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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60687/Δ4
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08−09−2014 υπουρ−
γική απόφαση «Εγγραφές − Μετεγγραφές − Φοίτη−
ση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ζ 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
(Α΄118).
2. Τις διατάξεις του δευτέρου (2) εδαφίου της παρ. 3
του άρθρου 59 του Ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄258),
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 114/2014 «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
(Α΄ 181).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08−09−2014
υπουργική απόφαση «Εγγραφές − Μετεγγραφές − Φοί−
τηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄2470).
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. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α΄20)
7. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄21)
8. Την υπ’ αριθμ. 2/13−01−2015 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Την υπ’ αριθμ. Υ100/27−2−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω−
τή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων»
(Β΄299)
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 141641/Γ2/08−09−2014
Υπουργική Απόφαση «Εγγραφές − Μετεγγραφές − Φοί−
τηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470)
ως εξής:
1. α) Η υποπερίπτωση β της παρ. 1 της περίπτωσης Α
του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντι−
καθίσταται ως εξής: «β) Από το σχολικό έτος 2015−2016
και εφεξής μαθητές της Α΄ τάξης παρελθόντων ετών
των ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές παρελθόντων
ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών
Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων»,
β) Η παρ. 2 της περίπτωσης Α του άρθρου 2 της ανω−
τέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «2.
Από το σχολικό έτος 2015−2016 και εφεξής στην Α΄ τάξη
μετεγγράφονται: Μαθητές της Α΄ τάξης Ημερησίων και
Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.»,
γ) Η υποπερίπτωση δ της παρ. 3 της περίπτωσης Α
του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντι−
καθίσταται ως εξής: «δ) Από το σχολικό έτος 2015−2016
και εφεξής μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄
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τάξης ΤΕΛ, ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και μαθητές παρελθόντων
ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,
Ενιαίου Λυκείου.»,
δ) Η υποπερίπτωση στ της παρ. 3 της περίπτωσης
Α του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης
αντικαθίσταται ως εξής: «στ) Από το σχολικό έτος 2015−
2016 και εφεξής οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των ΤΕΛ,
ΛΕΝ.,Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημε−
ρησίων και Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων.»,
ε) Η υποπερίπτωση ιστ της παρ.3 της περίπτωσης Α
του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντι−
καθίσταται ως εξής: «ιστ) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού
ή Επαγγελματικού Λυκείου, και των ισότιμων με αυτούς
τίτλους σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντιστοίχου
απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής.»,
στ) Η παρ. 4 της περίπτωσης Α του άρθρου 2 της
ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αντικαθίσταται ως
εξής: «Από το σχολικό έτος 2015−2016 και εφεξής στη
Β΄ τάξη μετεγγράφονται: α) Προαχθέντες της Α΄ τάξης
Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. β) Μαθητές της Β΄ τά−
ξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. γ) Μαθητές της Γ΄
τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. δ) Μαθητές της
Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.».
2. Η περίπτωση Β του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργι−
κής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Β) 1. Οι κάτοχοι
απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελ−
ματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
(Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισο−
τίμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντιστοίχου απολυτηρίου
Λυκείου της αλλοδαπής οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄
τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα
Τομέων, Ειδικοτήτων για την απόκτηση μόνο Πτυχίου
Ειδικότητας του Ν.4186/2013 (Α΄193) όπως τροποποιήθη−
κε και ισχύει. Για το σχολικό έτος 2014−2015, οι απου−
σίες που πραγματοποιήθηκαν στα μαθήματα Γενικής
Παιδείας των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο
τα μαθήματα Τομέων−Ειδικοτήτων, από την έναρξη των
μαθημάτων τους μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
του Ν.4310/2014 (Α΄ 258),δεν λαμβάνονται υπόψη για το
χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.
2) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίμου
πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται
στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγρά−
φως είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του
Ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δι−
αφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους,
οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των
μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν
όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των
ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης
Ειδικότητας του Ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει. Για το σχολικό έτος 2014−2015, οι απου−
σίες που πραγματοποιήθηκαν στα μαθήματα Γενικής
Παιδείας των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο
τα μαθήματα Τομέων−Ειδικοτήτων, από την έναρξη των
μαθημάτων τους μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
της παρούσης Υπουργικής Απόφασης, δεν λαμβάνονται
υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.
3) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς
τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι
εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν
όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για
την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας

ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή
ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
4) Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων με αυτούς
τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι
εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν
μόνο τα μαθήματα Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο
Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον είναι κάτοχοι απο−
λυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων
σπουδών
5) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται
στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθή−
ματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας για την απόκτη−
ση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ.
του Ν.4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή
ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
6) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται
στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθή−
ματα Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης
Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν.4186/2013 (Α΄193) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου
ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών».
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 της ανωτέρω Υπουργι−
κής Απόφασης η λέξη «ισοτιμίας» αντικαθίσταται με τη
φράση «βεβαίωσης αντιστοιχίας».
4. Μετά το τέλος του εδαφίου της παρ.6 του άρθρου
16 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο: «Μετά τις δεκατέσσερις (14) απου−
σίες, για τους μαθητές οι οποίοι παρακολουθούν μόνο
τα μαθήματα Τομέων−Ειδικοτήτων, και με ενημερωτικό
υπηρεσιακό έντυπο ενημερώνεται ο κηδεμόνας απο−
δεδειγμένα, αν ο μαθητής είναι ανήλικος, ή επιδίδεται
στον ενήλικα ενυπόγραφα».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 της ανωτέρω Υπουρ−
γικής Απόφασης μετά τη φράση «όλων των μαθητών»
προστίθεται η φράση «όπως και των μαθητών που πα−
ρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων».
6. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 17 της ανω−
τέρω Υπουργικής Απόφασης ως ακολούθως: «6. Η φοί−
τηση των μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα
μαθήματα Τομέων, Ειδικοτήτων χαρακτηρίζεται ως εξής:
1. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή
εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώ−
θηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από
το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει για τη
Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα−τρεις (33), για τη
Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα−τρεις (33), για τη
Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30), για τη Γ΄ τάξη
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα (30) και για τη Δ΄ τάξη
των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις τριάντα−δύο (32) απουσίες.
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερ−
βαίνει για τη Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδομήντα−
πέντε (75), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. τις εβδο−
μήντα−πέντε (75), για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τις
εβδομήντα−οκτώ (78), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
τις εβδομήντα−οκτώ (78) και για τη Δ΄ τάξη των Εσπε−
ρινών ΕΠΑ.Λ. τις ογδόντα−τρεις (83) απουσίες, υπό την
προϋπόθεση ότι οι άνω των τριάντα−τριών (33) για τη Β΄
τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα−τριών (33)
για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα
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(30) για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριά−
ντα (30) για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και οι άνω των
τριάντα−δύο (32) για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθέ−
νεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 3 του Π.Δ. 485/1983 (ΦΕΚ 184/21−12−1983).
γ) Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε
ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη
φοίτηση μαθητή που σημείωσε για τη Β΄ τάξη Ημερησί−
ων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα−πέντε (75) έως εκατόν οκτώ
(108), για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα−
πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Β΄ τάξη Εσπε−
ρινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ
(108), για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα
οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108) και για τη Δ΄ τάξη των
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ογδόντα τρεις (83) έως εκατόν
δεκαπέντε (115) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες
οι άνω των τριάντα−τριών (33) για τη Β΄ τάξη Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα−τριών (33) για τη Γ΄ τάξη
Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Β΄
τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ΄
τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριάντα δύο (32)
για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαι−
ολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται
κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα
ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν
ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας,
που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των
βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό
όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον
δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιότατη.
δ) Η φοίτηση των μαθητών είναι δυνατόν να χαρα−
κτηρίζεται επαρκής ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών,
εφ’ όσον οι μαθητές αυτοί είναι πρωταθλητές και οι
απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε δι−
εθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιούνται από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2. Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται
επαρκής προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και
πτυχιακές εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
3. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που
σημείωσε πάνω από τριάντα−τρεις (33) απουσίες για τη
Β΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από τριάντα−τρεις(33)
απουσίες για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., πάνω από
τριάντα (30) απουσίες για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.,
πάνω από τριάντα (30) απουσίες για τη Γ΄ τάξη Εσπε−
ρινών ΕΠΑ.Λ. και πάνω από τριάντα δύο (32) απουσίες
για τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και δεν εμπίπτει
σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανε−
παρκής είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση
στην ίδια τάξη.
4. Ειδικά για το σχολικό έτος 2014−2015 και μόνο για
τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. το όριο των τριάντα (30)
απουσιών, το οποίο αναφέρεται στις ανωτέρω περι−
πτώσεις 1α, 1β, 1γ, καθώς και στην περίπτωση 3 της
παραγράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης,
αλλάζει σε τριάντα−δύο (32) απουσίες.».
7. Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 της ανω−
τέρω Υπουργικής Απόφασης προστίθενται τα ακόλουθα
τρία εδάφια: «Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος,
για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών,
οι οποίοι παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέων−
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Ειδικοτήτων, αφού ενημερώσει το Διευθυντή, ότι ο
μαθητής συμπλήρωσε ήδη δεκαπέντε (15) απουσίες
δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμέ−
νος να ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή αποδε−
δειγμένα από 1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του
μήνα που προηγήθηκε καθώς και για κάθε άλλο θέμα
που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή. Στην
περίπτωση που ο μαθητής είναι ενήλικος ο υπεύθυνος
καθηγητής ενημερώνει το μαθητή αποδεδειγμένα από
1 μέχρι 5 κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που
προηγήθηκε.».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσης, εκτός και αν ορίζεται διαφο−
ρετικά στην παρούσα Απόφαση, αρχίζει από το σχο−
λικό 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. 141641/Γ2/08−09−2014
υπουργική απόφαση «Εγγραφές − Μετεγγραφές − Φοί−
τηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια» (Β΄ 2470 )
ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Απριλίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. Φ. 514.1/2015/3112
(2)
Αναστολή έναρξης ισχύος διατάξεων του Γενικού
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 50.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του Ν.Δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει.
γ) του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
δ) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου» (Α΄ 170).
ε) του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 21).
στ) της αριθμ. Υ92/20−02−2015 Απόφασης Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού,
Θεόδωρο Δρίτσα» (Β΄ 285).
ζ) 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).

