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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 3562 (1)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις/έργα 

του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014−2020 
στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

2. Το Ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας − Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 
για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις 
οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−

λίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υπο−
βολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων 
χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επι−
κράτεια κράτους − μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο 
δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες 
που διαμένουν νομίμως σε κράτος− μέλος και 2014/36/ 
ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής 
πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 76/Α΄/9−7−2015) και ειδικότερα 
το άρθρο 9, παράγραφος 11, περίπτωση ε.αα΄.

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον 
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνο−
μικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανά−
στευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 
2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου αριθμ. 573/2007/ΕΚ και αριθμ. 575/2007/ΕΚ και 
της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου.

5. Τους εκτελεστικούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 
799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 
377/2015, 378/2015 και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιο−
δότηση Κανονισμούς (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014, 1048/2014 για 
την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) 
αριθμ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014.

6. Τις υπ’ αριθμ. C(2015) 5313/ 31−7−2015 και 
C(2015)9607/16−12−2015 αποφάσεις της ΕΕ, για την έγκρι−
ση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για ενίσχυ−
ση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 
για την περίοδο 2014 έως 2020.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι−
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί−
ας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2014).

8. Την κοινή υπουργική απόφαση 46274/26−9−2014 (ΦΕΚ 
2573 Β΄) Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων.
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9. Την υπ’ αριθμ. 85334/ΕΥΘΥ 717/13−8−2015 (ΦΕΚ Β΄ 
1825/24−8−2015) κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρω−
ση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης (τομέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ. 4 του 
Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 16356/ 
24−4−2013 (ΦΕΚ Β΄/1024/25−4−2013) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

10. Τις διατάξεις του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας 
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη−
γίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και 
λοιπές διατάξεις.

11. Την υπ’ αριθμ. 12118 (1) (ΦΕΚ Β΄ 2338/30−10−2015) 
κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Υπηρεσίας 
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και υλοποίηση του 
προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

12. Το Π.δ. 73 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23−9−2015).

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2514/7−10−2015 υπουργική 
απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) 
και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020 (ΦΕΚ 2161/Β΄/7−10−2015), και ειδικότε−
ρα το άρθρο 4 αυτής.

14. Το με αριθμό πρωτ. 14855/17−12−2015 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: « Υποβολή εντύπου 
εξειδίκευσης δράσεων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων 

διαχείρισης στην Υπηρεσία Ασύλου, για το Πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία σε χώ−
ρες κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
του Τομέα Ασύλου του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης 2014−2020».

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται 

αρμοδιότητες διαχείρισης
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 11 εδάφιο ε.αα του 

Ν. 4332/2015 η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίστηκε 
ως Εντεταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανονισμών 
516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου 
προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης για την περίοδο 2014−2020.

Στην εν λόγω Εντεταλμένη Αρχή εκχωρούνται αρ−
μοδιότητες από την Υπεύθυνη Αρχή (Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης – Τομέας Εσωτερικών), η οποία ορί−
στηκε με το άρθρο 9, παράγραφος 1 του ιδίου Νόμου, 
Υπεύθυνη Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, 
όπως εξειδικεύεται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 
(ΕΕ) αριθμ. 1042/2014 και των ειδικότερων Κανονισμών 
516/2014, 515/2014 και 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για 
τη σύσταση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για 
την προγραμματική περίοδο 2014−2020.

Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναλαμβάνει την άσκηση 
μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον τομέα του ασύλου, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ 
του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014, 
ως εξής:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
σε ευρώ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

2016 2017

ΕΡΓΟ 1

Πρόγραμμα μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προ−
στασία σε χώρες κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με τις αποφάσεις 2015/1523 και 2015/1601 για τη 
θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς 
προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας

31.765.500 15.882.750 15.882.750

Άρθρο 3:
Αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναλαμβάνει τις ακόλου−
θες αρμοδιότητες:

i. Διοργανώνει και δημοσιεύει τις προσκλήσεις για την 
υποβολή προσφορών και για την υποβολή προτάσεων, 
και διοργανώνει και δημοσιεύει την επακόλουθη επιλογή 
και ανάθεση έργων προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Με−
τανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής 

Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020, σύμφωνα με το 
πεδίο και τους στόχους των ειδικών κανονισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 514/2014 και με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 9 του κανονισμού.

ii. Παρακολουθεί τα έργα και ελέγχει κατά πόσον οι 
δηλωθείσες για έργα δαπάνες έχουν όντως πραγμα−
τοποιηθεί και συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς και 
εθνικούς κανόνες.

Με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων, 
διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι άλλοι φορείς οι οποί−
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οι συμμετέχουν στην υλοποίηση των έργων που χρημα−
τοδοτούνται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος, 
τηρούν είτε χωριστό λογιστικό σύστημα είτε επαρκή 
λογιστική κωδικοποίηση για όλες τις συναλλαγές που 
σχετίζονται με το έργο.

iii. Εφαρμόζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι 
όλα τα έγγραφα σχετικά με δαπάνες, αποφάσεις και 
δραστηριότητες ελέγχου ακολουθούν την απαιτούμενη 
διαδρομή ελέγχου και τηρούνται σύμφωνα με τους εκτε−
λεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής που εκδίδονται 
βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 5 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 514/2014·

iv. Διασφαλίζει ότι η ελεγκτική αρχή λαμβάνει, για τους 
σκοπούς της διεξαγωγής των λογιστικών ελέγχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
514/2014 και της διατύπωσης της ελεγκτικής γνώμης, 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις εφαρμοζόμε−
νες διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου και τις δαπάνες 
που χρηματοδοτούνται βάσει των ειδικών κανονισμών·

v. Διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
514/2014·

vi. Ανταποκρίνεται στα πορίσματα της ελεγκτικής αρ−
χής είτε λαμβάνοντάς τα υπόψη, είτε, σε περίπτωση που 
τα πορίσματα της ελεγκτικής αρχής δεν είναι αποδεκτά, 
παρέχοντας λεπτομερή αιτιολόγηση.

vii. Συντάσσει την αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014 και την 
υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή·

viii. Συντάσσει τις εκθέσεις εφαρμογής που αναφέρο−
νται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 514/2014, 
καθώς και τις εκθέσεις αξιολόγησης που αναφέρονται 
στο άρθρο 57 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
514/2014 και τις υποβάλλει στην Υπεύθυνη Αρχή ·

ix. Ασκεί δραστηριότητες ενημέρωσης και δημοσιό−
τητας και διαδίδει τα αποτελέσματα του εθνικού προ−
γράμματος των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο 

εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης
Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που εκχωρούνται, ασκού−

νται από την Υπηρεσία Ασύλου σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 85334/ΕΥΘΥ 717/13−8−2015 (ΦΕΚ Β΄ 1825/24−8−2015) 
κοινή υπουργική απόφαση, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2514/
7−10−2015 υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020 (ΦΕΚ Β΄ 2161/7−10−2015)
και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων του άρθρου 3 η 
Εντεταλμένη Αρχή υπέχει τις εξής υποχρεώσεις:

i. Προβαίνει, όπου απαιτείται, στην αναγκαία εξειδίκευ−
ση των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις του εθνικού προγράμματος.

ii. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση 
των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του εθνικού 
προγράμματος.

iii. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των δράσε−
ων/έργων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρημα−
τοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται 
στην Υπεύθυνη Αρχή προτάσεις αναθεώρησής τους.

iv. Παρέχει στην Υπεύθυνη Αρχή τα αναγκαία στοιχεία 
για την προετοιμασία της Επιτροπής Παρακολούθησης 
του εθνικού προγράμματος.

v. Μεριμνά για εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απα−
ραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για 
τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που 
της έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την Υπεύθυνη 
Αρχή.

vi. Επεξεργάζεται, για τις δράσεις/έργα που διαχει−
ρίζεται, αναλυτικά κριτήρια επιλογής και ένταξης στο 
εθνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου .

vii. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται, όσο το δυνατό ευ−
ρύτερα, οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρη−
ματοδότησης για τις δράσεις/έργα που διαχειρίζεται. 
Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει τις προσκλήσεις των δράσεων/
έργων που διαχειρίζεται για την υποβολή προτάσεων 
και παρέχει σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες του−
λάχιστον σχετικά με:

(α) τους όρους επιλεξιμότητας οι οποίοι πρέπει να 
πληρούνται προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδό−
τηση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος,

(β) τις διαδικασίες αξιολόγησης και τις σχετικές χρο−
νικές περιόδους,

(γ) τα κριτήρια για την επιλογή των προτεινόμενων 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο εθνικό πρόγραμμα,

(δ) τα αρμόδια στελέχη της εντεταλμένης αρχής τα 
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες

(ε) την υποχρέωση δημοσιοποίησης, εφόσον η αίτηση 
χρηματοδότησης επιλεγεί, του τίτλου του σχεδίου, του 
δικαιούχου και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότη−
σης που χορηγείται.

viii. Στις περιπτώσεις αιτημάτων χρηματοδότησης που 
υποβάλλονται:

• Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλα τα αιτήματα που 
υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοι−
χείων τους

• Αξιολογεί τα αιτήματα που υποβάλλονται, σύμφωνα 
με τα κριτήρια ένταξης.

• Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης χρηματο−
δότησής τους.

• Μεριμνά για την έκδοση τροποποιήσεων της από−
φασης χρηματοδότησης ή ανάκλησης αυτής.

• Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδο−
τούμενων δράσεων/έργων με τους ισχύοντες κοινοτι−
κούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της 
υλοποίησης τους.

ix. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις/
ελέγχους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση 
των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών 
και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που 
δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού 
συστήματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τή−
ρηση των κανόνων δημοσιότητας, η συμμόρφωση των 
δράσεων/έργων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς 
κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό:
Συλλέγει τα αιτήματα χρηματοδότησης που υποβάλ−

λονται από τους δικαιούχους και τα καταχωρεί στο 
ΟΠΣ ή στο πληροφοριακό σύστημά του, μετά από πι−
στοποίηση του φυσικού αντικειμένου για κάθε αίτημα 
χρηματοδότησης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται ότι:
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(α) ο δικαιούχος έχει πράγματι καταβάλλει τις δαπά−
νες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο αίτημα χρημα−
τοδότησης

(β) το αντίστοιχο τμήμα του έργου έχει υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από−
φασης χρηματοδότησης και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
έχουν παραδοθεί,

(γ) οι αιτήσεις των δικαιούχων είναι ακριβείς,
(δ) οι δαπάνες είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοι−

νοτικό δίκαιο,
(ε) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την απο−

φυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα 
κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη 
προγραμματική περίοδο.

x. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις 
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που πε−
ριγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθο−
δο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση 
δράσεις/έργα ή οι συναλλαγές τους σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

xi. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επα−
λήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρ−
ξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, και όπου 
απαιτείται αποφασίζει την αναστολή χρηματοδότησης 
της δράσης/έργου.

xii. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι εισπράττουν το συ−
ντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της 
δημόσιας συνεισφοράς. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται 
ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε 
ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέ−
σματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των ποσών αυτών για τους δικαιούχους.

xiii. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί, βάσει των επιθε−
ωρήσεων ή ελέγχων που διενεργούνται, αχρεωστήτως 
καταβληθείσα δαπάνη, εφαρμόζει τις διαδικασίες για 
την ανάκτησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.

xiv. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή των 
τεκμηριωμένων απαντήσεών του στα σχετικά πορίσμα−
τα ελέγχου.

xv. Μεριμνά ώστε οι τελικοί δικαιούχοι για την υλο−
ποίηση των δράσεων, τηρούν είτε χωριστό λογιστικό 
σύστημα είτε επαρκή λογιστική κωδικοποίηση για όλες 
τις συναλλαγές που σχετίζονται με τη δράση με την 
επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων.

xvi. Κοινοποιεί στην Υπεύθυνη Αρχή, το ετήσιο πρό−
γραμμα ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στό−
χους για τις κατηγορίες δράσεων/έργων που διαχειρί−
ζεται μέχρι το 1ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου εκάστου 
έτους, με ημερομηνία έναρξης του ετήσιου προγράμ−
ματος του 2016 την 31−1−2016, καθώς και εξαμηνιαίες 
εκθέσεις ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε το 
1ο δεκαήμερο του Ιουλίου και το 1ο δεκαήμερο του 
Ιανουαρίου εκάστου έτους.

xvii. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους, από το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ελέγχους και επι−
θεωρήσεις, καθώς και από όλα τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 
απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

xviii. Συνεργάζεται με την Υπεύθυνη Αρχή και παρέχει 
σε αυτή κάθε πληροφορία που ζητείται.

xix. Συνεργάζεται με τη Υπεύθυνη Αρχή για την εξει−
δίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

xx. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
των δράσεων/έργων που διαχειρίζεται, τηρούνται στη 
διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για:

α. διάστημα πέντε ετών μετά το κλείσιμο του επιχει−
ρησιακού προγράμματος,

β. διάστημα πέντε ετών μετά το έτος κατά το οποίο 
πραγματοποιείται το μερικό κλείσιμο, στην περίπτωση 
εγγράφων που αφορούν δαπάνες και λογιστικούς ελέγ−
χους για δράσεις/έργα οι οποίες αποτέλεσαν αντικεί−
μενο του μερικού κλεισίματος,

τα ανωτέρω διαστήματα διακόπτονται είτε στην πε−
ρίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένης αίτησης της Επιτροπής.

xxi. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και 
δημοσιότητας που προσδιορίζονται από τη Υπεύθυνη 
Αρχή για το σύνολο των δράσεων/έργων που διαχει−
ρίζεται.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Υπεύθυνης Αρχής 

του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 

2014−2020.
1. Η Υπεύθυνη Αρχή του εθνικού προγράμματος συντο−

νίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
εντεταλμένης αρχής στην οποία εκχωρούνται αρμοδι−
ότητες διαχείρισης του εθνικού προγράμματος.

2. Η Υπεύθυνη Αρχή του εθνικού προγράμματος ενη−
μερώνει την Εντεταλμένη Αρχή για το εφαρμοζόμενο 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και κάθε τροποποίη−
ση αυτού και την υποστηρίζει στην ορθή εφαρμογή του.

3. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της 
εντεταλμένης αρχής, σε σχέση με τις δράσεις που εκ−
χωρούνται, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελούνται 
σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό:

3.1. Παρακολουθεί την ενημέρωση του ΟΠΣ από την 
Εντεταλμένη Αρχή με τα απαραίτητα δεδομένα υλο−
ποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική 
διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, την 
αξιολόγηση καθώς και τις λογιστικές εγγραφές για κάθε 
δράση/έργο που διαχειρίζεται η Εντεταλμένη Αρχή .

3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, τα ετή−
σια προγράμματα ενεργειών που υποβάλλει η Εντεταλ−
μένη Αρχή και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου και 
διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις διορθωτικών 
ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελε−
σματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση και υλο−
ποίηση του εθνικού προγράμματος. Παρακολουθεί τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην 
Εντεταλμένη Αρχή από την Αρχή Ελέγχου και τα λοιπά 
εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα.

4. Εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα 
πληρωμής την πληρότητα των πληροφοριών που πα−
ρέχονται από την Εντεταλμένη Αρχή.
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Άρθρο 6
Ειδικοί Όροι

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης οι κατηγορίες δράσεων/έργων, 
οι προϋπολογισμοί και οι δείκτες αυτών, που ορίζονται 
στο άρθρο 2 της παρούσης, δύνανται να τροποποιούνται 
προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στό−
χων του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερι−
κής Ασφάλειας, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της 
εντεταλμένης αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

F
Αριθμ. 43611 (2)
  Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 του εντός 

Γενικής Κυβέρνησης φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)» του Ν. 3429/2005 του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (Α΄ 143), 

όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129).

β) Των άρθρων 7, 8 και 10 του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 
Α΄) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», 
όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016», όπως έχει 
επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου 
του Ν. 4127/2013 (ΦΕΚ 50 Α΄) και ισχύει, καθώς και του 
άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (ΦΕΚ 117 Α΄) «Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2015−2018».

δ) Της Υποπαρ. Γ.2., του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 41, παρ. 2, του Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114 Α΄).

ε) Του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω−
τερικών», όπως ισχύει.

ζ) Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. (ΦΕΚ Α΄ 20). 

η) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την αριθμ. 2/82445 /ΔΠΓΚ/24/12/2015 απόφαση του 
αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Στοχο−
θεσία − Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού − Πα−
ρακολούθηση εκτέλεσης».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του εντός Γενικής 
Κυβέρνησης φορέα με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΘΙ)» του Ν. 3429/2005 έτους 
2016, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα 
με το με το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών − 
ESA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

2.150.000 2.137.570 12.430

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό 
αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης υπουργικής από−
φασης.

3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως 
συνεργαστεί με το τμήμα Θ΄ − ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
του Υπουργείου Οικονομικών και τη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης 
του Υπουργείου Εσωτερικών για τις λοιπές ενέργειες.

4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφα−
λίσει ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από 
τους εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβά−
νοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το 
σκοπό αυτό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Αριθμ. 136341 (3)
Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−9−2010 

(ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης για τη 
«Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με 
την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως 
ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝOΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 

Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3−12−2007) – όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει − και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 24. 

2. Τα άρθρα 20 και 77 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005).

4. α Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22−9−2015) «Ανασύστα−
ση και μετονομασία Υπουργείων….»

4. β Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών και Υφυπουργών»

4. γ Την απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Ανάπτυξης με αριθμ. 105755/ 14−10−2015 (ΦΕΚ 2222/Β΄/
15−10−2015) που αφορά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 
Αλέξανδρο Χαρίτση,

4. δ Την υπ’ αριθμ. Υ29/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/
9−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού που αφορά 
στην ανάθεση αναρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.

5. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 
26 αυτού.

6. Την από 1 Ιουλίου 2010 Σύμβαση Χρηματοδότησης 
(Funding Agreement) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατί−
ας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την 
εφαρμογή της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα και 
τη σύσταση και οργάνωση του Ταμείου χαρτοφυλακίου 
(κεφαλαίου) JESSICA τηρούμενου από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων ως χωριστή χρηματοδοτική μονάδα 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 3 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006. 

7. Την υπ’ αριθμ. 7725/28−3−2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (CCI 2007GR 16UNS001).

8. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/511.07 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26−10−2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Μακεδονίας – Θράκης» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5−11−2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−

ματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26−10−2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/26−11−2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5441/5−11−2007 απόφαση 
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νή−
σων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την υπ’ αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3−9−2010 (ΦΕΚ 1388/
Β΄) κοινή υπουργική απόφαση περί της Σύστασης Τα−
μείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία 
«Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/
3−9−2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης 
περί της Σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαί−
ου) με την επωνυμία «Ταμείο Κεφαλαίου JESSICA», όπως 
ισχύει, ως ακολούθως:

Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της με αριθμ. 
35996/ΕΥΣ 5362/3−9−2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινής υπουργι−
κής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες 

Επενδυτικού Συμβουλίου 
παρ.3 εδαφ. α. «Η θητεία όλων των μόνιμων μελών του 

Επενδυτικού Συμβουλίου, λήγει την 31−12−2016.»».
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/

3−9−2010 (ΦΕΚ 1388/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 213387/Θ2 (4)
Aνάθεση μαθημάτων και καθορισμός προσόντων για 

τους ιεροδιδασκάλους που θα διδάξουν μαθήματα 
θρησκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης και αρα−
βικής γλώσσας στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστή−
ρια Εχίνου και Κομοτηνής.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τoυ άρθρου 4 του Ν. 2621/1998 (Φ.Ε.Κ. 136/Α΄) «Ρύθ−

μιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνο−
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 42 παρ. 2 εδάφ. δ΄ του Ν. 4186/2013 
(Φ.Ε.Κ. 193/Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις».
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γ) Της παρ. 1 και 2 τoυ άρθρου 6 του Ν. 4283/2014 
(Φ.Ε.Κ. 189/Α΄) «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής 
Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις»,

δ) Τα άρθρα 36 έως 39 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄) 
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 
και λοιπόν ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4115/2013 (24/Α΄) 
«Οργάνωση και Λειτουργίας Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
άλλες διατάξεις».

ε) Του άρθρου 28 του Ν. 4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 223/Α΄) «Ορ−
γάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινο−
τήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευ−
μάτων και λοιπές διατάξεις».

2. Τις αριθμ. 5593/Γ2/2001 (Φ.Ε.Κ. 1450/Β΄) και ΑΣ 
577/110775/Ζ2/2011 (ΑΔΑ: 45ΟΒ9−ΕΙΜ) υπουργικές απο−
φάσεις «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ιεροσπουδαστηρίων» και 
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α’ τάξης 
Λυκείου των Μειονοτικών Σχολείων και των Ιεροσπου−
δαστηρίων» αντίστοιχα.

3. Την αριθμ. 58334/Ζ2/2002 (Φ.Ε.Κ. 1128/Β΄) απόφα−
ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Ιεροσπουδαστηρίων».

4. Την αριθμ. 29733/Ζ2/2006 (Φ.Ε.Κ. 1271/Β΄) κοινή από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και 
της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών στα Ιερο−
σπουδαστήρια»,

5. Την αριθμ. ΑΣ177/54894/Ζ2 Α.Σ. 163/2008 (Φ.Ε.Κ. 898/
Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Καθορισμός προσόντων των εκπαιδευτικών 
του αραβόγλωσσου και τουρκόγλωσσου προγράμματος 
των Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Εχίνου Ξάνθης».

6. Την αριθμ. 101941/Θ1/2015 (Φ.Ε.Κ. 1398/Β΄) κοινή από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων 
επιλογής και διαδικασίας πρόσληψης ιεροδιδασκάλων 
για τη διδασκαλία του Κορανίου στις Μουφτείες της 
Θράκης».

7. Την αριθμ. 126369/Θ1/2015 (Φ.Ε.Κ. 1671/Β΄) κοινή από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Προκήρυξη−Πρόσκληση υποβολής 
υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) 
ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη 
διδασκαλία του Κορανίου».

8. Την αριθμ. Φ.10.1/10946/2015 εισήγηση του Περιφε−
ρειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

9. Το Π.δ. 70/2015 «…..Mετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων….» (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄).

10. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης…» (Φ.Ε.Κ. 116/Α΄), και,

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα προσόντα των Ιεροδιδασκάλων 
Ισλαμικής Θρησκείας του άρθρου 53 του N. 4115/2013 

που μπορούν να διδάξουν μαθήματα θρησκευτικής μου−
σουλμανικής εξειδίκευσης και αραβικής γλώσσας του 
προγράμματος σπουδών των Ιεροσπουδαστηρίων Εχί−
νου και Κομοτηνής ως εξής:

α) Πτυχίο Μουσουλμανικών Σπουδών Ανώτατης Σχο−
λής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή πτυχίο Σχολής 
Θεολογίας της αλλοδαπής. Για τους τίτλους της αλ−
λοδαπής απαιτείται ισοτιμία από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟ−
ΑΤΑΠ.

β) Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνα−
σίου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυ−
τήριο αυτό απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό 
για την άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή από την 
Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του N. 1566/1985 
(Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή 
οποιοδήποτε τίτλο πιστοποιεί την άριστη γνώση της 
Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

γ) Όσοι ιεροδιδάσκαλοι δεν έχουν πιστοποιημένη ελ−
ληνομάθεια καλούνται να την πιστοποιήσουν και να 
καταθέσουν το σχετικό πιστοποιητικό στην Περιφε−
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης μέχρι το 
τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

2. Καθορίζουμε τα προσόντα των Ιεροδιδασκάλων 
Ισλαμικής Θρησκείας του άρθρου 53 του N. 4115/2013 
που μπορούν να διδάξουν την τουρκική γλώσσα ως εξής:

α) Πτυχίο Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγ−
χρονων Ασιατικών Σπουδών με κατεύθυνση Τουρκικών 
Σπουδών, πτυχίο Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατο−
λικών Σπουδών, πτυχίο Τμήματος Γλώσσας και Φιλο−
λογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών με ειδί−
κευση Τουρκικής Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού 
Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο 
ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυ−
κείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυ−
τήριο αυτό απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό 
για την άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή από την 
Επιτροπή της παρ. 10 του άρθρου 14 του N. 1566/1985 
(Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ή 
οποιοδήποτε τίτλο πιστοποιεί την άριστη γνώση της 
Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

γ) Όσοι Ιεροδιδάσκαλοι δεν έχουν πιστοποιημένη ελ−
ληνομάθεια καλούνται να την πιστοποιήσουν και να 
καταθέσουν το σχετικό πιστοποιητικό στην Περιφε−
ρειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου 2016.

3. Η επιλογή και ο ανά Ιεροσπουδαστήριο ορισμός 
των Ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν τα με την παρού−
σα καθοριζόμενα μαθήματα, γίνεται με απόφαση του 
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θρά−
κης κατόπιν απλής γνώμης του Εποπτικού Συμβουλίου 
Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.

4. Με απόφαση του Διευθυντή του Ιεροσπουδαστηρίου 
κατανέμονται στους Ιεροδιδασκάλους, που ορίζονται 
να διδάξουν σε αυτό, οι ώρες και τα μαθήματα διδα−
σκαλίας.
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5. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού 
ωραρίου των ορισμένων Ιεροδιδασκάλων να διδάξουν 
στα Ιεροσπουδαστήρια μπορεί, με απόφαση του Συλ−
λόγου των Διδασκόντων κάθε Ιεροσπουδαστηρίου, να 
τους ανατίθεται η εντός μαθητικών ομίλων διδασκαλία 
γνωστικών αντικειμένων σχετικών με τα μαθήματα θρη−
σκευτικής μουσουλμανικής εξειδίκευσης και αραβικής 
γλώσσας καθώς και διαπολιτισμικής θρησκευτικής αγω−

γής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή τοπικής ιστορίας 
και λαογραφίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02029153112150012*
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