
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 
(ΦΕΚ Β’ 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυ-
ξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματι-
κότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως 
ισχύει.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 
(ΦΕΚ Β’ 3377) υπουργικής απόφασης «Προκή-
ρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτη-
τες MME» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» 
όπως ισχύει.

3 Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 3627.1/01/ 
2005/19-01-2005 κοινής υπουργικής απόφασης 
Υπουργών Οικονομίας και Οίκονομικών-Εμπορί-
κής Ναυτιλίας (Β’ 89) - Επιδότηση σπουδαστών ΚΕ-
ΣΕΝ/Π-Μ-ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και Ειδικών 
Τμημάτων Πλοιάρχων-Μηχανικών Γ΄ τάξης - Κυβερ-
νητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7857 (1)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 

(ΦΕΚ Β' 3378) υπουργικής απόφασης «Προκή-

ρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρη-

ματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», 

όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α'117),όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 
του ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227), και ιδίως των άρθρων 29 
και 37 έως 41 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμέ-
νων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας 
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων 
με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.

4. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 106688/
13-10-2016 (ΦΕΚ 3315 14.10.2016) "Καθορισμός του πο-
σού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια 
που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επι-
χειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις 
μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος 
μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016".

5. Την απόφαση αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 
3378) «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επι-
χειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως 
τροποποιήθηκε, και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
136940/20-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4117) υπουργική απόφαση.

6. Την κοινή απόφαση αριθμ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ 
Α'3410) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων 
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 (Α' 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.»

7. Την κοινή απόφαση αριθμ. 108621/17-10-2016 (ΦΕΚ 
Α' 3410) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α' 117), επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργι-
κών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του 
άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επι-
λέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.»

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α'98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'185), 
όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α'114).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α' 210)

13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/ 
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση.» (ΦΕΚ Β' 3722) όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση του πρωθυπουργού με αρ.Υ226/28-12-2016 
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση»

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1, της απόφασης 

αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) «Προκήρυξη 
καεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» 
του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016», όπως τροποποι-
ήθηκε, και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 136940/
20-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4117) υπουργική απόφαση, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς 
είναι η 19 Οκτωβρίου 2016. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
ορίζεται η 30 Ιανουαρίου 2017. Οι ηλεκτρονικοί φάκε-
λοι τεκμηρίωσης δύναται να υποβάλλονται μέχρι την 20 
Φεβρουαρίου 2017».

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. 7864 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 

(ΦΕΚ Β' 3377) υπουργικής απόφασης «Προκή-

ρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτη-

τες MME" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» 

όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α' 117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
19 του ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227), και ιδίως των άρθρων 
29 και 42 έως 46 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της 
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμέ-
νων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας 
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων 
με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.

4. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 106688/
13-10-2016 (ΦΕΚ 3315 14.10.2016) "Καθορισμός του πο-
σού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια 
που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επι-
χειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες MME», «Ενισχύσεις 
μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος 
μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016".

5. Την απόφαση αριθμ. 108644/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 
3377 «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανε-
ξάρτητες MME» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», όπως 
τροποποιήθηκε, και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
136941/20-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4117) υπουργική απόφαση.

6. Την κοινή απόφαση αριθμ. 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ 
Α'3410) «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων 
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του
ν. 4399/2016 (Α' 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
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σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.»

7. Την κοινή απόφαση αριθμ. 108621/17-10-2016 (ΦΕΚ 
Α' 3410) «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α' 117), επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργι-
κών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του 
άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επι-
λέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.»

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυ-
βερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α'98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'185), 
όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση 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 Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α'114).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α' 208)

12. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
Α' 210)

13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/ 
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο 
Χαρίτση.» (ΦΕΚ Β' 3722) όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση του πρωθυπουργού με αρ.Υ226/28-12-2016 
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέ-
ξανδρο Χαρίτση»

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1, της απόφασης 

αριθμ. 108644/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3377 «Προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες MME» του 
Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016», όπως τροποποι-
ήθηκε, και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 136941/
20-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4117) υπουργική απόφαση, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς 
είναι η 19 Οκτωβρίου 2016. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
ορίζεται η 30 Ιανουαρίου 2017. Οι ηλεκτρονικοί φάκε-
λοι τεκμηρίωσης δύναται να υποβάλλονται μέχρι την 20 
Φεβρουαρίου 2017».

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

     Αριθμ. 2232.14/4544/2017 (3)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 3627.1/01/ 

2005/19-01-2005 κοινής υπουργικής απόφασης 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Εμπορί-

κής Ναυτιλίας (Β' 89) - Επιδότηση σπουδαστών ΚΕ-

ΣΕΝ/Π-Μ-ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και Ειδικών 

Τμημάτων Πλοιάρχων-Μηχανικών Γ΄ τάξης - Κυ-

βερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. α) Το π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της 

Διεθνούς Σύμβασης "Για πρότυπα Εκπαίδευσης, έκδοσης 
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των Ναυτικών, 
1978", η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983 (Α' 2) όπως 
αυτή τροποποιήθηκε» (Α' 137).

β) Το π.δ. 119/2014 «Προσαρμογή του ελληνικού δι-
καίου στην οδηγία 2008/106/ΕΚτου ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου και του συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 
για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και 
της οδηγίας 2012/35/ΕΕ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
και του συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 "περί τρο-
ποποιήσεως της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο 
επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών"» (Α' 188).
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γ) Το π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδει-
κτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας 
στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση προεδρι-
κού διατάγματος 243/1998» (Α' 232), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

δ) Τις διατάξεις του ν.δ. 99/1973 (Α' 173) «Περί συστάσε-
ως Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης κ.λπ.», όπως ισχύει.

ε) Τις διατάξεις του Οικονομικού Κανονισμού Κεφα-
λαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης που κυρώθηκε με την υπ' 
αριθμ. 86005/3165/6.7.1981 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 424), όπως 
ισχύει.

στ) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων» 
(Α' 114).

ζ) Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

η) Την αριθ. 3627.1/01/2005/19-01-2005 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Εμπορι-
κής Ναυτιλίας (Β'89) με θέμα «Επιδότηση σπουδαστών 
ΚΕΣΕΝ/Π-Μ-Ρ/Η-Ρ/Ε-ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 
και Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων και Μηχανικών Ε' 
τάξης Ε.Ν.», όπως τροποποιήθηκε με την την αριθ. 
3629.1/29/2011/10-08-2011 κοινή υπουργική απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών και Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 1884).

θ) Την αριθ. Μ 2115.1/2/92/06-07-1992 υπουργι-
κή απόφαση «Κύρωση Κανονισμού Εκπαίδευσης του 
ειδικού τμήματος υποψηφίων πλοιάρχων Γ' τάξης 
Εμπορικού Ναυτικού» (Β' 508), όπως τροποποιήθη-
κε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αριθ. Μ 2115.1/4/95/
15-09-1995 (Β' 878), Μ 2115.1/01/95/07-12-1995 
(Β' 1100), Μ 2115.1/10/96/08-10-1996 (Β' 972),
Μ 2115.1/06/97/19-09-1997 (Β' 981), Μ 2115.1/05/98/
02-09-1998 (Β' 1028), Μ 3615.3/06/04/17-02-2004 (Β' 
384) και Μ 3615.1/11/07/26-11-2007 (Β' 2321), όμοιες 
υπουργικές αποφάσεις.

ι) Την αριθ. 2231.2-13/81636/2016/23-09-2016 υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Κα-
νονισμού Σπουδών του ειδικού τμήματος υποψηφίων 
Πλοιάρχων Γ' τάξης και Μηχανικών Γ' τάξης Ε.Ν. της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου - Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για 
πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΙΕΚ σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Π.δ. 141/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει» (Β' 3130).

ια) Την αριθμ. πρωτ. 2231.3-1/422/2015/04-09-2015 
υπουργική απόφαση «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών 
Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού 
(Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» (Β' 1969).

ιβ) Την αριθμ. 80302/1602/87/15-10-1987 υπουργική 
απόφαση «Νέος Κανονισμός Εκπαίδευσης της Δημόσιας 
Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Ε.Ν.», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

ιγ) Την αριθμ. 2/83143/Α0027/13-11-2008 υπουργική 
απόφαση «Διατήρηση εκτός Προϋπολογισμού Ειδικών 
Λογαριασμών (Β'2444)».

ιδ) Την αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφαση (2168 Β') «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κεφα-
λαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) ύψους 271.194 ευρώ 
περίπου για το Ειδικό Τμήμα υποψηφίων Ηλεκτρολόγων 
Ε.Ν. ετησίως.

3. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό των 3.000.000,00 
ευρώ κατ' έτος περίπου που αφορά επιδοτήσεις σπου-
δαστών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ για την απόκτηση διπλώματος 
Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α' ή Β' τάξης, Ειδικών Τμημά-
των Πλοιάρχων-Μηχανικών Γ' τάξης - Κυβερνητών και 
Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και ΔΣΕΝ/ MET/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 
αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη που θα ενταχθεί στο Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4. Το Α.Π.: 2814.1.2/102970/2016/01-12-2016 Εισηγη-
τικό σημείωμα ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθ. 
3627.1/01/2005/19-01-2005 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών-Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 89), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Ι. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Εγκρίνουμε την 
επιδότηση των σπουδαστών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ για την από-
κτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α' ή Β' τάξης, 
Ειδικών Τμημάτων Πλοιάρχων-Μηχανικών Γ' τάξης-Κυ-
βερνητών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και ΔΣΕΝ/ MET/ΘΑ-
ΛΑΜΗΠΟΛΩΝ, κατά το χρόνο της υποχρεωτικής τους 
φοίτησης».

II. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια φοί-
τησης και εξετάσεων στα ΚΕΣΕΝ/Π-Μ, ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/
ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ και στα Ειδικά Τμήματα Πλοιάρχων-
Μηχανικών Γ' τάξης-Κυβερνητών και Ηλεκτρολόγων 
Ε.Ν. καθορίζεται με τους αντίστοιχους Κανονισμούς 
Σπουδών».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αριθ. 
3627.1/01/2005/19-01-2005 κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 19 Ιανουαρίου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Οικονομικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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