
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 195
5 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθ. 75
Επίταξη των υπηρεσιών των πληρωμάτων των δρομο−

λογημένων Επιβατηγών, Επιβατηγών Οχηματαγωγών 
και Φορτηγών Οχηματαγωγών πλοίων του Εμπορι−
κού Ναυτικού.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του 

Συντάγματος.
2. Το ν.δ. 17/1974 «Περί πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου 

Ανάγκης» (ΦΕΚ Α΄ 236).
3. Το άρθρο 41 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42).
4. Την υπ’ αριθμ. Y. 247/5.2.2013 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού, με την οποία κηρύσσονται τα πληρώματα των 
δρομολογημένων Επιβατηγών, Επιβατηγών Οχηματαγω−
γών και Φορτηγών Οχηματαγωγών πλοίων του Εμπορι−
κού Ναυτικού σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης.

5. Το γεγονός ότι από τη συνεχιζόμενη απεργία των 
πληρωμάτων αυτών προκαλούνται σοβαρή διαταραχή 
της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας και 

ενέχονται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από 
την έλλειψη εφοδιασμού των κατοίκων των νησιών, που 
βρίσκονται σε απομόνωση, σε καύσιμα, τρόφιμα, φάρ−
μακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε από την 06:00 ώρα της 6ης Φεβρουα−
ρίου 2013 μέχρι νεότερης απόφασής μας τις υπηρεσίες 
των πληρωμάτων των δρομολογημένων Επιβατηγών, 
Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών Οχηματα−
γωγών πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού.

2. Αναθέτουμε την εκτέλεση της παρούσας στις κατά 
τόπους λιμενικές αρχές του κράτους, τις οποίες εξου−
σιοδοτούμε για την έκδοση των «Φύλλων Επίταξης 
Προσωπικών Υπηρεσιών» και την επίδοση αυτών αρ−
μοδίως στα μέλη πληρώματος των δρομολογημένων 
Επιβατηγών, Επιβατηγών Οχηματαγωγών και Φορτηγών 
Οχηματαγωγών πλοίων του Εμπορικού Ναυτικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 5 Φεβρουαρίου 2013

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