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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα
στους προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας των
σκύλων ανιχνευτών του ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙ−
ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, για την κάλυψη των
δαπανών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και
διατροφής των σκύλων ανιχνευτών που διατέθη−
καν στην Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ & Π.Δ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ για το οικ. έτος 2014. .....................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/ 24053 /ΔΠΔΑ
(1)
Καθορισμός ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα
στους προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας των
σκύλων ανιχνευτών του ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟ−
ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, για την κάλυψη των δαπα−
νών εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατρο−
φής των σκύλων ανιχνευτών που διατέθηκαν στην
Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ & Π.Δ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
για το οικ. έτος 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.95)
«Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
κράτους κ.α.δ.».
2. Την υπ’ αριθμ. Ε. 2705/771/Γ0034/24−10−1996 Α.Υ.Ο.
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε. 506/147/Γ0034/
18−2−2002 Α.Υ.Ο. περί καταβολής μηνιαίου παγίου χορη−
γήματος στους προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας,
των σκύλων ανιχνευτών, για την κάλυψη των δαπανών
εκπαίδευσης, συντήρησης, διαμονής και διατροφής των
σκύλων ανιχνευτών.

3. Τις διατάξεις του αρ. 1 παρ. 2 του Ν. 3833/2010 και
του αρ. 3 παρ. 1 του Ν. 3845/2010 περί μείωσης πάσης
φύσεως επιδομάτων.
4. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1611 του Ειδικού Φορέα 23−
670 οικ. έτους 2014
5. Την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ Β΄1741)
υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκαν η δι−
αδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής των παγίων
χορηγημάτων από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε., ιδίως το άρθρο
2 αυτής.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1082591 ΕΞ 2012/24−5−2012 (ΦΕΚ
1741/Β΄/25−5−12) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή
Υπουργού” στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς,
στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσε−
ων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του Υπουργείου
Οικονομικών».
7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/25−4−2012 (ΦΕΚ
1363/Β΄/26−4−12) διυπουργική απόφαση «Συγκρότηση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, καθορισμός της εσωτερικής
διάρθρωσης αυτής, κατανομή και εξειδίκευση των αρ−
μοδιοτήτων που αφορούν στην εκτέλεση του προϋ−
πολογισμού και των προμηθειών από άλλες Γενικές
Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών»
8. Την υπ’ αριθμ. Δ1Α 1083179 ΕΞ 2012 / 25−5−12 υπουρ−
γική απόφαση μεταφοράς υπαλλήλων του Υπουργείου
Οικονομικών.
9. Tις υπ’ αριθμ. 1651/ΚΥ/Δ1/Γ/11−2−2014 και 1652/ΚΥ/
Δ1/Γ/12−2−2014 αποφάσεις με τις οποίες διατίθενται σκύ−
λοι ανιχνευτές στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής
και Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης Υποδιεύθυνση Αλεξανδρούπολης.
10. Την ανάγκη κάλυψης των δαπανών εκπαίδευσης,
συντήρησης, διαμονής και διατροφής των σκύλων ανι−
χνευτών του ΣΔΟΕ, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό των χρηματικών ποσών για το πά−
γιο μηνιαίο χορήγημα στους προϊσταμένους της οικεί−
ας υπηρεσίας, των σκύλων ανιχνευτών του ΣΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, για το οικ. έτος
2014, ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.Δ.Ο.Ε.

1. Περιφερειακή
Διεύθυνση Αττικής
(όνομα σκύλου: ROCKY)

2. Περιφερειακή Διεύθυνση
Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
Υποδιεύθυνση
Αλεξανδρούπολης
(όνομα σκύλου: LINDA)

Συνολικό ποσό
ετήσιας δαπά−
νης (σε €)

Απόφαση
Ανάληψης
Υποχρέωσης

2.729,00
Πληρωτέο

2/20170/6−3−2014
ΑΔΑ:BΙΚΝΗ−ΙΩΧ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΕ
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α/α: 25303

Οικονομικό
΄Ετος 2014
(Βάσει της
Απόφασης
1652/ΚΥ/Δ1/Γ
11−2−2014)

2.729,00
228,00
Πληρωτέο

Αριθμ. 875/12−3−2014
ΑΔΑ ΒΙΚΝΗ−ΧΘΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΕ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
ΕΒΡΟΥ
α/α: 26601

ΣΥΝΟΛΟ:

5.458,00

Μηνιαίο χορήγημα
ανά σκύλο σε Ευρώ

Χρονικό
διάστημα

216,00
Κράτηση ΜΤΠΥ 2%: 4,32
στον προϊστάμενο: 211,68

Οικονομικό
΄Ετος 2014
(Βάσει της
Απόφασης
1651/ΚΥ/Δ1/Γ
11−2−2014)

216,00
Κράτηση ΜΤΠΥ 2%: 4,32
στον προϊστάμενο: 211,68

2. Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 5.458,00 ευρώ που βαρύνει τις
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα: 23−670 και ΚΑΕ 1611 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών
οικ. έτους 2014, και το χορήγημα θα καταβάλλεται στούς προϊσταμένους της οικείας υπηρεσίας των σκύλων
ανιχνευτών με τακτικό χρηματικό ένταλμα.
3. Στα ανωτέρω ποσά, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εμβολιασμοί και τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκο−
μειακής περίθαλψης των σκύλων ανιχνευτών, που βαρύνουν επίσης τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1611 του Ειδικού Φορέα:
23−670, και θα καταβάλλονται στον συνοδό του σκύλου ανιχνευτή με τακτικά χρηματικά εντάλματα, σύμφωνα με
τα παραστατικά δαπανών που θα προσκομίζονται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
F

Αριθμ. Φ.Υ.: 3113.1.3456/2014
(2)
Τροποποίηση της εγκριτικής πράξης 3113.1.3456/2013/
23−08−2013 για το ναυπηγούμενο φορτηγό πλοίο
«ΛΟΜΑΡ ΦΑΙΗΘ».
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και
προστασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ Α΄ 317), σε
συνδυασμό με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3
του ίδιου Ν.Δ/τος.
β. Το Ν.Δ. 2928/54 «περί αυθεντικής ερμηνείας του
άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 «περί επενδύσεως και προ−
στασίας Κεφαλαίων εξωτερικού» (ΦΕΚ Α΄ 163).
γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αριθμ. 513.7.5.1955
και 967/22.9.1956.
δ. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
ε. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 94/2012
(ΦΕΚ Α΄ 149) και το άρθρο 1 του Π.Δ.118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152)

στ. Το Π.Δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄ 142).
ζ. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
η. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
θ. Την υπ’ αριθμ. 27857/ΔΙΟΕ/547/26.06.2013 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Πανα−
γιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ 1653 Β΄/04−07−2013).
ι. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γε−
ώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ Β΄ 2574/24.09.2012).
ια. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Αιγαίου υπ’ αριθμ. 3113.1.3456/2013/23−08−2013 για
την έγκριση των όρων από τους οποίους θα διέπεται
όταν νηολογηθεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 2687/53, το
ναυπηγούμενο στα ναυπηγεία της Κίνας «SHANGHAI
SHIPYARD CO., LTD.» φορτηγό πλοίο με HULL No
S1200 που θα ονομασθεί κατά την νηολόγησή του
«ΛΟΜΑΡ ΦΑΙΗΘ».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ιβ. Την από 19−02−2014 αίτηση του Ιωάννη ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗ
του Επιμενίδη εκπροσώπου της εταιρείας «ANANGEL
MARITIME SERVICES INC.», η οποία είναι εκπρόσωπος
στην Ελλάδα της πλοιοκτήτριας εταιρείας με την επω−
νυμία «ALOES SHIPHOLDING CORP.» με την οποία ζη−
τεί την τροποποίηση της πιο πάνω εγκριτικής πράξης,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της εγκριτικής απόφασης με αριθμ
3113.1.3456/2013/23−08−2013 (ΦΕΚ 2151Β΄/30−08−2013), που
αφορά το ναυπηγούμενο στα ναυπηγεία της Κίνας
«SHANGHAI SHIPYARD CO., LTD.» φορτηγό πλοίο με
HULL No S1200 που θα ονομασθεί κατά την νηολόγησή
του «ΛΟΜΑΡ ΦΑΙΗΘ» και εγκρίνουμε την αντικατάστα−
ση του ονόματος του πλοίου, όπου αυτό αναφέρεται,
από «ΛΟΜΑΡ ΦΑΙΗΘ» σε «ΑΝΑΝΓΚΕΛ ΓΟΥΙΣΝΤΟΜ»
(ANANGEL WISDOM).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθμ. Μ 3615/02/14
(3)
Κατ’ Εξαίρεση Ναυτολόγηση Σπουδαστών Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού Πρώτης και Δεύτερης Θαλάσ−
σιας Εκπαιδευτικής Περιόδου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 (β) του άρθρου 20 του Ν. 2638/1998
«Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης,
μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλ−
λες διατάξεις», (ΦΕΚ 204 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 225 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄) και το άρθρο
22 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
β) Του Π.Δ. 251/1999 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδα−
στών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού», (ΦΕΚ 206 Α΄).
γ) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102)
δ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (ΦΕΚ 141 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/12
(ΦΕΚ 149 Α΄).
ε) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).
στ) Τις υπ’ αριθμ. Μ3615/02/13/20−06−2013 και Μ 3615/03/
13/13−12−2013 υπουργικές αποφάσεις.
2. Την ανάγκη παροχής θέσεων επί πλοίου εκπαίδευ−
σης για ναυτολόγηση σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΕΝ
και σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το
Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για την εκτέλεση του
Α΄ και Β΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θα−
λάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου που δεν βρίσκουν
θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής
άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία
με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να
ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη
συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.
2. Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη
για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού
Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού εφόσον αναγνωριστεί ως
συντάξιμη στο ΝΑΤ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις εισφο−
ρών που ισχύουν για τα πλοία υπό Ελληνική σημαία.
Σε περίπτωση που στα ανωτέρω πλοία δεν υπηρετεί
Έλληνας αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού επιτρέπεται
κατ’ εξαίρεση η ναυτολόγηση εφόσον διασφαλίζεται η
επικοινωνία του σπουδαστή/στριας με τον αρμόδιο για
την εκπαίδευση αξιωματικό Εμπορικού Ναυτικού στην
αγγλική γλώσσα.
Στη περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/
στρια πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης
της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
2. Η ανωτέρω θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος πραγ−
ματοποιείται σε πλοία όλων των κατηγοριών (εκτός
των πλοίων τοπικών πλόων) πάνω από 1500 ο.χ. (500
κ.ο.χ.), για την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδα−
στή καταστρώματος και σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ.
(500 κ.ο.χ.) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από
450 KW (612 HP), για την ειδικότητα του σπουδαστή
μηχανής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του
Π.Δ. 251/1999.
3. Σε ότι αφορά τη ναυτολόγηση, το πρόγραμμα εκ−
παίδευσης επί πλοίου καθώς και τις υποχρεώσεις και τα
δικαιώματα των σπουδαστών, εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 251/1999.
4. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζονται οι απαιτή−
σεις και προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1, 2
και 3 καθ’ όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού.
5. Για τη χορήγηση του αντίστοιχου Εγχειριδίου Κα−
τευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου (ΚΕΠ 1 ή ΚΕΠ 2)
από το Υ.Ν.Α./ΔΕΚΝ Β΄, ο υπό ναυτολόγηση σπουδαστής,
προσκομίζει βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας,
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Α, όπου
θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τα
οποία θα προκύπτει ότι εξασφαλίζονται οι προϋποθέ−
σεις των παραγρ. 1,2,3,4 της παρούσης.
6.α. Κατά την απόλυσή τους οι εκπαιδευόμενοι εφοδι−
άζονται από τον Πλοίαρχο με πιστοποιητικό θαλάσσιας
υπηρεσίας, (υπόδειγμα Β).
6.β. Αμέσως μετά την απόλυσή του ο σπουδαστής/
στρια οφείλει με αίτησή του (υπόδειγμα Γ) να υπο−
βάλει σε λιμενική αρχή το παραπάνω πιστοποιητικό
θαλάσσιας υπηρεσίας προς θεώρηση σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
6.γ. Αντίγραφο του θεωρημένου πιστοποιητικού θα−
λάσσιας υπηρεσίας κατατίθεται στην ΑΕΝ φοίτησης για
την απόδειξη της θαλάσσιας υπηρεσίας.
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7. Το πιστοποιητικό της παραγράφου 6α. ειδικά όσον
αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ταξιδιού στην
ΑΕΝ φοίτηση, μπορεί να αντικατασταθεί από βεβαίωση
υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον νό−
μιμο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας, στην οποία

αναγράφεται το χρονικό διάστημα της ναυτο−λόγησης,
ημερομηνίες πρόσληψης και απόλυσης, και η ειδικότητα
με την οποία είχε ναυτολογηθεί ο εκπαιδευόμενος.
8. Οι 1(στ) σχετικές υπουργικές αποφάσεις καταρ−
γούνται.
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ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ Ȱ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ȲȵȲȰȻɏɇȸɇ ȳȻȰ ȵȾɅȰȻȴȵɉɃɀȵɁɃɉɇ ɇɅɃɉȴȰɇɈȵɇ
Ȱʆɼʃɸɿ ʍʏɻʆ ɉ.Ȱ ʅɸ ɲʌɿɽʅ. ʋʌʘʏ. ɀ 3615/ 02 /14/ 24 - 03 -2014 ɉɁȰ/ȴȵȾɁ Ȱʚ- Ȳʚ

ɁȰɉɈȻȿȻȰȾȸ ȵɈȰȻɆȵȻȰ …………………………………….
(Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏɻʎ ʆɲʐʏɿʄɿɲʃɼʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ʋʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋʄʉʀʉ)
……………………………………………………..
(ʏʊʋʉʎ ɹʃɷʉʍɻʎ ʃɲɿ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ)

ȲȵȲȰȻɏɇȸ
Ȳɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸ ʊʏɿ:
ɲ) ʉ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎ/ ɻ ʍʋʉʐɷɳʍʏʌɿɲ ……………………………………………………………..…..……
(ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ- ʊʆʉʅɲ ʋɲʏʌʊʎ)

ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ʆɲʐʏɿʃʉʑ ʔʐʄʄɲɷʀʉʐ (ɀȵȺ) …………...… ɲʌɿɽʅʊ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ * ………….….
ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ Ʌʄʉɿɳʌʖʘʆ/ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ (ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʆɳʄʉɶɲ) ʏɻʎ ȰȵɁ/…………………………..…..
ɽɲ ʆɲʐʏʉʄʉɶɻɽɸʀ ʅɸ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ** ……………………………………. ʃɲʏɲʍʏʌʙʅɲʏʉʎ
/ʅɻʖɲʆɼʎ (ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʆɳʄʉɶɲ) ʍʏʉ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʋʄʉʀʉ ʅɲʎ, ʅɻ ʍʐʅɴɸɴʄɻʅɹʆʉ ʅɸ ʏʉ ɁȰɈ
(ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ/ɸʀɷʉʎ ʋʄʉʀʉʐ) ……………..……… (ʊʆʉʅɲ ʋʄʉʀʉʐ) ……………………………….…………….……………
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ(ʃ.ʉ.ʖ) ……….………… ʍɻʅɲʀɲʎ ………..……….……

ɴ) ɇʏʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋʄʉʀʉ ʐʋɻʌɸʏɸʀ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɹʆɲʎ ȶʄʄɻʆɲʎ ɲʇɿʘʅɲʏɿʃʊʎ ʃɲʏɲʍʏʌʙʅɲʏʉʎ
/ʅɻʖɲʆɼʎ (ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʆɳʄʉɶɲ) ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ɸʋʉʋʏɸʑɸɿ ʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʍɸ ʊʄɻ ʏɻ ʋɸʌʀʉɷʉ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʆɲʐʏʉʄʉɶɻʅɹʆʉʎ ʉ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎ/ʍʏʌɿɲ. ɼ
(ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ʐʋɻʌɸʏɸʀ ȶʄʄɻʆɲʎ ɲʇɿʘʅɲʏɿʃʊʎ)
ɶ) ɇɸ ʊʄɻ ʏɻ ʋɸʌʀʉɷʉ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʆɲʐʏʉʄʉɶɻʅɹʆʉʎ ʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎ/ʍʏʌɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ɽɲ ɸʋʉʋʏɸʑɸɿ ɸɿʎ ʏɻʆ ɲɶɶʄɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ ɲʇɿʘʅɲʏɿʃʊʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ.
ɷ) Ƀɿ ʍʖɸʏɿʃʉʀ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʀ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʉɿ ʄʉɿʋɹʎ ʋɸʌʀ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʘʆ ȵʄʄɻʆɿʃʙʆ ȵʅʋʉʌɿʃʙʆ ʋʄʉʀʘʆ ɽɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ɲʆɳʄʉɶɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼ/ʍʏʌɿɲ.
Ƀ ȲȵȲȰȻɏɁ

Ɉ. ɇ. ɉ
(Ɉʀʏʄʉʎ-ɇʔʌɲɶʀɷɲ-ɉʋʉɶʌɲʔɼ)
*Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ ıʌȠȣįĮıĲȒ țĮĲĮȤȦȡİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ.
** ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș İȚįȚțȩĲȘĲĮ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȞĮȣĲȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ƞ ıʌȠȣįĮıĲȒȢ/ıĲȡȚĮ. ʌ.Ȥ. ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉʐ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼ ɼ ɷʉʃʀʅʉʐ ɼ ʅɹʄʉʎ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ
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ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ Ȳ
CERTIFICATE OF SERVICE
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʆɲʐʏɿʃʉʑ ………………………………………… Ȱʌɽɿ.ɀ.ȵ.Ⱥ. …………………………………
Full Name of Seaman
Official Number
Ȳɲɽʅʊʎ ɼ ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʋʌʉʍʄɼʔɽɻʃɸ ……………………………………………………………………………
Rank or Rating
Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ɸʀɷʉʐʎ ʋʄʉʀʉʐ …………………………………………….ɇɻʅɲʀɲ ………………………………………
Name and class of ship
flag
ȿɿʅɳʆɿ ʆɻʉʄʉɶɼʍɸʘʎ ʃɲɿ ɲʌɿɽʅʊʎ ʆɻʉʄʉɶʀʉʐ ……………………………………………………………………….
Port of Registry and Official Numder
Ƀʄɿʃɼ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ ……………….. Ɉʑʋʉʎ ʃɲɿ Ȼʋʋʉɷʑʆɲʅɻ ʅɻʖɲʆɼʎ ………………………………………
Gross tonnage
Type of Engine and Horse Power
ɍʌʊʆʉʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʆɲʐʏɿʃʉʑ Ȱʋʊ …………………………………… ɀɹʖʌɿ …………………………………
Period of Seaman´s service From
To
Ⱦʌɲʏɻɽɹʆ ʋʉʍʊ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʆɲʐʏɿʃʉʑ ʐʋɹʌ Ɂ.Ȱ.Ɉ. ʃɲɿ Ɉɲʅɸʀʉʐ Ʌʌʊʆʉɿɲʎ ………………………………
Sum retained from Seaman´s wages for Seaman´s Pension Fund
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ȳɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ɻ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʃɲɿ ʊʏɿ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɼʏɲʆ ɸʆ ɸʆɸʌɶɸʀɲ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɷɿɳʍʏɻʅɲ, ɸɿɷɿʃʙʎ ɷɸ ɼ ʃʌɳʏɻʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʏʉʐ ʆɲʐʏɿʃʉʑ ɶɿɲ
ɲʋʊɷʉʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ɲʆɳʄʉɶɻ ʃʌɳʏɻʍɻ ʏʉʐ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ ʍʏʉ Ɂ.Ȱ.Ɉ.
I Hereby certify the above particulars to be correct: also that the vessel was trading during
the specified period and more especially I certify the correctness of the sum retained from the above
Seaman´s wages for the contribution to the Greek Seaman´s pension fund to be refunded to it together with the Owner´s own contribution.
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ………………………………………………………………………………..
Date
O ɅȿɃȻȰɆɍɃɇ (ɉʋʉɶʌ.) (ɇʔʌɲɶʀʎ ʋʄʉʀʉʐ)
THE MASTER (Signat.)
(Seal)

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʆ ʋʄʉɿɳʌʖʉʐ …………………………………………………………………………………………
Full name of Master
ȵȺȵɏɆȸȺȸȾȵ ȾȰȻ ȲȵȲȰȻɏȺȸȾȵ
Ɉʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ʏʉʐ ʋʄʉɿɳʌʖʉʐ ʃɲɿ ʏʉ ɲʃʌɿɴɹʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʊʋʘʎ ɷɿɲʋɿʍʏʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʏɲ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍɽɹʆʏɲ ʍɸ ʅɲʎ ʆɲʐʏɿʄɿɲʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ ʏʉʐ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋʄʉʀʉʐ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɴʌɿʍʃʊʏɲʆ ɸʆ ɸʆɸʌɶɸʀɲ ʍʏʉ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ, ɲʋʊ ʏɿʎ ……………………………. ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ ʏɿʎ
………………………………………. ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ɼʏɲʆ ʆɲʐʏʉʄʉɶɻʅɹʆʉʎ ʍɸ ɲʐʏʊ ʘʎ
……………………………………….… ʏʉ ʊʆʉʅɲ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɴʌɹɽɻʃɸ ʃɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆʉ ʍʏɻ ɷɹʉʐʍɲ, ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻ
ʖʌʉʆʉʄʉɶɿʃɼ ʏɳʇɻ, ʍʏʉ ʆɲʐʏʉʄʊɶɿʉ.
I the undersigned ……………………………………. Certify the above signature as being that of the Master of
the …………………………………………….. as well as that content of the certificate is correct and corresponds to the ship’s papers and that the vessel was trading during the specified period and especially
from ……………………………… until ………………………………….. when the above named seaman was serving
on board as ………………………………………………………..
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ………………………………………………………………………………..
ȸ ȿȻɀȵɁȻȾȸ ɼ ɅɆɃɂȵɁȻȾȸ ȰɆɍȸ
THE GREEK PORT OR CONSULAR AUTHORITY
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ɇʔʌɲɶʀɷɲ)

Signature & Seal)
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ……………………………………………………………………………………..
Full name
Ȳɲɽʅʊʎ ɼ Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ………………………………………………………………………………..Rank or Rate

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ ȳ
ȰɆȻȺ. ɅɆɏɈ..: ……………………………….
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ……………………………………

ȰȻɈȸɇȸ

ɅɆɃɇ: (ȿȻɀȵɁȻȾȸ ȰɆɍȸ……………….… )

ȵɅɏɁɉɀɃ …………………………..
ɃɁɃɀȰ ……………………………...
ɃɁɃɀȰ ɅȰɈɆɃɇ …………………...
ɈȸȿȵɌɏɁɃ …………………………

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʊʋʘʎ ɽɸʘʌɼʍɸʏɸ ʏʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ (Certificate of service)
ɶɿɲ ʏʉ ʐʋʊ ʍɻʅɲʀɲ ………………………………………
ʋʄʉʀʉ …………………………….…….……………….…
ʊʋʉʐ ʐʋɻʌɹʏɻʍɲ ʘʎ ………………..……….……
ɲʋʊ ʏɿʎ ………..…………. ɹʘʎ …………..….…….

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ……………………………
Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʏʉ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍʘ ɶɿɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ȵɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ Ⱦɲʏɸʐɽʐʆʊʅɸʆɻʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʏɲʇɿɷɿʉʑ ʍʏɻʆ ȰȵɁ …………………………………………………………………………
ȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ
1. Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ARTICLES (ʍɸʄʀɷɲ ʅɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʄʉʀʉʐ, ʍɸʄʀɷɲ ʋʉʐ ʆɲ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ɻ ɽɸʙʌɻʍɻ
ʏʉʐ ɸʋʀʍɻʅʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʏɻʎ ʍɻʅɲʀɲʎ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ
ʃɲɿ ʍɸʄʀɷɲ ʅɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʆɲʐʏɿʃʉʑ ʋʉʐ ʆɲ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʆɲʐʏʉʄʊɶɻʍɻʎ – ɲʋʊʄʐʍɻʎ
ʏʉʐ).
2. Ȱʆʏʀɶʌɲʔɲ ɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɻʅɸʌʉʄʉɶʀʉʐ
ɶɹʔʐʌɲʎ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ ʃɳɽɸ 20-25 ɻʅɹʌɸʎ ʋɸʌʀʋʉʐ, ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʆɲʐʏʉʄʊɶɻʍɻʎ ʅɹʖʌɿ
ɲʋʊʄʐʍɻʎ ʏʉʐ ʆɲʐʏɿʃʉʑ.
3. Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ Ɂ.Ɍ. (ʍɸʄʀɷɲ ʅɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʃɲʏʊʖʉʐ ʃɲɿ ʍɸʄʀɷɲ ɳɷɸɿɲʎ ʆɲʐʏʉʄʊɶɻʍɻʎ ɼ
ɲʆɲʖʙʌɻʍɻʎ ɲʆ ɹʄɲɴɸ ʉ ʆɲʐʏɿʃʊʎ ʍʏʉ Ɂ.Ɍ. ɼ
ʏɻʆ ɹʇʉɷʉ – ɸʀʍʉɷʉ ɲʆ ʍʔʌɲɶʀʍɽɻʃɸ ʏʉ ȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ).
4. Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ Ɂɲʐʏɿʄɿɲʃɼʎ ɸʏɲɿʌʀɲʎ ʋʉʐ ɽɲ
ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ʅɸ ʏʉ ʖʌʊʆʉ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ʆɲʐʏɿʃʉʑ.
5. ɉ.ȴ. Ɂ.1599/86, ʊʋʉʐ ʉ ʆɲʐʏɿʃʊʎ ɷɻʄʙʆɸɿ ʏɲ
ɸʇɼʎ: «Ɉɲ ʋʌʉʍʃʉʅɿɺʊʅɸʆɲ ʔʘʏ/ʔɲ ARTICLES
ʃɲɿ ɻʅɸʌʉʄʊɶɿɲ ɶɹʔʐʌɲʎ ɸʀʆɲɿ ɲʃʌɿɴɼ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʋʊ ʏɲ ɶʆɼʍɿɲ ʏʘʆ ʋʌʘʏʉʏʑʋʘʆ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ
(ʊʆʉʅɲ ʋʄʉʀʉʐ ʍɻʅɲʀɲ) ʋʉʐ ʐʋɻʌɹʏɻʍɲ ʘʎ (ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ). Ȱʆɲʖʙʌɻʍɲ
ɲʋʊ ʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʏɻʆ (ɲʃʌɿɴɼ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ) ʃɲɿ
ɸʋɹʍʏʌɸʗɲ ʏɻʆ (ɲʃʌɿɴɼ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ). Ɉʉ ʋʄʉʀʉ
ɼʏɲʆ ʍɸ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ɷɸʆ ɸʃʏɹʄɸʍɸ ɸʋɿʍʃɸʐɹʎ
ʍʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏɻʎ ʆɲʐʏʉʄʊɶɻʍɼʎ ʅʉʐ».
6. ɀɿʍɽʉɷʉʏɿʃʉʀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ (ɆȰɉ). ɃȿɃȻ (ɲʋʊ
ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ɹʘʎ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɻʅɹʌɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ)

Ƀ/ȸ ȰȻɈɏɁ/ɃɉɇȰ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
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13044

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02008450404140008*
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