
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευ-
τών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55 
του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

2 Καθορισμός του ύψους της αμοιβής των Συντο-
νιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμο-
διότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Κ5/45681 (1)
Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαι-

δευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 

55 του ν. 4692/2020 (Α’ 111). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 34

του ν.  4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, εν-
σωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

β) του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),

γ) του ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύ-
ματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Ορ-
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24),

δ) των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,  
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ζ) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α’ 232), όπως συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 8, του ν. 2129/1993 (Α’ 57),

ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιδ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Την υπό στοιχεία Υ33/9.9.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 4198).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

5. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μά-
θησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 513/2019).

6. Την υπό στοιχεία Κ1/104717/2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός 
Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» (Β’ 3393).

7. Την υπό στοιχεία Κ5/160259/8.12.2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός 
Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Β’ 5837).

8. Την υπό στοιχεία Κ5/135264/1.11.2022 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός 
Λειτουργίας Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) 
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεο-
λαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β’ 5706).

9. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/5/2850/Β1/12.1.2023 εισήγη-
ση του άρθρου 24, του ν. 4270/2014 της Διεύθυνσης Τα-
κτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ - Τμήμα Γ’, της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος τακτικού προϋπολογισμού ή δαπάνη που 
καλύπτεται από ενωσιακούς πόρους σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), ως εξής: 
α) Εκπαιδευτές Ε.Σ.Κ. για το έτος 2023: 246.400 € και για 
το έτος 2024: 352.000 € από τακτικό προϋπολογισμό, 
ΑΛΕ 2310802897 β) Εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. για τα έτη 2023 και 
2024: 26.000.000 € από τις πράξεις ΠΔΕ: 2022ΣΕ34510134 
με Κωδικό MIS: 5189727 και 2022ΣΕ34510135 με Κωδικό 
MIS: 5189726ΕΣΠΑ, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό του ύψους της ωριαίας αποζημίω-
σης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του 
άρθρου 55, του ν. 4692/2020 (Α’ 111), ως εξής:

α) Μέλη ΔΕΠ:
αα) Τακτικοί Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. είκοσι επτά (27) ευρώ.
αβ) Αναπληρωτές Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. είκοσι πέντε (25) 

ευρώ.

αγ) Επίκουροι Καθηγητές σε Α.Ε.Ι. και λοιπά μέλη ΔΕΠ 
είκοσι τρία (23) ευρώ.

β) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι δι-
δακτορικού τίτλου, είκοσι (20) ευρώ.

γ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κάτοχοι με-
ταπτυχιακού διπλώματος, δέκα οκτώ (18) ευρώ.

δ) Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεκαπέντε 
(15) ευρώ.

ε) Πτυχιούχοι Ανώτερων Κρατικών Σχολών, δεκατρία 
(13) ευρώ.

στ) Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., πτυχιούχοι Μεταλυκειακού 
Έτους - Τάξης Μαθητείας, δεκατρία (13) ευρώ.

ζ) Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δώδεκα 
(12) ευρώ.

η) Εμπειροτέχνες.
ηα) δεκατρία (13) ευρώ.
ηβ) δεκατέσσερα (14) ευρώ.
ηγ) δεκαέξι (16) ευρώ.
2. Η διαβάθμιση των αμοιβών των εμπειροτεχνών Εκ-

παιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε τρεις (3) κα-
τηγορίες ωρομισθίων αμοιβών τελεί σε συνάρτηση με τα 
συνολικά χρόνια απασχόλησης στο αντικείμενο του επαγ-
γέλματος για το οποίο παρέχεται διδακτικό έργο ως εξής:

α) μέχρι οκτώ (8) χρόνια επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο του μαθήματος, δεκατρία (13) ευρώ.

β) Μέχρι δεκαέξι (16) χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
στο αντικείμενο του μαθήματος, δεκατέσσερα (14) ευρώ.

γ) Περισσότερα από δεκαέξι (16) χρόνια επαγγελμα-
τική εμπειρία στο αντικείμενο του μαθήματος, δεκαέξι 
(16) ευρώ.

Η ανωτέρω διαβάθμιση αμοιβών των Εκπαιδευτών 
Επαγγελματικής Κατάρτισης καθορίζεται ύστερα από 
τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και απόφαση 
έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

3. α) Η ισχύς της παρούσας απόφασης για τους εκ-
παιδευτές των Ι.Ε.Κ. αρχίζει από το επόμενο εξάμηνο 
κατάρτισης, ήτοι από 16 Φεβρουαρίου 2023 και έως 31 
Δεκεμβρίου 2024.

Για τον καθορισμό της ωριαίας αποζημίωσης των Εκ-
παιδευτών των Ι.Ε.Κ. για το Β’ εξάμηνο του 2022 εξακο-
λουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 2/106902/0022/10.12.2013 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παι-
δείας και Θρησκευμάτων. (Β’ 3276).

β) Η ισχύς της παρούσας απόφασης για τους εκπαιδευ-
τές των Ε.Σ.Κ. αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 21 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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   Αριθμ. Κ5/45905 (2)
Καθορισμός του ύψους της αμοιβής των Συντο-

νιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματι-

κής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των 

Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις»,

β) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020 «Εθνικό 
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχε-
τικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση 
νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων
(EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρ-
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το 
Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 254),

γ) της παρ. 8Α του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α’ 254),
όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 5029/2023 
«Εξουσιοδοτική διάταξη για τον καθορισμό του ύψους 
της αμοιβής των Συντονιστών Συμβούλων στα Γραφεία 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας στα Ιν-
στιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης» (Α’ 55),

δ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 143),

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

στ) του ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρ-
μογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμμα-
τική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ιγ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιδ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

4. Την υπό στοιχεία Κ5/160259/8.12.2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός 
Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Β’ 5837).

5. Την υπό στοιχεία Κ5/159637/22.12.2022 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
των καθηκόντων, των προσόντων και της διαδικασίας 
επιλογής των Συντονιστών Συμβούλων στα γραφεία 
Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) 
των δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Β’ 6879).

6. Τις πράξεις ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΠΠ 2014-2020) «Επαγ-
γελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρ-
μοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι έως 29 ετών ΕΑΕΚ) 
MIS 5189726» με ενάριθμο ΠΔΕ 2022ΣΕ34510135 και 
«Επαγγελματική κατάρτιση σπουδαστών των δημοσίων 
ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτιζόμενοι εκτός ΠΑΝ) MIS 
51897277» με ενάριθμο ΠΔΕ 2022ΣΕ34510134, οι οποίες 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τμηματοποιημένες και υλοποι-
είται η κάθε μία σε δύο φάσεις (Α’ και Β) ήτοι: η Α΄ φάση 
κάθε πράξης υλοποιείται και συγχρηματοδοτείται από το 
ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ Προγραμματικής Πε-
ριόδου 2014-2020 και η Β φάση κάθε πράξης υλοποιείται 
και θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ+, μετά την ένταξή 
τους ως ανεξάρτητες πράξεις με νέο MIS στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συ-
νοχή» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

7. Την υπό στοιχεία Φ.1/γ/197/29991/β1/16.3.2023 
εισήγηση του άρθρου 24, του ν. 4270/2014 της Διεύ-
θυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ - Τμήμα Γ’,
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλούνται δα-
πάνες που καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό 
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και από ενωσιακούς πόρους σύμφωνα με τις περ. δ και 5
της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4763/2020. Αναλυτι-
κά: Α) τον τακτικό προϋπολογισμό ΑΛΕ 2310802897 θα 
βαρύνουν για το έτος 2025 δαπάνες ύψους 3.870.000 €
και για το έτος 2026 δαπάνες ύψους 1.260.000 € Β) για 
το έτος 2023 δαπάνες ύψους 2.520.000 € θα καλυφθούν 
από τις φάσεις Α΄ φάσεις των πράξεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ 
(ΠΠ 2014-2020) «Επαγγελματική κατάρτιση σπουδα-
στών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ (καταρτι-
ζόμενοι έως 29 ετών ΕΑΕΚ) MIS 5189726» με ενάριθμο 
ΠΔΕ 2022ΣΕ34510135 και «Επαγγελματική κατάρτιση 
σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘ
(καταρτιζόμενοι εκτός ΠΑΝ) MIS 51897277» με ενάριθμο 
2022ΣΕ34510134 και Γ) για το έτος 2024 δαπάνες ύψους 
3.780.000 € θα καλυφθούν από τις Β΄ φάσεις των άνω 
πράξεων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των Συντο-
νιστών Συμβούλων στα Γραφεία Επαγγελματικής Ανά-

πτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) των δημοσίων Ι.Ε.Κ. 
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500 €) μηνιαίως συμπερι-
λαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Απριλίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

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