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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση
στη μηχανοδήγηση των εισερχόμενων με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο
Δοκίμων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

2

Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο “Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης” του Δήμου Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 9498 οικ. Φ.109.1
(1)
Βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εκπαίδευση
στη μηχανοδήγηση των εισερχόμενων με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο
Δοκίμων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 13α του άρθρου 69 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (Α΄ 73).
β. Των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
δ. Του ΣΚ 20-1 «Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας Στρατού
Ξηράς», ο οποίος κυρώθηκε με το Π.δ. 130/1984 (Α΄ 42).

Αρ. Φύλλου 2743

ε. Του ΣΚ 20-2 «Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευμάτων», ο οποίος κυρώθηκε με την
Φ. 073.114/3/244609/Σ.150/10-5-1980 Υ.ΕΘ.Α.
στ. Του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.δ. 17/1974.
ζ. Του Π.δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α΄ 167).
η. Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
θ. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ι. Της υπ’ αριθ. Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Β΄ 204).
ια. Της υπ’ αριθ. Υ6/25-09-2016 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).
ιβ. Της υπ’ αριθ. Υ24/6-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 2144).
ιγ. Της υπ’ αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
ιδ. Το υπ’ αριθ. 5034/29 - 1 - 16 έγγραφο Γενικού Επιτελείου Στρατού / Διεύθυνση Εκπαίδευσης / 2β.
ιε. Το υπ’ αριθ. 47838 Φ.514.2/20-7-2016 έγγραφο του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Την υπ’ αριθ. 800/1/2016/22-α΄/10-3-2016 εισήγηση
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.
3. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 277.813 € για το οικονομικό
έτος 2016 και για κάθε επόμενο έτος και συγκεκριμένα
στους κάτωθι ΚΑΕ: 0541, 0831, 0832, 0881, 1111, 1231,
1411, 1421, 1423, 1431, 1511, 1723 και 1972. Για το έτος
2016 η προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπο-
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λογισμού εξόδων (Π/Υ) του Πυροσβεστικού Σώματος
(Ε.Φ. 07-420) και δε θα υπερβεί τα δεσμευτικά όρια του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υπόχρεοι για βασική στρατιωτική εκπαίδευση
1. Οι άνδρες και γυναίκες που εισάγονται στις Σχολές
Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, μετά την επιλογή και κατάταξη τους,
υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Για
όσους εκ των ανωτέρω εισάγονται πριν εκπληρώσουν
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ο χρόνος φοίτησης
σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής
υποχρέωσης.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η κανονική φοίτηση στην αντίστοιχη Σχολή της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας διακοπεί οριστικά πριν την ολοκλήρωσή της
και αποφοίτηση από αυτήν, τότε ο αποχωρήσας υπέχει
υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας
εις ολόκληρο, σύμφωνα με τα ισχύοντα περί στρατολογίας των Ελλήνων.
3. Όσοι από τους επιτυχόντες έχουν εκπληρώσει στρατιωτική θητεία, απαλλάσσονται της υποβολής σε βασική
στρατιωτική εκπαίδευση και συνεχίζουν την εκπαίδευσή
τους στο ΚΕΝ του Στρατού Ξηράς, προκειμένου να ειδικευθούν στη μηχανολογία και οδήγηση στρατιωτικών οχημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.
Άρθρο 2
Τόπος, χρόνος και προϋποθέσεις διεξαγωγής της
βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης
1. Οι επιτυχόντες με το σύστημα των εξετάσεων σε
πανελλαδικό επίπεδο Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες για το τρέχον έτος υποβάλλονται
σε βασική εκπαίδευση στο Στρατό Ξηράς αρχομένη
την 10-10-2016. Η εκπαίδευση διεξάγεται σε Κέντρα
Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) του Στρατού Ξηράς,
με αντίστοιχη χρησιμοποίηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων αυτών. Το Κέντρο διεξαγωγής και η
κατ΄έτος ημερομηνία έναρξης της βασικής στρατιωτικής
εκπαίδευσης καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
μνημόνιο συνεργασίας εκπαίδευσης Στρατού Ξηράς και
Πυροσβεστικού Σώματος. Για την διεξαγωγή της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες χρεώνονται και χρησιμοποιούν οπλισμό του
Στρατού Ξηράς.
2. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από προσωπικό του Στρατού Ξηράς και ως εκπαιδευτικά βοηθήματα χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα στρατιωτικά
εγχειρίδια.
3. Οι εκπαιδευόμενοι απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις που διενεργούνται για
τους νεοσύλλεκτους στα ΚΕΝ και συμμετέχουν μόνο στο
προβλεπόμενο και εφαρμοστέο πρόγραμμα προληπτικού εμβολιασμού καθώς και σε οποιαδήποτε προληπτική ή άλλης φύσεως υγειονομική δραστηριότητα κριθεί
αναγκαία από την αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού Ξηράς.
4. Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες, όπως και για
παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη
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σωματική ικανότητα, αποφαίνεται κατά την κρίση της
η αρμόδια Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικού Σώματος.
Άρθρο 3
Οργανωτικά ζητήματα εκπαίδευσης
1. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες συνθέτουν ειδικούς και διακριτούς σχηματισμούς
εκπαιδευομένων (Διμοιρίες - Λόχοι) στα αντίστοιχα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, φέρουν τον προβλεπόμενο στρατιωτικό ιματισμό με τα ειδικά διακριτικά
επιρράματα του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο μνημόνιο συνεργασίας εκπαίδευσης
Στρατού ξηράς και Πυροσβεστικού Σώματος, εκπαιδεύονται κανονικά και συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις
στρατιωτικές εκπαιδευτικές και λοιπές δραστηριότητες
σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης για το καθορισμένο σχετικό χρονικό
διάστημα διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων.
2. Η εκπαίδευση παρέχεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, από τα αρμόδια, κατά
περίπτωση, στρατιωτικά όργανα και οι εκπαιδευόμενοι
υπόκεινται ανεξαιρέτως στους στρατιωτικούς και πυροσβεστικούς κανόνες τάξης και πειθαρχίας.
3. Κατά την εκπαίδευση τηρείται από τα αρμόδια
όργανα του αντίστοιχου Κ.Ε.Ν Ατομικός Φάκελος Εκπαίδευσης (ΑΦΕ), σύμφωνα με τα σχετικώς ισχύοντα
στο Στρατό Ξηράς και καταγράφονται τα αντικείμενα
εκπαίδευσης, οι επιδόσεις του εκπαιδευόμενου στις
βολές, στα θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα, τυχόν
απουσίες, καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο,
μετά από συνεργασία του ΚΕΝ με την αντίστοιχη Σχολή
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Ο ΑΦΕ κάθε εκπαιδευόμενου διαβιβάζεται από το ΚΕΝ στην αντίστοιχη Σχολή
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσης.
Άρθρο 4
Εκπαίδευση ειδίκευσης στη μηχανοδήγηση
Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες
αμέσως μετά το πέρας της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, συνεχίζουν την εκπαίδευση στη μηχανολογία
και οδήγηση των στρατιωτικών οχημάτων, προκειμένου
να αποκτήσουν ειδίκευση και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες σε ελαφριά και βαρέα στρατιωτικά
οχήματα (1/2, 1 ¼, 2 ½ και 3 ½ τόνων) και διδάσκονται
σχετικά αντικείμενα μηχανολογίας οχημάτων για χρονικό
διάστημα έξι (6) εβδομάδων για όσους εκπαιδευόμενους
δεν κατέχουν πολιτική άδεια οδήγησης ή για χρονικό διάστημα τριών (3) εβδομάδων για όσους διαθέτουν αυτή.
Άρθρο 5
Διοικητικά ζητήματα - Επίβλεψη και πειθαρχικός
έλεγχος εκπαιδευόμενων
1. Τη διεξαγωγή τόσο της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Δοκίμων
Πυροσβεστών όσο και της εκπαίδευσης στη μηχανοδήγηση, παρακολουθεί αρμόδιος κατώτερος Αξιωματικός
Γενικών Καθηκόντων του Π.Σ. με αντίστοιχο αναπληρωτή
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του, που ορίζεται για κάθε ΚΕΝ από την αρμόδια Διεύθυνση του Επιτελείου Π.Σ.
2. Οι Αξιωματικοί αυτοί ορίζονται ως Διοικητές Λόχων
και διατίθενται επί 24ωρου βάσεως από το ΠΣ με ανάλογο σε σχέση με τους εκπαιδευομένους αριθμό βαθμοφόρων (Διμοιρίτες) προκειμένου να επιβλέπουν και να
ρυθμίζουν την εφαρμογή του προγράμματος ωρών υπηρεσίας και εκπαίδευσης καθώς και λοιπά ειδικά ζητήματα
που αφορούν στην πειθαρχία των εκπαιδευομένων και
στην ασφάλεια αυτών και των χώρων στρατωνισμού.
Γενικά παρακολουθούν την ένταξη και προσαρμογή
των Δοκίμων Ανθυποπυραγών και Δοκίμων Πυροσβεστών στα διάφορα εκπαιδευτικά στάδια, ενημερώνονται
από τη στρατιωτική διοίκηση για ειδικά θέματα ή προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση αυτών
και λαμβάνουν μέρος εφόσον τα αρμόδια στρατιωτικά
όργανα κρίνουν ως αναγκαίο, στη διευθέτηση αυτών.
Διατηρούν ειδικό αρχείο των εκπαιδευομένων Δοκίμων
για θέματα που αφορούν αποκλειστικά στη στρατιωτική
τους εκπαίδευση, ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Ακαδημία για επείγοντα και ιδιαίτερης φύσεως
ζητήματα και στο τέλος της εκπαίδευσης υποβάλουν το
αρχείο αυτό στη Διοίκηση της οικείας Σχολής με έκθεση
τους.
3. Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στις οποίες
διαβιώνει το εκπαιδευόμενο προσωπικό του Π.Σ., υπεύθυνο είναι το επιβλέπον προσωπικό του Π.Σ.
4. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Δόκιμοι Πυροσβέστες κατά την παραμονή και εκπαίδευση τους στα Κέντρα Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς:
α. Ανήκουν στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και υπάγονται στην Πυροσβεστική
Ακαδημία.
β. Υπόκεινται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στους
στρατιωτικούς και πυροσβεστικούς κανόνες τάξης που
επιβάλλονται για την ορθή και πλήρη εφαρμογή του
προγράμματος εκπαίδευσης και εκτελούν τις πάσης
φύσεως οδηγίες και διαταγές των εκπαιδευτών τους.
5. Για τα προκύπτοντα ζητήματα αντιπειθαρχικής
συμπεριφοράς επί των προαναφερόμενων, οι εκπαιδευτές ενημερώνουν άμεσα τους αρμοδίους Διοικητές
Λόχων και Διμοιρίτες του Π.Σ. οι οποίοι επιλαμβάνονται
της εφαρμογής των προβλεπομένων για την περίπτωση
διατάξεων του πυροσβεστικού πειθαρχικού δικαίου.

πίνακες ανατίμησης υλικών και τον αριθμό των εκπαιδευομένων.
Με το πέρας κάθε εκπαίδευσης θα υπολογίζεται απολογιστικά και θα εκκαθαρίζεται το τελικό κόστος ανά
ΚΑΕ, από μικτή επιτροπή του ΣΞ και του Π.Σ.

Άρθρο 6
Εκπαιδευτικές δαπάνες Αποζημίωση εκπαιδευόμενων
1. Το συνολικό κόστος διεξαγωγής της παρεχόμενης
βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης
ειδίκευσης στη μηχανοδήγηση, όπως αυτό εξειδικεύεται
αρμοδίως από το Στρατό Ξηράς, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Κατά το χρόνο των ανωτέρω δεν καταβάλλεται από
το ΓΕΣ στους Δόκιμους Ανθυποπυραγούς και Δόκιμους
Πυροσβέστες η προβλεπόμενη για τους στρατεύσιμους
αποζημίωση.
3. Το κόστος θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση του
ΥΠΕΘΑ για κοστολόγηση υπηρεσιών προς τρίτους, τους

Άρθρο 9
Εκπαίδευση απαλλαχθέντων από τη βασική
στρατιωτική εκπαίδευση
Οι απαλλαχθέντες από την υποβολή σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση φοιτούν σε ειδικό προπαρασκευαστικό τμήμα της οικείας Σχολής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με εξειδικευμένο προκαταρκτικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης χρονικής διάρκειας αντίστοιχης με αυτήν
της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, προκειμένου
να ενταχθούν και προσαρμοσθούν στο πυροσβεστικό
περιβάλλον και να αποκτήσουν βασικές αρχικές γνώσεις
στο λειτουργικό πεδίο διεξαγωγής του πυροσβεστικού
έργου. Μετά το πέρας του ανωτέρω εξειδικευμένου προκαταρκτικού προγράμματος ακολουθεί η προβλεπόμενη
ορκωμοσία τους από την οικεία Σχολή.

Άρθρο 7
Μνημόνιο Συνεργασίας
1. Λοιπές τεχνικές και οργανωτικές λεπτομέρειες θα
καθορίζονται με το Μνημόνιο Συνεργασίας Εκπαίδευσης
Στρατού Ξηράς και Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφεται
από τον Διευθυντή Δ΄ Κλάδου /ΓΕΣ και από τον Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού
Σώματος και επικαιροποιείται κατ’ έτος όπου απαιτείται.
Άρθρο 8
Γενικά Θέματα - Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης
1. Με το πέρας της εκπαίδευσης απονέμονται αποφοιτήρια όπως κάθε φορά ορίζεται από το Μνημόνιο
Συνεργασίας.
2. Όταν η μη ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στη μηχανοδήγηση οφείλεται σε λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας που προέκυψε
κατά το χρόνο εκπαίδευσης και οι εκπαιδευόμενοι για το
λόγο αυτό δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την εκπαίδευση
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το κατώτατο χρονικό όριο που προβλέπεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας,
τότε η εκπαίδευση επαναλαμβάνεται καθ’ ολοκληρίαν και
για μια μόνο φορά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με την
επόμενη σειρά επιτυχόντων στην οικεία Σχολή. Ο Δόκιμος
που θα επαναλάβει την ανωτέρω εκπαίδευση εντάσσεται
στο τέλος της σειράς επιτυχόντων της οικείας Σχολής του
έτους που πραγματοποιεί στο κανονικό χρόνο την εκπαίδευση αυτή και αποφοιτά με τη σειρά αυτή στο τέλος του
συνολικού προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης της Σχολής
που ανήκει. Τυχόν πρόβλημα υγείας ή ανωτέρας βίας που
προκύψει στην επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση και καθιστά αδύνατη τη συνέχισή της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το κατώτατο χρονικό όριο που προβλέπεται
από το Μνημόνιο Συνεργασίας, αποτελεί λόγο διακοπής
της φοίτησης και αποβολής από την οικεία Σχολή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
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Άρθρο 10
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Περιεχόμενο Εκπαίδευσης
Α1. Το περιεχόμενο της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, έχει όπως παρακάτω:
α. Γενικοί Κανονισμοί
(1) Αποστολή του Στρατού - Στρατιωτικές Αρετές –
Στρατιωτικός όρκος - Σύνθεση και οργάνωση του
Στρατού.
(2) Κανόνες της Ιεραρχίας και της Διοίκησης.
(3) Κανόνες Πειθαρχίας.
(4) Τύποι Εκδηλώσεως Σεβασμού.
(5) Παράσταση και Συμπεριφορά.
(6) Καθήκοντα Σκοπού - Θαλαμοφύλακα - Περιπόλου.
(7) Στρατιωτική Ασφάλεια (Ασφάλεια
Πληροφοριών – Πηγές Διαρροής Πληροφοριών).
(8) Λιποταξία - Ανυπακοή - Παράβαση στρατιωτικής
εντολής.
(9) Προσαρμογή εξάρτησης, φόρτου μάχης.
β. Ασκήσεις Πυκνής Τάξης
(1) Σχολείο Άοπλου Στρατιώτη
(α) Στάσεις- Κλίσεις - μεταβολές.
(β) Βηματισμός- Κινήσεις.
(γ) Χαιρετισμός χωρίς όπλο.
(2) Σχολείο Ενόπλου Στρατιώτη
(α) Στάσεις - κλίσεις - μεταβολές.
(β) Επ’ ώμου - Παρουσιάστε.
(γ) Εφ’ όπλου λόγχη.
(δ) Χιαστί - Αναρτήσατε - Επιθεώρηση όπλων - Απόθεση οπλισμού.
(ε) Χαιρετισμός ενόπλου στρατιώτη.
(στ) Σχολείο Ομάδας - Μετασχηματισμοί - Κινήσεις.
γ. Οπλισμός - Πυρομαχικά
(1) Ατομικό Τυφέκιο G3A3
(α) Γενικά χαρακτηριστικά - Τεχνική περιγραφή.
(β) Λύση-Αρμολόγηση.
(γ) Λειτουργία.
(δ) Εμπλοκές - Άμεση ενέργεια.
(ε) Θέσεις βάλλοντος.
(στ) Χειρισμός τυφεκίου - Συντήρηση.
(2) Πιστόλι 0,45
(α) Γενικά χαρακτηριστικά - Αριθμητικά δεδομένα Χαρακτηριστικά λειτουργίας.
(β) Ονοματολογία - Λύση - Αρμολόγηση.
(3) Χειροβομβίδες
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(α) Τύποι αμυντικών - επιθετικών χειροβομβίδων
που χρησιμοποιούνται.
(β) Τρόπος λαβής - Τεχνική και θέσεις ρίψης χειροβομβίδων.
δ. Πρακτική Διδασκαλία Βολής
(1) Θέσεις βάλλοντος τυφεκίου G3A3 (Πρηνηδόν Γονυπετώς - Ορθίως).
(2) Θέσεις βάλλοντος πιστολιού 0,45''(ΠρηνηδόνΓονυπετώς - Ορθίως).
(3) Προπαρασκευαστική εκπαίδευση σκοπευτή
(Ασκήσεις λήψεως σκοπευτικής γραμμής,
Ασκήσεις ενέργειας δακτύλου επί της σκανδάλης).
ε. Βολές
(1) Πιστόλι 0,45'' (υπ’ αριθμ. 1).
(2) Τυφέκιο G3A3 (υπ’ αριθμ. 1, 3 και 8).
(3) Χειροβομβίδας ασκήσεων (υπ’ αριθμ. 1).
στ. Ατομική τακτική Εκπαίδευση
(1) Ονοματολογία εδάφους.
(2) Κάλυψη - Απόκρυψη – Παρατήρηση.
(3) Εκλογή και κατάληψη θέσεως μάχης.
(4) Παραλλαγή.
(5) Σπουδή και επισήμανση του εδάφους.
(6) Περιγραφή - Λειτουργία Πυξίδας Μ2 Πρισματικής.
(7) Περιγραφή - Ανάγνωση xάρτη.
(8) Προσανατολισμός και τήρηση κατεύθυνσης.
(9) Στίβος Τοπογραφίας (Πρακτική Εξάσκηση).
(10) Εκτίμηση αποστάσεων.
(11) Αναγνώριση και κατάδειξη στόχων.
(12) Παθητικά μέτρα προστασίας - Όρυγμα μάχης.
(13) Κινήσεις κατά την ημέρα.
(14) Πυρ και κίνηση δύο ανδρών με αβολίδωτα.
(15) Πυρ και κίνηση ομάδας με αβολίδωτα.
(16) Διαβίωση στην Ύπαιθρο χωρίς
Διανυκτέρευση.
(α) Σκηνοπηγία - Στρατοπέδευση στην Ύπαιθρο.
(β) Σκοπός σε εκστρατεία - Εφαρμογή Σχεδίου
Ασφαλείας - Αμύνης.
(γ) Απόκρυψη-Παραλλαγή κατά τη νύκτα.
(δ) Επεισόδια ΔΜ.
(ε) Προσανατολισμός και τήρηση της
κατευθύνσεως κατά τη νύκτα.
ζ. Πορείες
(1) Θεωρία περί πορειών
(α) Λόγοι που επιβάλλουν τις πορείες.
(β) Είδη πορειών.
(γ) Παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία.
(δ) Υγιεινή κατάσταση - Φόρτοι Μάχης - Χρήση
νερού.
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(ε) Τεχνική της πορείας (Σχηματισμοί - Στάσεις).
(στ) Υγιεινή του ποδιού.
(2) Ημερήσια Πορεία 12 χλμ.
(3) Νυκτερινή Πορεία 8 χλμ.
η. Επικοινωνίες
(1) Ασύρματα μέσα επικοινωνιών (Περιγραφή Λειτουργία - Χρήση).
(2) Ενσύρματα μέσα - τηλέφωνα εκστρατείας
(Περιγραφή - Λειτουργία - Χρήση).
(3) Ασφάλεια επικοινωνιών.
θ. Α΄ Βοήθειες

(6) Οδήγηση σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας.
(7) Οδήγηση κατά τη νύκτα με κανονικό φωτισμό.
(8) Κανόνες οδικής συμπεριφοράς.
β.

Λειτουργία αυτοκινήτου (Λειτουργία Κινητήρα
και Λοιπών Συστημάτων του Οχήματος)
(1) Γενικά περί αυτοκινήτου.
(2) Περιγραφή κινητήρα - κύκλος
βενζινοκινητήρα και πετρελαιοκινητήρα.
(3) Σύστημα τροφοδοσίας εξαερώσεως.
(4) Σύστημα έναυσης.

(1) Ατομικά μέτρα υγιεινής στην εκστρατεία.

(5) Σύστημα ψύξης - λίπανσης.

(2) Αιμόσταση.
(3) Ακινητοποίηση καταγμάτων.
(4) Αυτοσχέδια Φορεία - Μεταφορά τραυματία.
(5) ΚΑΡΠΑ.
(6) Θέση Ανάνηψης.
(7) Απόφραξη αεραγωγού από ξένο σώμα.
(8) Εγκαύματα - Θερμοπληξία - Κρυοπαγήματα Δάγκωμα Φιδιού.

(6) Σύστημα εκκίνησης.
(7) Γενικά περί ηλεκτρισμού. Συσσωρευτής
(περιγραφή).

ι. Διέλευση Στίβου Εμποδίων - Σωματική αγωγή.
Αξιολόγηση Εκπαίδευσης (θεωρητική και
ια.
Πρακτική).
(1) Διενεργείται την τελευταία εβδομάδα της
εκπαίδευσης.
(2) Η τελική βαθμολογία εξάγεται από το
άθροισμα της πρακτικής και θεωρητικής
αξιολόγησης, σε ποσοστό 70%-30% αντίστοιχα.
(3) Η επιτροπή αξιολόγησης να έχει την εξής
σύνθεση:
(α) Πρόεδρος: Ανώτερος Αξκος του Κέντρου
Εκπαίδευσης.
(β) 1ο μέλος: Ο Αξκος 3ου Γραφείου του Κέντρου
Εκπαίδευσης.
(γ) 2ο μέλος: Κατώτερος Αξκος του Κέντρου
Εκπαίδευσης.
Α2. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ειδίκευσης
στη μηχανολογία και οδήγηση στρατιωτικών
οχημάτων ½ - 1¼ - 2½ - 3½ τον., έχει όπως
παρακάτω:
α. Πρακτική Εξάσκηση
(1) Αναγνώριση οχήματος.
(2) Κίνηση ευθύγραμμη - Στάση - Αυξομειώσεις
ταχύτητας - κίνησης.
(3) Οπισθοπορείες - Μεταβολές κινήσεως
οχημάτων.
(4) Κίνηση σε κατωφέρειες και ανωφέρειες.
(5) Οδήγηση σε δρόμο μικρής κυκλοφορίας.
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(8) Σύστημα φορτίσεως.
(9) Σύστημα φωτισμού.
(10) Σύστημα μετάδοσης κίνησης - συμπλέκτης.
(11) Κιβώτιο αλλαγής ταχυτήτων - κιβώτιο
βοηθητικής.
(12) Διαφορικό - Ημιαξόνια.
(13) Σκελετός(σασί) - Σύστημα ανάρτησης τροχοί.
(14) Σύστημα ασφάλειας (Διεύθυνσης - πέδησης).
γ. Συντήρηση Αυτοκινήτου
(1) Προληπτική συντήρηση - κλιμάκια
συντήρησης - ρόλος οδηγού στην προληπτική
συντήρηση του οχήματος.
(2) Ημερήσια προληπτική συντήρηση.
(3) Δγή λίπανσης οχημάτων. Πρακτική εξάσκηση
στη χρησιμοποίησή της.
(4) Συντήρηση ελαστικών επισώτρων.
(5) Συντήρηση συσσωρευτών.
(6) Εβδομαδιαία προληπτική συντήρηση
(πρακτική εξάσκηση).
δ. Βλάβες Αυτοκινήτου
(1) Βλάβες κινητήρα.
(2) Βλάβες συστήματος τροφοδοσίας εξαέρωση.
(3) Βλάβες συστήματος έναυσης.
(4) Βλάβες συστήματος ψύξης.
(5) Βλάβες συστήματος λίπανσης.
(6) Βλάβες συσσωρευτών.
(7) Βλάβες συστήματος μετάδοσης κίνησης.
(8) Βλάβες συστήματος ανάρτησης.
(9) Βλάβες συστήματος διεύθυνσης.
(10) Βλάβες συστήματος πέδησης.
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ε. Χρησιμοποίηση Οχήματος
(1) Χειριστήρια και όργανα.
(2) Χρήση βοηθητικού εξοπλισμού.
(3) Αφαίρεση τοποθέτηση τροχού και εφεδρικού
τροχού.
(4) Προσαρμογή αντιολισθητικών αλυσίδων.
(5) Ρυμούλκηση οχημάτων.
(6) Λειτουργία σε υπερβολικό ψύχος - Αντιπηκτικό
υγρό.
(7) Εργαλεία οχήματος.
(8) Σύνδεση - αποσύνδεση ρυμουλκουμένου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

στ. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
(1) Κανόνες κυκλοφορίας.
(2) Σήματα τροχαίας.
(3) Πινακίδες - Φωτεινά σήματα - Σήματα
οδηγών.
ζ. Έντυπα Οχήματος
(1) Δγή - Δελτίο κίνησης (περιγραφή - πρακτική
εξάσκηση στη συμπλήρωση).
(2) ΣΒ 412. Περιγραφή - χρησιμοποίηση από τον
οδηγό.
Φάλαγγες
η. Οργάνωση - Κίνηση φαλαγγών - Προστασία
φαλαγγών.
θ. Θεωρητική Εκπαίδευση - Εγκόλπιο Οδηγού
(1) Καθήκοντα και ευθύνες οδηγού.
(2) Τρόπος φόρτωσης οχημάτων.
(3) Οδήγηση σε δυσμενείς συνθήκες.
ι.

Αξιολόγηση Εκπαίδευσης (θεωρητική και
Πρακτική).
(1) Διενεργείται την τελευταία εβδομάδα της
εκπαίδευσης.
(2) Η τελική βαθμολογία εξάγεται από το
άθροισμα της πρακτικής και θεωρητικής
αξιολόγησης, σε ποσοστό 50%-50% αντίστοιχα.
(3) Η επιτροπή αξιολόγησης να έχει την εξής
σύνθεση:
(α) Πρόεδρος: Ανώτερος Αξκος του Κέντρου
Εκπαίδευσης.
(β) 1ο μέλος: Κατώτερος Αξκος ή Υπξκος του
Κέντρου Εκπαίδευσης (Τεχνικός)
(γ) 2ο μέλος: Κατώτερος Αξκος του Κέντρου
Εκπαίδευσης (ο Αξκος που διεξήγαγε την
εκπαίδευση)
(δ) 3ο μέλος: Κατώτερος Αξκος του ΠΣ (ο Δκτης
λόχου της εκπαιδευτικής Υπομονάδας)

Αριθ. Z1/136033
(2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο “Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης” του Δήμου Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tα εδάφια β, γ, δ της παρ. 1α του άρθρου 12 του
Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ Α΄ 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Tην παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Tα άρθρα 20, 24, 66 και 77 του Ν. 4270/2014
(ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Tην παρ. 10 του άρ. 15 του Ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α΄)
«Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
5. Το στοιχείο β της παρ. 1 του άρθρου 36 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
6. Το άρθρο 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2029/1993
(ΦΕΚ 57 Α΄).
7. Tην παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ. 174/1985
(ΦΕΚ 59 Α΄) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».
8. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Tο Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού .... και Τουρισμού».
10. Tο Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
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11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
12. Tο Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
13. Την υπ’ αριθ. Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
14. Την υπ’ αριθ. 36166/14-10-2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα».
15. Την υπ’ αριθ. Υ27/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως ισχύει.
16. Την υπ’ αριθ. Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 133 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση «Ορισμός αποζημίωσης ασκουμένων στο επάγγελμα σπουδαστών της τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθ. 2040776/4589/0022/94 (ΦΕΚ 502 Β΄) και
2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση.
17. Την υπ’ αριθ. Ε5/1303/03-03-1986 (ΦΕΚ 168 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».
18. Την υπ’ αριθ. Α42/5/2008 εγκύκλιο του ΙΚΑ «Νέα
όρια ημερησίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια
των ασφαλιστικών κλάσεων».
19. Την υπ’ αριθ. 02/2016 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης» του Δήμου
Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας, η οποία διαβιβάσθηκε
με το υπ’ αριθ. 488/07-03-2016 έγγραφό του προς το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
20. Tις υπ’ αριθ. ΑΑΥΜΙΣ 3 - 4/1/2016 και ΑΑΥΜΙΣ
22 – 4/1/2016 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του
«Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης» του Δήμου Τρίπολης του
Νομού Αρκαδίας, για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.
21. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του «Ν.Π.Δ.Δ.
Δήμου Τρίπολης» του Δήμου Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας, ύψους 2.234,28 ΕΥΡΩ για το οικονομικο έτος 2016
και 6.702,84 ΕΥΡΩ περίπου για καθένα από τα επόμενα
οικονομικά έτη.
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22. Την υπ’ αριθ. 867/08-04-2016 βεβαίωση του
«Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης» του Δήμου Τρίπολης του
Νομού Αρκαδίας, για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.
23. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥΔΥ/2016/70 εισήγηση της ΓΔΟΥ
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τρεις (03) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής
όλων των ειδικοτήτων στο «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης»
του Δήμου Τρίπολης του Νομού Αρκαδίας. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών Τ.Ε.Ι. για το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από
01-09-2016.
Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των
ασκούμενων φοιτητών Τ.Ε.Ι. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης» του Δήμου Τρίπολης
του Νομού Αρκαδίας. Από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 2.234,28 ευρώ για
το έτος 2016, η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 156041.0001 και 15-6054.0001 σε βάρος του προϋπολογισμού «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης» του Δήμου Τρίπολης
του Νομού Αρκαδίας, ως εξής:
2.234,28 ευρώ (03 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 04 μήνες)
για το έτος 2016, και
6.702,84 ευρώ (03 θέσεις Χ 186,19 ευρώ Χ 12 μήνες)
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.
Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2016 έχει δεσμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό
του «Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης» του Δήμου Τρίπολης
του Νομού Αρκαδίας και για καθένα από τα επόμενα
πέντε οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους
6.702,84 ΕΥΡΩ, η οποία θα δεσμεύεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

ΑΘΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02027433108160008*

