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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ Β΄ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΤΜΗΜΑ Β΄/Γρ. Θεμάτων Ε.Ε.

Πειραιάς, 05-08-2020
Αρ. Πρωτ.:2232.14-9/50911/20

Προς: ΟΠΩΣ Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 18510 Πειραιάς
Πληροφορίες: Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΦΑΒΙΟΥ Σ.
Τηλέφωνο : 213 1371223
Fax : 210 4224000
Email : dekn.ee@hcg.gr

ΘΕΜΑ: «2η Τροποποίηση Οδηγoύ Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης
Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033182 στο πλαίσιο του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία”»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄265), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Π.Δ. 13/2018 (Α 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
γ. Του Π.Δ. 70/2015 (Α 114) «Ανασύσταση-Μετονομασία Υπουργείων».
δ. Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την Αριθ. πρωτ: 2232.14-9/84948/2018/23-11-2018 απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου,
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 2232.14-9/68607/2017 ΚΥΑ» (Β΄5251) (ΑΔΑ: 7Χ9Ρ4653ΠΩ-Ο3Λ), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Την αρ. πρωτ. 6210/26-11-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση σπουδαστών
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού
τους» και κωδικό ΟΠΣ 5033182 (ΑΔΑ: ΩΔΛΣ465ΧΙ8-ΞΒΕ).
4. Την Α.Π.:2232.14-9/7570/19/31-01-2019 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα
«Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης
«Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) επί πλοίου για την εκπλήρωση του Α΄
θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού τους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033182 στο πλαίσιο του προγράμματος
“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”» (ΑΔΑ:Ω4Τ04653ΠΩ-ΗΔ2) όπως τροποποιήθηκε με την αρ.
πρωτ.:2232.14-9/24981/20/28-04-2020 όμοια απόφαση(ΑΔΑ: ΩΨΤΔ4653ΠΩ-Ψ6Μ).
5. Της αριθμ.: ΠΟΛ. 1051/2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων
και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση της
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014», όπως ισχύει (Β 373).
6. Της αριθμ. Α.1099/2019 (Β' 949) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής,
καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις».
7. Της αριθμ. Α.1176/2019 (Β΄ 1509) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Αναστολή εφαρμογής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
των διατάξεων της Α.1099/18.3.2019 (Β΄949) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για τις αμοιβές των πληρωμάτων των
εμπορικών πλοίων.
8. Το Α.Π.: 3621.3/06/2013/05-03-2013 έγγραφο Υ.Ν.Α./Δ.ΕΚ.Ν. Β΄.

Αποφασίζουμε
1. Τροποποιούμε την αναφερόμενη στο στοιχείο (4) του προοιμίου της παρούσης, Υπουργική Απόφαση,
ως ακολούθως:
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Α) Στο μέρος με τίτλο «Διαδικασία καταβολής επιδότησης μαθητευόμενων» του Κεφαλαίου 2.6, μετά
τη παράγραφο 6 προστίθενται δύο νέες παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως και οι υφιστάμενες
παράγραφοι 7, 8, 9 …16 αναριθμούνται σε 9, 10, 11….18 αντίστοιχα:
«7. Η είσπραξη του ποσού επιδότησης θα διενεργείται από την εκμεταλλευόμενη το πλοίο εταιρεία με
την υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής των ακολούθων δικαιολογητικών παραστατικών :
α) Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας / Τμήμα B΄ του Υπουργείου
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ότι ο αιτών το επίδομα, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία κατά τον χρόνο άσκησης του σπουδαστή επί του πλοίου
εκμεταλλευόταν πράγματι το συγκεκριμένο πλοίο, ή κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν
τα ανωτέρω στοιχεία.
β) Εξοφλητικές αποδείξεις ή επικυρωμένα αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων της διαχειρίστριας/
πλοιοκτήτριας του πλοίου εταιρείας υπογεγραμμένα από τον σπουδαστή και τον υπεύθυνο
παρακολούθησης οικονομικών θεμάτων, από τις οποίες θα προκύπτει η καταβολή του επιδόματος στο
δικαιούχο σπουδαστή.
γ) Βεβαίωση από ΝΑΤ ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές για κάθε σπουδαστή, για το χρονικό διάστημα
της πρακτικής άσκησής του επί του πλοίου.
δ) Αποδεικτικό υποβολής των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών της ναυτιλιακής εταιρείας, για όσες
εταιρείες είναι υπόχρεες, όπου μεταξύ άλλων αναγράφονται και τα ποσά φόρου εισοδήματος που
παρακρατήθηκαν για κάθε σπουδαστή ή στην περίπτωση ναυτιλιακών εταιρειών μη υπόχρεων σε
ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του
σπουδαστή περί δήλωσης του εκπαιδευτικού επιδόματος που του καταβλήθηκε κατά την πρακτική του
άσκηση, στην Ατομική Φορολογική Δήλωση του ιδίου. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8).
ε) Υποβολή της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
(άρθρου 43Α του Ν.4172/2013) στο εισόδημα από μισθωτή εργασία, για όσες εταιρείες είναι υπόχρεες,
συνοδευόμενη από αντίστοιχη Ταυτότητα Οφειλής.
στ) Αποδεικτικό καταβολής στη τράπεζα από το οποίο προκύπτει η απόδοση του παρακρατούμενου
φόρου που αντιστοιχεί στο ποσό των εισφορών των επιδοτούμενων σπουδαστών.
ζ) Εξουσιοδότηση του σπουδαστή προς τη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία, για να
εισπράξει αντί αυτού το εκπαιδευτικό επίδομα. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9)
η) Εξοφλητική απόδειξη, υπογεγραμμένη από τον σπουδαστή, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι
καταβλήθηκε το ποσό της επιδότησης κατά το χρονικό διάστημα της πρακτικής του άσκησης επι του
πλοίου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10)
8. Επιπλέον, το αρμόδιο Γραφείο Σταδιοδρομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών/Τμήμα Β΄, θα παραδίδει στα κλιμάκια ελέγχου της ΔΕΚΝ
που έχουν οριστεί για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, βεβαίωση της ΑΕΝ φοίτησης
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11) ή Υπηρεσιακό Σημείωμα ΔΕΚΝ που αφορά:
α) στο πλοίο επί του οποίου εκπαιδεύτηκε κάθε σπουδαστής,
β) στη διαχειρίστρια/πλοιοκτήτρια του πλοίου εταιρεία,
γ) στο χρονικό διάστημα που πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση για κάθε σπουδαστή.»
Β) Προστίθενται, στα «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ», στο πεδίο με την ονομασία «Πίνακας Υποδειγμάτων», τέσσερα
νέα πεδία με τίτλο «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: Υπεύθυνη Δήλωση, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: Εξουσιοδότηση, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10:
Εξοφλητική απόδειξη», «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11: Βεβαίωση εκτέλεσης Α΄ Θ.Ε.Τ.». Αντίστοιχα τροποποιείται ο
σχετικός πίνακας με την ονομασία «Πίνακας Υποδειγμάτων» του Κεφαλαίου 3.2. Τα υπόψιν
υποδείγματα προστίθενται αυτούσια στον εν θέματι οδηγό, μετά το Υπόδειγμα 7.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Α.Π.: 2232.14-9/7570/19/31-01-2019 Υπουργική Απόφαση όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ.:2232.14-9/24981/20/28-04-2020 όμοια και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Επισυνάπτονται
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: Υπεύθυνη Δήλωση (φ.01)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: Εξουσιοδότηση (φ.01)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10: Εξοφλητική απόδειξη (φ.01)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11: Βεβαίωση εκτέλεσης Α΄ Θ.Ε.Τ. (φ.01)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΑΕΝ Ασπροπύργου/Π-Μ
2. ΑΕΝ Μακεδονίας/Π-Μ
3. ΑΕΝ Κρήτης/Π-Μ
4. ΑΕΝ Ηπείρου
5. ΑΕΝ Ύδρας
6. ΑΕΝ Χίου
7. ΑΕΝ Ιόνιων Νήσων
8. ΑΕΝ Κύμης
9. ΑΕΝ Σύρου
10. ΑΕΝ Οινουσσών
11. Δ.Ε.Κ.Ν. Α’-Β’
12. ΔΙΠΡΟΠ
13. ΔΟΔ
14. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ
15. Σπουδαστές ΑΕΝ στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης (μέσω των ΑΕΝ φοίτησης τους)
ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"/
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Κοραή 4, Τ.Κ. 105 64 Αθήνα
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ.κ.ΥΝΑΝΠ
2. Γρ.κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. Γρ.κ. Α΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ.κ. ΔΚΒ΄
5. Γρ.κ.ΓΔΟΥ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο
8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Είμαι σπουδαστής στην ΑΕΝ………………………..ειδικότητας………………………κάτοχος του υπ’
αριθ………………………..Ναυτικού Φυλλαδίου, με Α.Φ.Μ. ……………………………………………..και θα
δηλώσω (ή έχω δηλώσει) το εκπαιδευτικό επίδομα Α΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού που
αναλογεί στο χρονικό διάστημα ναυτολόγησης μου από
……………….………έως……………………………….. επι του πλοίου «………………………………» της
εταιρείας…………………………………………. στην Ατομική Φορολογική μου Δήλωση.
Ημερομηνία:

… /…/ 20…
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η υπογεγραμμένος/-η ………………………………………………………..…………..του………………… και
της …………………………..ΑΔΤ………………………………κάτοχος του υπ΄αριθμ…………………….Ναυτικού
Φυλλαδίου, πρωτοετής σπουδαστής στην ΑΕΝ………………………………….ειδικότητας………………………,
εξουσιοδοτώ την εταιρεία …………………………………………..όπως δια του νομίμου εκπροσώπου της
εισπράξει για λογαριασμό μου το ποσό του εκπαιδευτικού επιδόματος που αναλογεί στο χρονικό
διάστημα ναυτολόγησής μου ως εκπαιδευομένου σπουδαστή ΑΕΝ επί του υπό πλοιοκτησίας της
παραπάνω εταιρείας πλοίου «………………………..», Νηολογίου/Σημαίας……………………………..,από
………………………………έως………………………………………………..

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ
Ονομ/μο-Ημερ/νία-Υπογραφή

(Θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)

ΑΔΑ: ΩΗΦ64653ΠΩ-Λ0Ρ
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ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΥΡΩ

€

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……………………………………………....του ……….……….. κάτοχος του
ναυτικού φυλλαδίου με

αριθμό:……………..

ΑΕΝ……………………..

ειδικότητας

και ΑΔΤ: ………………. πρωτοετής σπουδαστής της
……………..

…………………………………………………………………….

έλαβα
το

ποσό

από

την

των…….…………….

Εταιρεία:
€ (ολογράφως)

………………………………………………………….. που αναλογεί στο χρονικό διάστημα ναυτολόγησης μου ως
εκπαιδευόμενου πρωτοετούς σπουδαστή από …./…./20..... μέχρι …./…./20..... στο πλοίο ……………………………

Ημερομηνία: …/…/ 202..
Ο/Η Λαβών/ούσα

(Υπογραφή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΕΝ………..
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

1.

Βεβαιώνεται

ότι

…………………….του

ο/η

σπουδαστής/στρια………………………………………………………………..

………………………………………………………..με

Α.Μ……………………………και

ΜΕΘ……………………………….. εκτέλεσε την πρακτική του/της άσκηση του Ά εκπαιδευτικού
ταξιδιού Ακαδημαϊκού έτους……………………………………..στο πλοίο………………………………της
εταιρείας………………………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ:………………………………………………………………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ:……………………………………………………………………………………………..

2.

Η παρούσα Βεβαίωση εκδίδεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την είσπραξη του
εκπαιδευτικού επιδόματος.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

