
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ια-
τρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφε-
ρειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και 
Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και 
προβληματικών περιοχών.

2 Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 
του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής 
άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή 
της από τον ασφαλιστικό φορέα.

3 Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών 
Α.Ε.Ν. επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β’ θα-
λάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 400/269/387718/Σ. 8114 (1)
   Τοποθέτηση οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ια-

τρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων Περιφε-

ρειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και 

Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και 

προβληματικών περιοχών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση 

θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 10).

2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

3. Την υπ’ αρ. 102627/22 Σεπ 21 κοινή απόφαση Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Νικόλαο 
Χαρδαλιά» (Β’ 4396).

4. Την υπό στοιχεία Α1α,οίκ.80741, 30-5-22 απόφαση 
Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας «Τοποθέ-
τηση της Βασιλικής Φακουκάκη, μόνιμης υπαλλήλου 
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’, ως 
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: 9206465ΦΥΟ-55Ω).

5. Το υπ’  αρ. 341/30 Αυγ 22 έγγραφο αίτημα του 
Υπουργείου Υγείας.

6. Το υπό στοιχεία Φ.400/19/751783/Σ.991/19 Σεπ 22/
ΓΕΣ/Β3 έγγραφο, αποφασίζουμε:

1. Την τοποθέτηση για την κάλυψη αναγκών, των πα-
ρακάτω οπλιτών θητείας πτυχιούχων ιατρικής, σε Πο-
λυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), ως ακολούθως:

α. Στο Π.Π.Ι. Δονούσας, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του οπλίτη ιατρού θητείας Στρ (ΥΓ) Καπέλλα Νικόλαου 
του Μαρίνου, ΣΑ:21100052616, 2022 Α’ ΕΣΣΟ, ειδικότη-
τας Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης την 18 Ιαν 23.

β. Στο Π.Π.Ι. Φούρνων, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, 
του οπλίτη ιατρού θητείας Στρ (ΥΓ) Λογιώτη Παναγιώτη 
του Σταύρου, ΣΑ:10700087014, 2022 Δ’ ΕΣΣΟ, ειδικότη-
τας Ιατρός Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ) και πιθανή ημερομηνία 
απόλυσης την 14 Απρ 23.

2. Ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων των οπλιτών 
στις ανωτέρω θέσεις, ορίζεται η ημερομηνία παρουσί-
ασής τους σε αυτές, βάσει των εκάστοτε υπηρεσιακών 
αναγκών κατά τα καθοριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
8 του ν. 4361/2016.

3. Το χρονικό διάστημα της εκπλήρωσης στρατεύσι-
μης στρατιωτικής υποχρέωσης των ανωτέρω οπλιτών 
θητείας, στις προαναφερόμενες θέσεις, αναγνωρίζεται 
ως χρόνος εκπλήρωσης και της υποχρέωσης της υπη-
ρεσίας υπαίθρου.

4. Οι ανωτέρω οπλίτες θητείας δικαιούνται, από την 
ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων στην εν λόγω θέση, 
πλέον της προβλεπόμενης αμοιβής από το Υπουργείο 
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Εθνικής Άμυνας, τις οριζόμενες από το Υπουργείο Υγείας 
μηνιαίες αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και 
την αποζημίωση για τις πραγματοποιηθείσες εφημερίες, 
το οποίο και τις καταβάλλει από τις εγγεγραμμένες στον 
προϋπολογισμό του πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης 
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οργάνωσης 
και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων 
και Εποπτευομένων Φορέων

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ι

    Αριθμ. 93108 (2)
Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 

του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής 

άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή 

της από τον ασφαλιστικό φορέα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 5 του του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 

«Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την 
ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγω-
νισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτε-
λεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 12),

β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 «Ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 43),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

ε) του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α’ 8),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) της υπ’ αρ. οικ. 49876/14967/07-12-2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Επικρατείας «Καθορισμός της 
ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επι-
δόματος ασθένειας  - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ» 
(Β’ 5497),

θ) της υπ’ αρ. 6924/27-01-2022 απόφασης του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ειδικότεροι 
όροι και λεπτομέρειες για τη χορήγηση της ειδικής 
άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης, από 
τον κορωνοϊό COVID-19, την τυχόν παράτασή της και 
την εν γένει εφαρμογή του άρθρου 62 του ν.4886/2022» 
(Β’ 291),

ι) της υπ’ αρ. 35432/13-04-2022 απόφασης του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Παράταση 
ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 
(Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργα-
ζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα» 
(Β’ 1820),

ια) της υπ’ αρ. 61579/30-06-2022 απόφασης του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Παράταση 
ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 
(Α’ 12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργα-
ζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα» 
(Β’ 3474).

2. Την υπ’ αρ. 91449/03.10.2022 εισηγητική έκθεση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, προκαλείται όμως οικονομική επιβάρυνση 
στον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., το ύψος της οποίας 
δεν δύναται να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από τον 
αριθμό των ατόμων που θα κάνουν χρήση αυτής και τις 
ήμερες ασθένειας, αποφασίζουμε:

Η ισχύς του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) πα-
ρατείνεται από τη λήξη της υπ’ αρ. 61579/30-06-2022 
(Β’ 3474) υπουργικής απόφασης και μέχρι την 31-01-2023, 
με τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζο-
νται στην υπ’ αρ. 6924/27-01-2022 (Β’  291) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη 
χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή 
της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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      Αριθμ. 2232.14-9/70812/2022 (3)
Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών 

Α.Ε.Ν. επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β’ θα-

λάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β. Του ν. 576/1977 «Περί οργανώσεως και διοίκησης 
της Μέσης και Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαιδεύσεως» (Α’ 102).

γ. Των παρ. 1, 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 «Φο-
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

δ. Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

στ. Του ν. 4314/2014 «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως της παρ. 12 
του άρθρου 58 και της παρ. 4 του άρθρου 28.

ζ. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α’ 194). 

η. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση  - Μετονομασία 
Υπουργείων» (Α’ 114).

θ. Του π.δ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

ι. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ια. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

ιβ. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιγ. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

ιδ. Της υπ’ αρ. 46274/26-09-2014 απόφασης Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρη-
ματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ» (Β’ 2573).

ιε. Της υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867). 

ιστ. Της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 
απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντι-
κατάσταση της υπ’ αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 
(Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο “Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 
(Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επι-
λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρά-
ξεων”» (Β’ 5968).

2. Το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει 
την ίδρυση και λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού και ειδικότερα:

α. Την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 «Ρύθ-
μιση Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας» (Α’ 23).

β. Τον ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το 
προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).

γ. Το π.δ. 251/1999 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπου-
δαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού» (Α’ 206).

δ. Την υπό στοιχεία Μ 2115.2/5/99 απόφαση Υπουρ-
γών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορι-
κής Ναυτιλίας. «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού των 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Κ./Α.Ε.Ν.)» (Β’ 1853). 

ε. Την υπό στοιχεία Μ 3615.3/03/2000 απόφαση 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση Κανονισμού Σπουδών 
Σχολών Πλοιάρχων και Μηχανικών (Π-Μ) των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β’ 1393).

στ. Την υπ’ αρ. 2231.2-13/39590/2019/29-05-2019 από-
φαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του 
Κανονισμού Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού (Κ.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β’ 2028).

ζ. Την υπ’ αρ. 2231.2-13/42286/2019/06-06-2019 από-
φαση Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού των Ακαδημιών Εμπορικού 
Ναυτικού (Ε.Σ./Α.Ε.Ν.)» (Β’ 2240).

η. Την υπό στοιχεία Μ 3615/02/2014 απόφαση Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κατ’ εξαίρεση Ναυτολόγηση 
Σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης 
και Δεύτερης Θαλάσσιας Εκπαιδευτικής Περιόδου» 
(Β’ 845).

3. To υπό στοιχεία Δ12A1113257 EΞ 2014/05-08-2014 
έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών/Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων/Γεν. Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκη-
σης/Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος/Τμήματα Α’-Γ’.

4. Την υπ’ αρ. 70141/12-07-2022 απόφαση Ένταξης 
της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για 
την εκπλήρωση του Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξι-
διού τους» και κωδικό ΟΠΣ 5132793 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΩ3Σ46ΜΤΛΡ-ΗΩΖ).

5. Το υπ’ αρ. 2812.7/64342/2022/14-09-2022 Εισηγη-
τικό Σημείωμα ΓΔΟΥ.
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται συνολική δαπάνη ποσού 6.497.920,00 € για τα 
έτη 2022-2023 με δυνατότητα επαύξησης του προϋπο-
λογισμού μέχρι το 2023 της εν ισχύ προγραμματικής 
περιόδου από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του 
ΠΔΕ, αποφασίζουμε:

1. Την επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης των σπου-
δαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρ-
χων - Μηχανικών (ΑΕΝ/Π-Μ), με το ποσό των οκτακοσίων 
ογδόντα ευρώ (880€) ανά μήνα και ανά σπουδαστή που 
εκτέλεσαν/θα εκτελέσουν το Β’ Θαλάσσιο Εκπαιδευτικό 
Ταξίδι το έτος 2022 και συγκεκριμένα από 01-01-2022 
έως 31-12-2022. Ως μήνας λογίζονται οι τριάντα (30) ημέ-
ρες. Τα ποσά της επιδότησης θα καταβάλλονται μηνιαίως 
και μέχρι οκτώ (8) μήνες και σύμφωνα με το χρονικό 
διάστημα της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών που 
πραγματοποιείται κατά περίπτωση. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός της πράξης μέχρι το 2023 ανέρχεται στο 
ποσό των 6.497.920,00 ευρώ με δυνατότητα επαύξησής 
του μέχρι το 2023 με αντίστοιχη έγκριση από την οικεία 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

2. α) Οι αποδοχές των εκπαιδευόμενων σπουδαστών 
της δεύτερης εκπαιδευτικής περιόδου επί πλοίου είναι οι 
καθοριζόμενες κάθε φορά από τις ισχύουσες Συλλογικές 
Συμβάσεις για την αντίστοιχη θέση στην οποία έχουν 
ναυτολογηθεί και είναι συγχρηματοδοτούμενες μέχρι 
το ποσό των 880€/μήνα. Οι προαναφερθείσες αποδοχές 
συμπεριλαμβανομένης της επιδότησης καταβάλλονται 
κάθε μήνα στο σπουδαστή από την εκμεταλλευόμενη 
το πλοίο εταιρεία, η οποία ενεργεί ως ενδιάμεσος μετα-
ξύ Δικαιούχου (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) και 
σπουδαστή. Το ποσό της επιδότησης των 880€/μήνα 
καταβάλλεται στην εταιρεία από τον Δικαιούχο, μετά 
την απόλυση του σπουδαστή. Αποδοχές κάτω των 880€/
μήνα δεν είναι επιδοτούμενες.

β) Το ποσό της επιδότησης υπόκειται σε κρατήσεις 
υπέρ ΝΑΤ και λοιπών Ταμείων, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλισης ναυτικών. Οι εργο-
δοτικές εισφορές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 
περί ναυτολόγησης βαρύνουν την εκμεταλλευόμενη το 
πλοίο εταιρεία.

3. Επιδότηση δικαιούνται και οι σπουδαστές, οι οποίοι 
δεν εκτελούν επιτυχώς το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ισχύοντα 
Κανονισμού Εκπαίδευσης Α.Ε.Ν.

4. Την έκδοση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυ-
σικού και Οικονομικού Αντικειμένου, όπου περιγράφονται 
η μεθοδολογία και οι διαδικασίες Υλοποίησης, Παρακο-
λούθησης και Διαχείρισης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική 
Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
(Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Β’ θαλάσσιου 
εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» για τις προϋποθέσεις, τους 
όρους, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη δι-
αχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση 
ή άλλη συναφή ενέργεια που συνδέεται με την υλοποίηση 
της πράξης, που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π. 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο Οδηγός εκδίδεται με απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Ναυτιλίας και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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