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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2026/392/Β2 (1)
*Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 

Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσε−
ων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποί−
ησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών», του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013».

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 1. Τις διατάξεις: 
α. 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) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

β. Του Ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007 – 2013», ως ισχύει.

γ. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (Α 247) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

2. α. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ Α΄ 20/27.01.2015) «Σύσταση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

β. Το Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ Α΄ 21/27.01.2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

γ. Την με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012 (Β΄ 655) απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Αντικατάσταση της υπ’ 
αριθ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008/ΦΕΚ Β΄ 2555/17.12.2008 
υπουργικής απόφασης σύστασης της Ειδικής Γραμμα−
τείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ)».

δ. Το αριθ. 34686(ΦΕΚ αρ. φ. 178/27.03.2015) «Διορισμός 
μετακλητής Ειδικής Γραμματέως της Ειδικής Γραμμα−
τείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Του−
ρισμού. 

ε. Την υπ’ αριθ. 7682/1854Δ/Φ03/4.11.2010 (ΦΕΚ Β΄ 
1826/22.11.2010) απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση στον 
Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την 
Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ−
ΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, 
του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”». 

3. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014) «Για τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι−
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020».

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξε−
ων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα 
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7. Η χρονική διάρκεια του έργου της Επιτροπής ορίζε−
ται ως το κλείσιμο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρο−
μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013. Η 
συγκρότηση της Επιτροπής λύεται αυτοδίκαια μετά το 
πέρας του έργου του Προγράμματος. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 272/ΥΟΔΔ/21−04−2015.

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
        Αριθμ. 62839/Δ4 (2)
1) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 1286) «Σχολικό και διδακτι−
κό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και 
έντυπα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, 
διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφο−
ρούν στα Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουρ−
γική απόφαση (Β΄ 2530) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ.
πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/
24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργική απόφαση» για τα 
Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.3475/2006 (Α΄146),
2) Καθορισμός της διαδικασίας, των λόγων και των 
οργάνων, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μα−
θημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα 
Επαγγελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄ 193). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1θ του άρθρου 18 του Ν.3475/2006 

«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄146).

2. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παρ.2 του άρθρου 
43 του Ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193), όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 45 του Ν.4264/2014 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήμα−
τος και άλλες διατάξεις» (Α΄118) καθώς και τις διατάξεις 
των παρ. 1,2,3, 4 του άρθρου 46 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) 
όπως τροποποιήθηκε η τελευταία παράγραφος με την 
παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.4283/2014 «Ίδρυση και οργά−
νωση του Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία 
και άλλες διατάξεις» (Α΄189).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 
υπουργικής απόφασης «Σχολικό και διδακτικό έτος, 
διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, 
εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή 
και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα 
Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 1286).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 
υπουργικής απόφασης «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 
80033/Γ2/4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 
2511) υπουργικών αποφάσεων» (Β΄ 2530).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών». (Α΄ 21)

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΥΙ00/
20−02−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού Αλεξίου Π. 
Τσίπρα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανα−
στάσιο Κουράκη» (Β΄ 299).

8. Την υπ’ αριθμ. 16/27−03−2015 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1286) «Σχολικό και διδακτικό 
έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυ−
πα, εγγραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή 
και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα 
Επαγγελματικά Λύκεια» όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2530) «Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/
4−8−2006 (Β΄1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 2511) 
υπουργικών αποφάσεων» για τα Επαγγελματικά Λύκεια 
του Ν.3475/2006 (Α΄146) και

2) Καθορίζουμε τη διαδικασία, τους λόγους και τα όρ−
γανα, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων 
και τον τρόπο αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά 
Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) ως εξής:

Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ.8 του 
άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 υπουργι−
κής απόφασης (Β΄ 1286) όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 
2530) αντικαθιστούμε τα εδάφια που προστέθηκαν με 
την ανωτέρω υπουργική απόφαση με τις ακόλουθες 
πέντε παραγράφους και παράλληλα καθορίζουμε τη 
διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα, που αποφα−
σίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο 
αναπλήρωσής τους για τα Επαγγελματικά Λύκεια του 
Ν.4186/2013 (Α΄193) ως ακολούθως:

«Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλή−
ρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών.
β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμε−

ρων εκδρομών και
γ) Αξιοποίηση των σχολικών εορτών (πραγματοποι−

ούνται και οι εορτές και τα μαθήματα).
Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι 

να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συ−
γκαλεί ανά βδομάδα το Σχολικό Συμβούλιο, προς τον 
σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης 
γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης 
των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο 
Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το Σχολι−
κό Συμβούλιο. Το Σχολικό Συμβούλιο υποβάλει πρότα−
ση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη 
λειτουργίας του σχολείου, σχετικά με την διαδικασία 
αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, 
με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση 
της διδακτέας ύλης. Η διαδικασία αναπλήρωσης των 
απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκλη−
ρωθεί μέσα σε ένα τετράμηνο από την ομαλοποίηση 
της λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθη−

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα 
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μάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον 
Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Την απόφαση για 
την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2014−2015, σε περίπτω−
ση αδυναμίας κάλυψης της διδακτέας ύλης με τους 
τρόπους που προβλέπονται παραπάνω, παρέχεται επι−
πρόσθετα η δυνατότητα αναπλήρωσης των απολεσθει−
σών ωρών διδασκαλίας με αναμόρφωση του ωρολογίου 
προγράμματος.».

Άρθρο 2

Η υπ’ αριθμ. 139628/Γ2/01−10−2013 υπουργική απόφαση 
«Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. πρωτ. 80033/Γ2/4−8−2006 
(Β΄1286) και 148096/Γ2/24−12−2007 (Β΄ 2511) υπουργικών 
αποφάσεων» (Β΄ 2530) παύει να ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας, για τα Επαγγελματικά Λύκεια 
του Ν.3475/2006 (Α΄146), αρχίζει από το σχολικό έτος 
2014−2015 για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
και για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ενώ για τα Επαγ−
γελματικά Λύκεια του Ν.4186/2013 (Α΄193) αρχίζει από το 
σχολικό έτος 2014−2015 για την Α΄, Β΄ τάξη Ημερησίων 
και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2015−2016 για 
τη Γ΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το 
σχολικό έτος 2016−2017 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 80033/Γ2/04−08−2006 
υπουργική απόφαση «Σχολικό και διδακτικό έτος, δι−
ακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγ−
γραφές−μετεγγραφές−φοίτηση μαθητών, διαγωγή και 
τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγ−
γελματικά Λύκεια» (Β΄ 1286) ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Απριλίου 2015 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

 F
     Αριθμ. απόφ. 4/709/3.4.2015 (3)
Τροποποίηση της από 17.4.2014 απόφασης της Επιτρο−

πής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
(ΦΕΚ Β΄/1617/19.6.2014)

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Αφού έλαβαν υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α΄/195/17.7.2007), 

όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 
10 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/8.8.2014).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 
Α΄160/8.8.2014).

3. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 18 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικατα−
στάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2324/1995 
(ΦΕΚ Α΄ 146).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 14 της από 9.6.2009 από−
φασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄/1168/16.6.2009) «Πιστοποίηση 
επαγγελματικής επάρκειας υπαλλήλων και στελεχών 
πιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με την παροχή επεν−
δυτικών υπηρεσιών».

5. Την από 1.4.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίζουν:

Την τροποποίηση της από 17.4.2014 απόφασης της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελ−
λάδος, (ΦΕΚ Β΄/1617/19.6.2014) ως εξής:

Μετά το σημείο 3. προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Να 
ορίσουν αμοιβή €15.000 για την Τριμελή Επιτροπή Εξε−
τάσεων, ήτοι €5.000 για κάθε μέλος της Επιτροπής, η 
οποία καλύπτει τη θητεία της για την χρονική περίοδο 
17/4/2014−17/4/2016. Η αμοιβή θα καταβληθεί για το συνο−
λικό έργο της Επιτροπής εξ ημίσεως από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή 
€7.500 έκαστος και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους 
προϋπολογισμούς τους.»

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της και 
επιπλέον εφαρμόζεται σε πράξεις και ενέργειες της 
Επιτροπής Εξετάσεων, που συγκροτήθηκε βάσει της 
από 17.4.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2015

 Ο Διοικητής Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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 Ελλάδος Κεφαλαιαγοράς
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