΚ 2376 Β΄).
20. Την υπ’ αρ. 50694/Δ1/17452/12-11-2018 απόφαση
των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης «Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στις
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και
οδηγίες εφαρμογής» (ΦΕΚ 5221 Β΄).
21. Την υπ’ αρ. 6257/Δ1/2219/19-04-2019 απόφαση της
Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός
κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχο-

λών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (ΦΕΚ 1602 Β΄).
22. Την με αριθμ.οικ.9673/Δ1.3298/28-02-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κωνσταντίνο Μπάρκα» (ΦΕΚ 733 Β΄).
23. Το με αρ. πρωτ. 322/28-05-2019 έγγραφο της
Διοικήτριας του ΟΑΕΔ «Έκφραση γνώμης Διοικήτριας
σχετικά με έκδοση υπουργικής απόφασης για τον ορισμό κλάδων και ειδικοτήτων, ωράριο διδασκαλίας κατά
κλάδο, εκπαιδευτικές υποχρεώσεις και διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές
μονάδες Ο.Α.Ε.Δ.».
24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
25. Την με αρ. πρωτ. 27808/2688/19-06-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), αποφασίζουμε:
Καθορίζονται οι κλάδοι και οι ειδικότητες, το ωράριο
διδασκαλίας κατά κλάδο, τα εκπαιδευτικά καθήκοντα, οι
εκπαιδευτικές υποχρεώσεις και η διαδικασία πρόσληψης
προσωρινών αναπληρωτών στις εκπαιδευτικές μονάδες
του Ο.Α.Ε.Δ. ως ακολούθως:
1. Κλάδοι, ειδικότητες και αριθμός προσωρινών αναπληρωτών στις εκπαιδευτικές μονάδες Ο.Α.Ε.Δ.:
Ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους και μειωμένου
ωραρίου, προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί των κάτωθι
ειδικοτήτων και κλάδων ΠΕ (Πανεπιστημιακής- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ΤΕ (τεχνικής εκπαίδευσης) και ΔΕ
(εξειδικευμένων τεχνιτών):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
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ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ,
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΤΕ01

ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

ΤΕ02

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
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ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕ02

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΤΕ.03 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΕ.03.01 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΤΕ.03.02 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
ΤΕ.04.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΕ.04.02 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΤΕ.04 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ.04.03 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ
ΤΕ.04.04 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ
ΤΕ.04.05 ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΚΛΑΔΟΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

ΔΕ01

ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΔΕ02

ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
ΔΕ.03.01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕ.03 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΔΕ.03.02 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΗ
ΔΕ.03.03 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΔΕ.03.04 ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ

ΔΕ.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΕ.04.01 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
ΔΕ.04.02 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΔΕ.05.01 ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΕ.05.02 ΒΑΦΕΑ
ΔΕ.05.03 ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΥ
ΔΕ.05.04 ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ
ΔΕ.05.05 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΔΕ.05 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΔΕ.05.06 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ - ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ
ΔΕ.05.07 ΓΕΩΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΕ.05.08 ΓΟΥΝΟΠΟΙΟΥ
ΔΕ.05.09 ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥ
ΔΕ.05.10 ΔΕΡΜΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
ΔΕ.05.11 ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ

ΔΕ.06 ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΕ.06.01 ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ο αριθμός των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση Διοικητή/τριας ΟΑΕΔ
σύμφωνα με τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό σε συνδυασμό με τις διατεθειμένες πιστώσεις.
2. Το ωράριο διδασκαλίας των προσωρινών αναπληρωτών κατά κλάδο ορίζεται ως εξής:
α. ΠΕ όλων των ειδικοτήτων: 23 ώρες εβδομαδιαίως
β. ΤΕ όλων των ειδικοτήτων: 24 ώρες εβδομαδιαίως
γ. ΔΕ όλων των ειδικοτήτων: 30 ώρες εβδομαδιαίως
Το ωράριο διαμορφώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός δύναται να συμπληρώσει
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το διδακτικό του ωράριο για την Περιφέρεια Αττικής
και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης σε έως
και τρεις (3) εκπαιδευτικές μονάδες του Οργανισμού,
για την υπόλοιπη Ελλάδα σε εκπαιδευτικές μονάδες του
Οργανισμού έως και δύο (2) Περιφερειακών Ενοτήτων
της ίδιας Περ/κής Δ/νσης του OAΕΔ.
Στους αναπληρωτές πλήρους ωραρίου εφόσον εξαντληθεί η δυνατότητα κάλυψης του πλήρους ωραρίου με
μαθήματα Α΄ ανάθεσης, τους ανατίθενται και μαθήματα
Β΄ ανάθεσης.
3. Εκπαιδευτικές αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και καθήκοντα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί:
α. Διδάσκουν στους μαθητές/τριες τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα
σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές/τριες σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους
της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
πολιτικής.
β. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων
τους και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό
δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας.
γ. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το
μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των
μαθητών/τριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών
αντικειμένων.
δ. Συνεργάζονται με τους μαθητές/τριες, σέβονται
την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ'
αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική
συμπεριφορά.
ε. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του
Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις
και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
στ. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή/ντρια του
σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις
αποφάσεις, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους. Αναλαμβάνουν
εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας
έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του.
ζ. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την
έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την
ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
η. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής
συνεργασίας και συνεχούς αμφίδρομης επικοινωνίας,
στα πλαίσια της συνεργασίας τους με το Διευθυντή/ντρια
και το υπόλοιπο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, για
την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας αλλά και
για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση
προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/τριών.
θ. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες
πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από κάθε εκπαι-
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δευτικό καθορίζονται στα πλαίσια των αναθέσεων του
Διευθυντή/ντριας του σχολείου.
ι. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν
την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών/τριών και ελέγχουν την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και
την ασφάλειά τους.
ια. Μεριμνούν σε συνεργασία με το Διευθυντή/ντρια
ή τον Υποδιευθυντή/ντρια της εκπαιδευτικής μονάδας,
τους υπεύθυνους των Γραφείων Διασύνδεσης και τους
υπεύθυνους της πρακτικής άσκησης για την τοποθέτηση
των μαθητών σε χώρους εργασίας για την πρακτική τους
άσκηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής του
προγράμματος μαθητείας.
ιβ. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από
τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων και γενικότερα από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ.
ιγ. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη
της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις
απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο
δελτίο απουσιών.
ιδ. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους
από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα τον Διευθυντή/
ντρια του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.
ιε. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος απουσιάζει
και ανάλογα με την περίπτωση ή καλύπτουν το κενό ή
απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις
του Διευθυντή/ντριας.
ιστ. Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και
τις νέες τεχνολογίες. Προς το σκοπό αυτό οφείλουν να
αναζητούν, σε συνεργασία με τον Διευθυντή/ντρια του
σχολείου, τρόπους εξοικείωσης με τη χρήση τους.
ιζ. Αναλαμβάνουν καθήκοντα που προβλέπονται για
το εκπαιδευτικό προσωπικό σύμφωνα με τον «Κανονισμό Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006» (ΚΥΑ 40087/
06-12-2007, ΦΕΚ 2376/Β΄/14-12-2007).
4. Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Με βάση την ισχύουσα κάθε φορά υπουργική απόφαση για τον καθορισμό κριτηρίων και επιλογής του
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
εκπαιδευτικού προσωπικού των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ., της Σχολής ΑμεΑ Αθηνών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης, εκδίδονται ανά έτος σχετικές προκηρύξεις
ειδικοτήτων.
Οι Πρωτοβάθμιες Επιτροπές αξιολόγησης των υποψήφιων αναπληρωτών-ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι
οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με την οικεία υπουργική απόφαση ή το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο των λοιπών εκπαιδευτικών δομών του Οργανισμού, μετά την
ολοκλήρωση του έργου τους, εκδίδουν προσωρινούς
αξιολογικούς πίνακες ανά κλάδο και ειδικότητα. Στους
πίνακες αυτούς κατατάσσονται κατά απόλυτη σειρά
μοριοδότησης οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση
στη συγκεκριμένη προκήρυξη. Στη συνέχεια, οι δευτε-
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ροβάθμιες επιτροπές εξετάζουν τυχόν ενστάσεις επί των
αποτελεσμάτων των πρωτοβάθμιων επιτροπών και εκδίδουν τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, ανά κλάδο
και ειδικότητα.
α. Οι εκπαιδευτικές μονάδες, αφού ολοκληρώσουν
τις εγγραφές των μαθητών και τη δημιουργία τμημάτων
διαφόρων ειδικοτήτων, υπολογίσουν τα εκπαιδευτικά
κενά για την ομαλή υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου,
ενημερώνουν σχετικά τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή τη Διεύθυνση
Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων του ΟΑΕΔ και
υποβάλλουν τεκμηριωμένη πρόταση για την κάλυψή
τους.
β. Η Δ/νση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης ή η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης
Ενηλίκων λαμβάνοντας υπόψη τα κενά σε εκπαιδευτικούς, εισηγείται στον Διοικητή/τρια του Οργανισμού τον
καθορισμό του αριθμού των αναπληρωτών, πλήρους και
μειωμένου ωραρίου, ανά κλάδο και ειδικότητα για κάθε
εκπαιδευτική μονάδα.
γ. Η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό του αριθμού των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
ανά κλάδο και ειδικότητα για κάθε εκπαιδευτική μονάδα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 67
του ν.3518/2006.
δ. Η Διεύθυνση κάθε εκπαιδευτικής μονάδας, μετά
την έκδοση της ανωτέρω απόφασης της Διοικήτριας,
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή η Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων, καλεί τον πρώτο σε μόρια
του σχετικού πίνακα, από τον κλάδο και την ειδικότητα
που έχει οριστεί στην απόφαση Διοικητή/τριας, να προσέλθει στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα για να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση εργασίας.
ε. Η πρόσκληση για την ανάληψη του έργου πραγματοποιείται με τρόπο, ώστε να αποδεικνύεται η ειδοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο (e-mail, sms, συστημένη
επιστολή, αυτοπρόσωπη επίδοση από την εκπαιδευτική
μονάδα).
στ. Ο/H εκπαιδευτικός που καλείται για την ανάληψη
έργου αναπληρωτή/τριας υποχρεούται να προσέλθει για
την ανάληψη υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών. Αν ο/η συγκεκριμένος/η
εκπαιδευτικός αρνηθεί την πρόσληψη, καλείται από τον
ίδιο πίνακα του ίδιου κλάδου και ειδικότητας στην ίδια
εκπαιδευτική μονάδα ο δεύτερος σε μόρια για πρόσληψη. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές
χρειαστεί σε περίπτωση περαιτέρω αρνήσεων πρόσληψης στην ίδια εκπαιδευτική μονάδα.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019
Ο Υφυπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

Τεύχος B’ 2578/27.06.2019

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5843/Α36
(2)
Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό
της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του ν. 867/
1979 (Α’ 24) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1190/1981 (Α’ 203).
3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981
(Α’ 203) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε
άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
123/Α’/17.06.1996).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο
του ν. 1266/1982 (Α’ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής
και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α’ 23) «Περί Δημοσίων Έργων
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80.
6. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
11. Τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) που αφορούν στη μετονομασία του Υπουργείου «Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» σε «Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» καθώς και στην
ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων αντίστοιχα.
12. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
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13. Το π. δ. 123/2016 (Α’ 208) που αφορά στη μετονομασία των Υπουργείων «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,
«Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
14. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
16. Τις διατάξεις με αριθμ. Υ29/08.10.2015 (Β’ 2168)
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη».
17. Τις διατάξεις της αριθμ. 91589/3.9.2018 (Β΄3814)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο
Γιαννακίδη».
18. Την αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β’ 746) κοινή
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
19. Tις διατάξεις της αριθμ. οικ.78967/03.11.2017
απόφασης του υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
20. 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) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη περίπου 1.239.000,00 € που θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
συγκεκριμένα από το ενάριθμο έργο 2017ΣΕ06900000
της ΣΑΕ 069.
21. Την αριθμ. οικ.20699/30.03.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 204)
απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 204/Υ.Ο.Δ.Δ./01.04.2015).
22. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2641/Α325/18.07.2017 (Β’ 2584)
(ΑΔΑ: 6ΖΩΡ465ΧΘΞ-2ΒΒ) κοινή απόφαση των υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017,
σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.»
23. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/30.08.2017 (Β’ 3026)
(ΑΔΑ: 7ΑΧΦ465ΧΘΞ-33Ζ) κοινή απόφαση των υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών
και Μεταφορών «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για
την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές
που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017,
στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.».
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24. Την αριθμ. 663/23.052019 (αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./5843/27.052019) Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Υ.ΜΕ..
25. Το αριθμ. ΔΝΣα/οικ.41960/ΦΝ 456ε/23.052019
(αριθμ. εισ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ 5766/24.05.2019) έγγραφο
της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης.
26. Την αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.799/Α362/23.01.2019
(Β’ 162) απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν
από τον σεισμό της της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.».
Και επειδή
• Έχει οριστεί νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων με
την αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.799/Α362/23.01.2019 (Β’ 162)
για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών στα κτίρια που επλήγησαν από
το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου που λήγει στις 30.01.2020 και
• Υπάρχει καθυστέρηση των εγκρίσεων από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Λέσβου -Λήμνου, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου
Αιγαίου και το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Λέσβου των μελετών επισκευής και των
Π.Α.Ε.Ε.Κ. προκειμένου να συνεχιστεί η αποκατάσταση
των πληγέντων κατοικιών, αποφασίζουμε:
Α. Παρατείνουμε το χρονικό διάστημα της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης που χορηγήθηκε με
την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/30.08.2017 (Β’ 3026)
(ΑΔΑ:7ΑΧΦ465ΧΘΞ-33Ζ) κοινή υπουργική απόφαση
κατά ένα (1) χρόνο για τους ιδιοκτήτες κατοικιών που
επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017.
Αν ο δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια έως
30.01.2020, προκειμένου να του χορηγηθεί Στεγαστική
Συνδρομή ή εάν δεν δικαιούται Στεγαστική Συνδρομή η
εν λόγω επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτεται
αυτοδίκαια.
Β. Απαιτείται για κάθε τρίμηνο πέραν του 8ου, εκτός
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του Κεφ. Δ3 και στην παράγραφο 1 του ΚΕΦ. Δ4
της αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/30.08.2017 (Β’ 3026) (ΑΔΑ:
7ΑΧΦ465ΧΘΞ-33Ζ) κοινής υπουργικής απόφασης, η υποβολή:
• φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας του
δικαιούχου και
• λογαριασμού ηλεκτροδότησης του σεισμοπλήκτου
ακινήτου (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών) (έναντι και εκκαθαριστικών ή μηνιαίων) ή Βεβαίωσης Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού
ρεύματος του σεισμοπλήκτου ακινήτου που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα του αιτούμενου τριμήνου.
Ειδικότερα για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης 9ου τριμήνου απαιτείται η κατάθεση, εκτός
των άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών, όλων των
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λογαριασμών ηλεκτροδότησης του σεισμοπλήκτου ακινήτου (φωτοτυπία και των δύο όψεων των λογαριασμών)
(έναντι και εκκαθαριστικών ή μηνιαίων) ή Βεβαίωσης
Κατανάλωσης Ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού
ρεύματος του σεισμοπλήκτου ακινήτου για το χρονικό
διάστημα από 12η Ιουνίου 2017 έως και την ημερομηνία
λήξης του 9ου τριμήνου.
Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης
όταν το σεισμόπληκτο κτίριο, όπως διαπιστώνεται από
την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται μετά το σεισμό.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη περίπου € 1.239.000,00 και θα καλυφθεί από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα
από το ενάριθμο έργο 2017ΣΕ06900000 της ΣΑΕ 069.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία καπνικών.
Δυνάμει της 97/2015/2019 καταλογιστικής πράξης του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που
εκδόθηκε την 20.06.2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των

Τεύχος B’ 2578/27.06.2019

άρθρων 142 παρ. 2, 152 παρ. 1, 119 Α παρ. 2 και 155 παρ.
2 εδ. ζ' του ν.2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», αφορά λαθρεμπορία 196 πακέτων τσιγάρων, που
διαπιστώθηκε την 29η.05.2012 στην Αθήνα (σχετ. η με
αρ.πρωτ. 3008/14/47/30.05.2012 μηνυτήρια αναφορά
του Τ.Α. ΟΜΟΝΟΙΑΣ), και δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:
1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συνολικό ποσό των εξακοσίων σαράντα επτά ευρώ και
ενενήντα επτά λεπτών (647,97€), εκ των οποίων Εισαγωγικός Δασμός 70,30€, Φ.Π.Α. 130,85€, Ειδικός Φόρος
Κατανάλωσης 446,83€ (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 79,86€ +Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 366,97€).
2. Επιβλήθηκε στον υπαίτιο (επ.) NAMOR (όν.) ALI του
ΑΤΑΙ ΜΙΑΗ και της AFTARUN NESA, γεν. 01.01.1983 στο
Μπαγκλαντές, με ΑΦΜ 135844200, με αρ.130795 Δελτίο
Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού, νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού χιλίων εννιακοσίων σαράντα
τριών ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (1.943,91 €) ήτοι
το τριπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 του
ν.2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%)
κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών
Χαρτοσήμου.
Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της
δημοσίευσής της στο Φ.Ε.Κ.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ
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