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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 19104 οικ. Φ.108.3 (1)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερι−

νές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για τους πυροσβέστες πενταετούς υπο−
χρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για 
πενταετή θητεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
β. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95 (Α΄ 247).
γ. Του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 

στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
112 τ.Α΄/25−5−1998).

δ. Του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (61 τ.Α΄/31−3−2011).

ε. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (Α΄ 226) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

στ. Του άρθρου 23 του Π.Δ. 210/92 (Φ.Ε.Κ. 99 τ.Α΄ 
16−6−1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος». 

ζ. Της υπ’ αριθμ. 33/30−5−1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της αριθ. 88/2−8−1995 Π.Υ.Σ και προσαρμογή 
της στις διατάξεις του Ν. 470/1997 (Α΄ 109) από 30−5−1997).
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η. Της υπ’ αριθμ. 2026439/3480/0022/30−5−1997 (Β΄ 462) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Την υπ’ αριθμ πρωτ. 34671 οικ Φ.300.2/28−7−2011 Από−
φαση Αρχηγού Π.Σ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την 
πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα, τεσσάρων χιλιάδων 
(4000) πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης»

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33/οικ.13901/14−07−2011 
Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου 33/06, σχετικά με έγκριση για την κίνηση 
των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων πυροσβεστών πε−
νταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

4. Το γεγονός ότι οι πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης, συνολικού αριθμού 4.000 ατόμων, που 
προσελήφθησαν το έτος 2012 με σχέση εργασίας Δη−
μόσιου Δικαίου για πενταετή θητεία, υποχρεούνται 
λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου 
και των αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων ανα−
γκών, να απασχολούνται υπερωριακά, να εργάζονται 
κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014, 
αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των πυρο−
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης που προσελήφθησαν 
στο Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση εργασίας Δημόσιου 
Δικαίου για πενταετή θητεία, συνολικού αριθμού 4.000 
ατόμων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014, ως ακο−
λούθως:

1.1 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθέ−
νας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης 
ΕΜΑΚ. 

(Σύνολο 12.000 ώρες για 100 άτομα). 
1.2 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από 

τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης του Αερο−
μεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης ΕΜΑΚ. 

(Σύνολο 11.250 ώρες για 125 άτομα). 
1.3  Μέχρι σαράντα πέντε ώρες (45) ώρες συνολικά ο 

καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ−
ωσης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων 
της 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως.

(Σύνολο 6.345 ώρες για 141 άτομα). 
1.4 Μέχρι δέκα πέντε (15) ώρες ο καθένας, για όλους 

τους υπόλοιπους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ−
ωσης που υπηρετούν στα λοιπά Αερομεταφερόμενα 
Πεζοπόρα καθώς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
και Κλιμάκια που στελεχώνουν τόσο 24ώρο όσο και 
16ωρο περιπολικό. 

(Σύνολο 53.760 ώρες για 3.584 άτομα). 
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ−

γάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού 
4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης για χρο−
νικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
και την 31η Δεκεμβρίου 2014, ως ακολούθως:

2.1 Μέχρι εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ώρες συ−
νολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμή−
ματος της 1ης ΕΜΑΚ.

(Σύνολο 18.400 ώρες για 100 άτομα). 

2.2 Μέχρι εκατόν εξήντα (160) ώρες συνολικά ο καθέ−
νας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης 
ΕΜΑΚ. 

(Σύνολο 20.000 ώρες για 125 άτομα). 
2.3 Μέχρι εκατόν δώδεκα (112) ώρες συνολικά ο καθέ−

νας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 6ης 
ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως.

(Σύνολο 15.792 ώρες για 141 άτομα). 
2.4. Μέχρι ογδόντα δύο (82) ώρες ο καθένας, για όλους 

τους υπόλοιπους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ−
ωσης που υπηρετούν στα λοιπά Αερομεταφερόμενα 
Πεζοπόρα καθώς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και 
Κλιμάκια που στελεχώνουν 24ώρο περιπολικό. 

(Σύνολο 175.808 ώρες για 2.144 άτομα). 
2.5 Μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες, για όλους τους 

πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν 
σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που στελε−
χώνουν 16ώρο περιπολικό.

(Σύνολο 69.120 ώρες για 1.440 άτομα). 
3. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες:
3.1 Μέχρι εκατόν πέντε (105) ώρες συνολικά ο κα−

θένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέω−
σης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος 
της 1ης ΕΜΑΚ., προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου.

(Σύνολο 10.500 ώρες για 100 άτομα). 
3.2 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας 

για όλους τους υπόλοιπους πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014. 

(Σύνολο 346.500 ώρες για 3.850 άτομα). 
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 3.950 πυροσβέστες 

πενταετούς υποχρέωσης που θα απασχοληθούν υπε−
ρωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα 
ως άνω οριζόμενα, ανέρχεται στις επτακόσιες τριάντα 
εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα πέντε (739.475) 
ώρες. 

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, εργασίας 
Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 739.475 ώρες συνολικά 
για 3.950 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ανέρ−
χονται στο ποσό των 2.246.076,95 € και θα καλυφθούν 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. 43−120 υπό ΚΑΕ 0511 
και 0512 οικονομικού έτους 2014.

6. Τυχόν υπόλοιπα του ανωτέρου αναφερόμενου χρό−
νου εργασίας, για όλες τις περιπτώσεις που περιλαμ−
βάνονται στις παρ.1, 2 και 3 της παρούσας, δύνανται:

α. να απορροφηθούν από τις Υπηρεσίες μετά τη λήξη 
της αντιπυρικής περιόδου και 

β. να μεταφερθούν και σε άλλες Υπηρεσίες του Σώμα−
τος λόγω μετακίνησης των πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 
έτους 2014, εφόσον ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι το επι−
βάλλουν.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 17744 οικ. Φ.108.3 (2)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές 

ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για τους ιδιώτες Κυβερνήτες και Συγκυ−
βερνήτες Ε/Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων 
του Πυροσβεστικού Σώματος».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής κι−

νήτρων κ.λπ.» 
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005. (Φ.Ε.Κ. 98 τ.Α΄).

γ. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95.
δ. Του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 

στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
112 τ.Α΄/25−5−1998).

ε. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Του Π.Δ. 410/88 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και 
των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 

ζ. Του άρθρου 23 του Π.Δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. 99 τ.Α΄ 
16−6−1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος». 

η. Της υπ’ αριθμ. 33/06 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση της αριθ. 88/2−8−1985 Π.Υ.Σ και προσαρμογή της 
στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (Α΄ 109) από 30−5−1997).

θ. Της υπ’ αριθμ. 2026439/3480/0022/30−5−1997 (Β΄ 462) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

ι. Της υπ’ αριθμ. 2/22261/0022/15−4−2008 η οποία τρο−
ποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 2/80052/0022/ 
24−12−2007 (ΦΕΚ 2428 τ.Β΄/27−12−2007) Κοινή Απόφαση 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αποδοχών ιδιωτών Κυβερνητών και Συ−
γκυβερνητών Ε/Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του 
Πυροσβεστικού Σώματος»

ια. Της παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 59/2009 (Α΄ 82) 
«Κανονισμός πρόσληψης στην Υπηρεσία Εναερίων Μέ−
σων του Πυροσβεστικού Σώματος ιδιωτών χειριστών 
και τεχνικών εναερίων μέσων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». 

Ιβ. Του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/48850/17−7−2012 «Εγγραφή 
προβλέψεων πέντε θέσεων (5) προσωπικού ιδιωτών χει−
ριστών Ε/Π με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως 24 
μήνες» εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών/ Γενική 

Γραμματεία Δημοσιονομικής πολιτικής/ Γενικό Λογιστή−
ριο του Κράτους/ Διεύθυνση προϋπολογισμού Γενικής 
Κυβέρνησης/ Τμήμα Γ΄. 

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 12/43/12334/15−06−2012 
αποφασίστηκε από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 
2 της υπ’ αριθμ. 33/06 ΠΥΣ η έγκριση της πρόσληψης 
πέντε (5) Χειριστών Ε/Π, με σύμβαση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως είκοσι 
τέσσερις (24) μήνες, από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού 
Σώματος.

3. Το γεγονός ότι ο ιδιώτης Κυβερνήτης και Συγκυ−
βερνήτης Ε/Π, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, που προσελήφθη το έτος 2012 για 
χρονικό διάστημα έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, υπο−
χρεούται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού 
έργου και των αυξημένων υπηρεσιακών και εκτάκτων 
αναγκών, να απασχολείται υπερωριακά, να εργάζεται 
κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία του προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως 
ιδιώτης Κυβερνήτης −Συγκυβερνήτης Ε/Π, συνολικού 
αριθμού ενός (1) ατόμου για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της Απόφασης και μέχρι 31−12−2014, μέχρι 
εκατό (100) ώρες συνολικά. 

(Σύνολο 100 ώρες για 1 άτομο).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις 

εργάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεω−
τικού ωραρίου του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθη 
στο Πυροσβεστικό Σώμα ως ιδιώτης Κυβερνήτης−Συ−
γκυβερνήτης Ε/Π, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου 
για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της Από−
φασης και μέχρι 31−12−2014, μέχρι εκατόν πενήντα 
(150) ώρες. 

(Σύνολο 150 ώρες για 1 άτομο). 
3. Την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυ−

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατό−
μου για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
Απόφασης και μέχρι 31−12−2014, μέχρι εκατόν εξήντα 
(160) ώρες συνολικά. 

(Σύνολο 160 ώρες για 1 άτομο).
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για ένα (1) άτομο που 

θα απασχοληθεί υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται στις 
τετρακόσιες δέκα (410) ώρες. 

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, ημερήσιας 
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 410 ώρες συ−
νολικά για ένα (1) ιδιώτη Κυβερνήτη − Συγκυβερνήτη Ε/Π 
και ανέρχονται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων 
δέκα πέντε ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.915,25 €), 
θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. 43−
120 υπό Κ.Α.Ε. 0511 (το ποσό των 2.805,22 €) και 0512 (το 
ποσό των 4.110,03 €) οικονομικού έτους 2014.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 4113.313/01/2014 (3)
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί κα−

θορισμού ημερών εκτός έδρας, στο εξωτερικό και 
το εσωτερικό, στελεχών του Υπουργείου Εμπορι−
κής Nαυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για 
εκτέλεση υπηρεσίας διενέργειας επιθεωρήσεων σε 
πλοία, εταιρείες και λιμενικές εγκαταστάσεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ−ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 του N. 4473/1965 «Τέλη και δαπάνες 

επιθεωρήσεων» (Α΄ 102)
β) Του π.δ. 200/1993 «Περί οδοιπορικών εξόδων εσω−

τερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ε.Δ.» (Α΄ 75).
γ) Του άρθρου 2 του N. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών 

μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός έδρας Επι−
κράτειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35).

δ) Του Ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής 
Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» 
(Α΄ 179).

ε) Tου π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201), όπως ισχύει.

στ) Tων άρθρων 54 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

ζ) Tου π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του 
Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149), 
όπως ισχύει.

η) Tου π.δ. 16/2012 (Α΄ 30) «Σύσταση Τμήματος Οι−
κονομικών Θεμάτων τομέα Ναυτιλίας και Τμήματος 
Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης τομέα Ναυτιλίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας».

θ) Tου άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−

σιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 
π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 
του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).

ι) Η υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

ια) Tου Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις (Α΄ 102)».

ιβ) Tου π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

ιγ)Tης υπ’ αριθμ. 218/14.05.2013 απόφασης «Καθορισμός 
καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Β΄ 1199).

ιδ) Του άρθρου 27 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015».

2. Την αναγκαιότητα ρύθμισης θεμάτων που άπτονται 
της διενέργειας επιθεωρήσεων/ ελέγχων σε πλοία στο 
πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

Τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 2/16523/0022/31−03−2008 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών−Εμπορικής Nαυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής (648 Β΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Καθορισμός ημερών εκτός έδρας στο εξωτερικό

Ο αριθμός ανά έλεγχο των ημερών εκτός έδρας, 
στο εξωτερικό, επιθεωρητών/ ελεγκτών, με έδρα τον 
Πειραιά, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για 
εκτέλεση υπηρεσίας και συγκεκριμένα τη διενέργεια 
ελέγχων σε πλοία/εταιρείες, στο πλαίσιο τόσο του Δι−
εθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety 
Management Code− ISM Code), του Διεθνή Κώδικα για 
την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
(International Ship and Port Facility Security Code− ISPS 
Code), της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Δι−
εθνούς Οργάνωσης Εργασίας, των Διεθνών Συμβάσεων 
περί της Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασ−
σα (Safety of Life at Sea− SOLAS), Γραμμών Φορτώσεως 
(Load Lines−LL), Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
(MARPOL), καθώς και των συναφών Κωδίκων, όσο και 
της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που 
άπτεται του παραπάνω αντικειμένου, κατηγοριοποιείται 
ανάλογα με τον τόπο προορισμού ως κατωτέρω:

Κατηγορία Τόπος Προορισμού Ημέρες

Α΄
Νότια Ευρώπη, Κύπρος, 
Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, 
Τουρκία

Τέσσερις (04)

Β΄
Βόρεια Ευρώπη, Αραβι−
κή Χερσόνησος, Β. − Β.Δ. 
Αφρική

Πέντε (05)

Γ΄

Βόρεια και Κεντρική Αμε−
ρική, υπόλοιπο Αφρικής, 
Χώρες Άπω Ανατολής μέ−
χρι και Ταϊλάνδης − Σιγκα−
πούρης

 Έξι (06)

Δ΄
Υπόλοιπες χώρες Άπω 
Ανατολής, Νότια Αμερική 
Ωκεανία

Επτά (07)

Άρθρο 2
Καθορισμός ημερών εκτός έδρας στο εσωτερικό

Ο αριθμός ανά έλεγχο των ημερών εκτός έδρας, 
στο εσωτερικό, επιθεωρητών/ ελεγκτών, με έδρα τον 
Πειραιά, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για 
εκτέλεση υπηρεσίας και συγκεκριμένα τη διενέργεια 
ελέγχων σε πλοία, εταιρείες, στο πλαίσιο τόσο του Δι−
εθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (International Safety 
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Management Code− ISM Code), του Διεθνή Κώδικα για 
την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
(International Ship and Port Facility Security Code− ISPS 
Code), της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Δι−
εθνούς Οργάνωσης Εργασίας, των Διεθνών Συμβάσεων 
περί της Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασ−
σα (Safety of Life at Sea− SOLAS), Γραμμών Φορτώσεως 
(Load Lines−LL), Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
(MARPOL), καθώς και των συναφών Κωδίκων, όσο και 
της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που 
άπτεται του παραπάνω αντικειμένου, κατηγοριοποιείται 
ανάλογα με τον τόπο προορισμού, βάσει χιλιομετρικής/ 
μιλιομετρικής απόστασης, ως κατωτέρω:

(α) Σε λιμένες Βορείου Ελλάδας (Μακεδονίας, Θρά−
κης, Ηπείρου), Νήσων Ιονίου, Νήσων Ανατολικού Αιγαίου, 
Δωδεκανήσων, Κρήτης, Β. Σποράδων και Σκύρου, Νότιας 
Πελοποννήσου (από Πύλο μέχρι Νεάπολη Βοιών και τα 
Κύθηρα) και στο λιμένα Τρικερίου Μαγνησίας ημέρες 
εκτός έδρας τρεις (03).

(β) Σε λιμένες Θεσσαλίας (πλην λιμένα Τρικερίου Μα−
γνησίας), Ευβοίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας 
(πλην Αττικής) και Κυκλάδων, ημέρες εκτός έδρας δύο 
(02), όταν απέχουν από την έδρα του ΚΕΕΠ άνω των 
εκατόν είκοσι (120) χιλιομέτρων, εφόσον κινούνται με ιδι−
όκτητα ή υπηρεσιακά αυτοκίνητα και άνω των ογδόντα 
(80) χιλιομέτρων, όταν κινούνται με συγκοινωνιακά μέσα.

(γ) Σε λιμένες και περιοχές που απέχουν από την έδρα 
του ΚΕΕΠ από πενήντα (50) χιλιόμετρα μέχρι εκατόν 
είκοσι χιλιόμετρα (120) εφόσον κινούνται με ιδιόκτητα 
ή υπηρεσιακά αυτοκίνητα και από σαράντα (40) μέχρι 
ογδόντα (80) χιλιόμετρα όταν κινούνται με συγκοινωνι−
ακά μέσα, ημέρες εκτός έδρας μια (01) ήτοι αυθημερόν.»

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. 
2/16523/0022/31−03−2008 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών – Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (648 Β΄).

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 363.30−3/2014/14924 (4)
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης περί έγκρι−

σης λειτουργίας και καθορισμού ορίου δαπανών συν−
δέσεων κινητής τηλεφωνίας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη 
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 

9 του N. 2575/1998 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 23)

β) Του N. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 19), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο−
σίου» (Α΄ 266), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194).

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

στ) Του N. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102). 

η) Του π.δ. 67/2011 περί «Οργάνωσης των Υπηρεσιών του 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).

θ) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» 
(Α΄ 141) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/ 
2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).

ι) Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυ−
πουργών» (Α΄ 153). 

ια) Της υπ’ αριθμ. Υ48/09.07.2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 341.0826−140/7124/29−01−2014 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΥΝΑ/ΔΟΣΠΑΣΠ – Α΄.

3. Την ανάγκη χρήσης κινητής τηλεφωνίας για την 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν κατά 
το Θερινό εκπαιδευτικό πλου Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης προκαλείται πρόσθετη ετήσια δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.400 ευρώ, 
η οποία για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 1.200 ευρώ. 
Η εν λόγω δαπάνη τόσο για το τρέχον έτος όσο και για 
τα επόμενα θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώ−
σεις στον ειδικό φορέα 41−140 Λιμενικό Σώμα − Ελληνική 
Ακτοφυλακή Κ.Α.Ε. 0826 (Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας), 
αποφασίζουμε:

1. α) Τροποποιείται ο πίνακας της παραγράφου 1 της 
αριθμ. 363.30/39980/4−12−2012 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 
3373) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 363.30−3/2014/
ΑΣ/9386/14−02−2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 501) και επανακα−
θορίζεται το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο χρήσης 
τηλεφωνικών συνδέσεων εσωτερικού σε προσωπικό που 
συμμετέχει σε έκτακτες επιχειρήσεις και ασκήσεις του 
Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως ακο−
λούθως:

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΚΛΗ−
ΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΕΥΡΩ)  

Διοικητής της Μονάδας 
Υποβρυχίων Αποστολών 
Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. 

50,00 €

Ομαδάρχης της Μονάδας 
Υποβρυχίων Αποστολών 
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. 

50,00 €
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β) Στον πίνακα της περίπτωσης α΄, προστίθεται ειδική 
καταχώριση για το συνοδό Αξιωματικό Θερινού εκπαι−
δευτικού ταξιδίου Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. 
και καθορίζεται το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο 
χρήσης τηλεφωνικών συνδέσεων εσωτερικού – εξωτε−
ρικού (κλήσης Roaming) για κάθε εκπαιδευτικό ταξίδι 
των Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. στο εξωτερικό, 
ως ακολούθως: 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΚΛΗ−
ΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ Δ.Σ.Λ.Σ.−ΕΛ.
ΑΚΤ. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

(ΕΥΡΩ)  
Συνοδός Αξιωματικός Θερι−
νού εκπαιδευτικού ταξιδίου 
Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.−
ΕΛ.ΑΚΤ. στο εξωτερικό. 

200,00 €

2. Κάθε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου της δαπάνης 
καταβάλλεται από τον χρήστη του κινητού τηλεφώνου.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 15 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. 3751 (5)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 

έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πύδνας − Κολιν−
δρού Ν. Πιερίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Κάλυψη δαπανών μετακινού−
μενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλ−
λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιοοικονομικής κρίσης 
σύμφωνα με τις οποίες το ανώτατο όριο των επιτρε−
πόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) 
καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του 
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α΄) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−

τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 53844/16−08−2013 (ΦΕΚ 2017/τ.Β΄/ 
16−08−2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, «Ανάθεση 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης και παρο−
χή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας−Θράκης». 

7. Το υπ’ αριθμ. 5511/09−04−2014 έγγραφο του Δήμου 
Πύδνας − Κολινδρού που αφορά αίτημα για τον καθο−
ρισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών με−
τακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας 
για το έτος 2014, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του 
Δήμου Πύδνας − Κολινδρού για το έτος 2014 ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ−ΕΙΔΙΚOTHTA ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΕΩΣ

1 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 60

2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 60

2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 60

3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 60

4 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

5 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1 60

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε Βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πύδ−
νας−Κολινδρού ύψους 3.000,00 ευρώ περίπου, για το οι−
κονομικό έτος 2014, στον ΚΑΕ 10/6422.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κατερίνη, 8 Μαΐου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
(6)

Στην με αριθμ. Φ.2.ΓΒ/26157/Δ5/24−02−2014) απόφαση 
χορήγησης Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο βάθμιας 
Εκπαίδευσης− Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ με το διακριτικό τίτλο «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό 
Νηπιαγωγείο − ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗ» που δημοσιεύ−
θηκε στο ΦΕΚ 560/τ.Β΄/06−3−2014, διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην 
οδό Καραϊσκάκη 11−13, στη Λάρισα», 

στο ορθό: «Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στο 2ο 
χιλιόμετρο περιφερειακής οδού Λαρίσης−Τρικάλων.

(Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02013432705140008*

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
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