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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1607 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, Κυ−

ριακών και εξαιρέσιμων ημερών σε υπαλλήλους που 
είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς του Υπουργείου Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

   Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
α) Το Π.Δ 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/
22−06−2005 τ.Α΄).

β) Του Π.Δ 274/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών της 
Γ.Γ.Ν. Γενιάς «(ΦΕΚ 130/Α/89). 

γ) Του Π.Δ. 96/2010 «Περί μεταφοράς της Γ.Γ.Ν. Γενι−
άς, από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (ΦΕΚ 170/τ.Α’/2010).

δ) Το Π.Δ. 89/7−9−2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/7−9−2010).

ε) Την αριθ. 908/3630/Η/14−01−2010 «Κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου 
και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Γενικός 
Γραμματέας της Γ.Γ.Ν. Γενιάς ο Λιβανός Ιωάννης «(ΦΕΚ 
9 /Υ.Ο.Δ.Δ/15−01−2010).

2. Την αριθ. 2/10389/0022/31−01−2011 απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Περί καθιέρω−
σης υπερωριακής απογευματινής νυκτερινής, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας σε υπαλλήλους των 
Γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων (Φ.Ε.Κ 
18/01−02−2011, τ. Υ.Ο.Δ.Δ).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του ΚΑΕ 0511 (8.800,00 €) και 0512 
(6.500,00 €), οικ. έτους 2011.

5. Την ανάγκη καθιερώσεως υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για πέντε (5) υπαλλήλους που είναι αποσπασμέ−
νοι ή διατίθενται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
Νέας Γενιάς.

6. Τις ανάγκες του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα.
Εγκρίνεται έως 31.12.2011, η καθιέρωση υπερωριακής 

απογευματινής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών, σε υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι ή διατί−
θενται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:
1) Για υπερωριακή εργασία:
α. Τρεις (3) υπάλληλοι ως επιστημονικό προσωπικό 

μέχρι δεκαεπτά (17) ώρες το μήνα. 
β. Ένας (1) υπάλληλος ως Ειδικός Σύμβουλος μέχρι 

δεκαεπτά (17) ώρες το μήνα. 
γ. Ένας (1) υπάλληλος ως Ειδικός Συνεργάτης μέχρι 

δεκαεπτά (17) ώρες το μήνα.
2) Για εργασία Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών: 
α. Τρεις (3) υπάλληλοι ως επιστημονικό προσωπικό 

μέχρι δέκα (10) ώρες το μήνα. 
β. Ένας (1) υπάλληλος ως Ειδικός Σύμβουλος μέχρι 

δέκα (10) ώρες το μήνα.
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γ. Ένας (1) υπάλληλος ως Ειδικός Συνεργάτης μέχρι 
δέκα (10) ώρες το μήνα.

Β. Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης, καθώς Κυριακών και εξαιρέσιμων 
θα βεβαιώνεται κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο 
της Γ.Γ.Ν.Γ. όπως αυτό προκύπτει από τις αποφάσεις 
εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων, καθώς και τα συνεργεία 
υπερωριακής απασχόλησης.

Γ. Η δαπάνη βαρύνει το προϋπολογισμό της Γ.Γ.Ν.Γ. ειδ. 
φορέα 33/630 σε βάρος του ΚΑΕ 0511, ύψους 8.800,00 € 
και 0512 ύψους 6.500,00 €, οικονομικού έτους 2011.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης 1263/24−5−2011).

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 27 Μαΐου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
F

    Αριθμ. 1141.1/1/2011 (2)
Ρυθμίσεις για την άσκηση των καθηκόντων των αθλητών 

που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτο−
φυλακή. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόμου 

3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος –Ελλη−
νικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 35 Α΄).

 β) Του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.» (ΦΕΚ 214 Α΄).

 γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Υπουργικής 
Απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάταξη σε κατηγορίες 

1. Τα στελέχη Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυ−
λακής που είναι αθλητές, δύνανται με αίτησή τους, να 
αιτηθούν υπηρεσιακές διευκολύνσεις που τους παρέ−
χονται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος 
−Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

2. Οι υπηρεσιακές διευκολύνσεις κατανέμονται σε 
τρεις (3) κατηγορίες και η εισήγηση προς τον Αρχηγό 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για ένταξη 
γίνεται από την Αθλητική Επιτροπή Λιμενικού Σώματος 
–Ελληνικής Ακτοφυλακής που συνεδριάζει τακτικά τον 
μήνα Απρίλιο κάθε έτους, σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

α) Στην Α΄ κατηγορία εντάσσονται:
αα) Αθλητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων που 

αγωνίσθηκαν και κατέκτησαν 1η έως 8η θέση σε Ολυ−
μπιακούς Αγώνες.

αβ) Αθλητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων που 
αγωνίσθηκαν και κατέκτησαν 1η έως 6η θέση σε επί−
σημα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανωτάτου επιπέδου 

και σε αναγνωρισμένα Ολυμπιακά Αθλήματα, εφόσον 
δεν έχει παρέλθει διετία από την αγωνιστική τους διά−
κριση.

αγ) Αθλητές ατομικών αθλημάτων που επέτυχαν ή 
ισοφάρισαν παγκόσμια επίδοση, εφόσον δεν έχει πα−
ρέλθει διετία από τη αγωνιστική τους διάκριση.

αδ) Αθλητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων που 
κατέκτησαν 1η έως και 3η νίκη σε επίσημο Πανευρω−
παϊκό Πρωτάθλημα ανωτάτου επιπέδου και σε αναγνω−
ρισμένο Ολυμπιακό άθλημα, εφόσον δεν έχει παρέλθει 
διετία από την αγωνιστική τους διάκριση.

αε) Αθλητές που κατέκτησαν 1η νίκη σε ομαδικά και 
ατομικά αθλήματα σε Παγκόσμιους Αγώνες Ε.Δ. & Σ.Α. 
(CISM), εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία από την αγω−
νιστική τους διάκριση.

β) Στη Β΄ κατηγορία εντάσσονται:
βα) Αθλητές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων που 

αγωνίσθηκαν σε επίσημο αναγνωρισμένο Παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ανωτάτης κατηγορίας για κάθε άθλημα 
και κατέλαβαν την 7η και 8η θέση σε αναγνωρισμένο 
Ολυμπιακό άθλημα, εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία 
από την αγωνιστική τους διάκριση.

ββ) Αθλητές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων που 
αγωνίσθηκαν σε επίσημο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα και κατέλαβαν 
την 4η έως 6η θέση σε αναγνωρισμένο Ολυμπιακό άθλη−
μα, εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία από την αγωνιστική 
τους διάκριση.

βγ) Αθλητές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων που 
αγωνίσθηκαν σε επίσημους Παγκόσμιους Αγώνες Ε.Δ. & 
Σ.Α. (CISM) και κατέλαβαν την 2η και 3η θέση, εφόσον δεν 
έχει παρέλθει διετία από την αγωνιστική τους διάκριση.

βδ) Αθλητές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων που 
αγωνίσθηκαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ε.Δ. & Σ.Α. 
και κατέλαβαν την 1η θέση, εφόσον δεν έχει παρέλθει 
διετία από την αγωνιστική τους διάκριση.

βε) Αθλητές που κατέκτησαν την 1η έως 3η νίκη στο 
Εθνικό (Πανελλήνιο) Πρωτάθλημα ομαδικών και ατομι−
κών αθλημάτων ανώτατης κατηγορίας, εφόσον δεν έχει 
παρέλθει διετία από την αγωνιστική τους διάκριση. Ως 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θεωρείται μία και μόνο εθνικού 
ερασιτεχνικού επιπέδου διοργάνωση που ορίζεται κάθε 
χρόνο από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία και πάντα 
ανώτατης κατηγορίας για κάθε άθλημα και αγώνισμα.

βστ) Οι εν ενεργεία Ομοσπονδιακοί Προπονητές ομα−
δικών και ατομικών αθλημάτων ανωτάτου επιπέδου, 
όπως αυτό ορίζεται (ανδρών – γυναικών).

γ) Στην Γ΄ κατηγορία εντάσσονται:
γα) Αθλητές που κατέκτησαν την 1η έως 3η νίκη σε 

Μεσογειακούς και Βαλκανικούς αγώνες, εφόσον δεν έχει 
παρέλθει διετία από την αγωνιστική τους διάκριση.

γβ) Όσοι είναι βασικά μέλη ομάδων ανωτάτου επιπέ−
δου με την προϋπόθεση ότι έχουν συμμετοχή στο ήμισυ 
τουλάχιστον της χρονικής διάρκειας των αγώνων του 
προηγούμενου πρωταθλήματος που θα αποδεικνύεται 
με την προσκόμιση ανάλογου αριθμού φύλλου αγώνων 
της Ομοσπονδίας και εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 35ο 
έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρετικά υπέρβαση ορίου 
ηλικίας επιτρέπεται μόνο για συμμετοχή στις ομάδες 
του Λ.Σ.−Ελληνικής Ακτοφυλακής.

γγ) Αθλητές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων που 
αγωνίσθηκαν σε επίσημους Παγκόσμιους Αγώνες Ε.Δ. 
& Σ.Α. (CISM) και κατέλαβαν την 4η και 6η θέση, εφό−
σον δεν έχει παρέλθει διετία από την αγωνιστική τους 
διάκριση.

γδ) Αθλητές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων που 
κατέλαβαν την 2η ή 3η θέση στους Πανελλήνιους αγώ−
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νες Ε.Δ. & Σ.Α., εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία από 
την αγωνιστική τους διάκριση.

γε) Οι εν ενεργεία προπονητές Εθνικών Ομάδων Ενό−
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

γστ) Οι εν ενεργεία προπονητές ομαδικών και ατο−
μικών αθλημάτων ανώτατης κατηγορίας επιπέδου Α1 
που συγχρόνως έχουν και την ιδιότητα των προπονη−
τών σε ομάδες Λ.Σ –Ελληνικής Ακτοφυλακής ή Εθνικών 
ομάδων Ε.Δ. & Σ.Α. και συμμετέχουν σε αγώνες με την 
ιδιότητα αυτή.

3. Οι ανωτέρω διακρίσεις πρέπει να αναγνωρίζονται 
από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή το ΑΣΑΕΔ 
για τις στρατιωτικές διακρίσεις. Η αναγνώριση των δι−
ακρίσεων αυτών, αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή του ΑΣΑΕΔ, η 
οποία θα αιτείται υπηρεσιακά. 

4. Ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα η ένταξη στις ανωτέ−
ρω κατηγορίες, πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι 
ο αθλητής συμμετείχε και αγωνίσθηκε τουλάχιστον εις το 
ήμισυ της συνολικής χρονικής διάρκειας των αγώνων. 

5. Η κατάταξη στελεχών στο Λιμενικό Σώμα –Ελλη−
νική Ακτοφυλακή ως αθλητές, δεν γεννά αξίωση αυ−
τών παραμονής τους σε μια από τις προαναφερόμενες 
κατηγορίες εφόσον δεν διαθέτουν στη συνέχεια τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις.

6. Αθλητές που με διαταγή του Αρχηγού του Λ.Σ., 
καλούνται να συμμετάσχουν σε πρωταθλήματα ΕΔ & 
ΣΑ καθώς και σε άλλους αγώνες και αδικαιολόγητα 
αρνούνται να συμμετάσχουν ή απουσιάζουν από αυτά, 
πέραν των πειθαρχικών ευθυνών, διαγράφονται από τις 
κατηγορίες. Στις περιπτώσεις αυτές η διαγραφή τους 
ισχύει για τόσα χρόνια όσες και οι απουσίες από τις 
αθλητικές τους υποχρεώσεις. 

7. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν πρω−
ταθλήματα Ε.Δ & Σ.Α με υπαιτιότητα του ΑΣΑΕΔ, οι 
αθλητές των αγωνισμάτων αυτών παραμένουν στην 
κατηγορία που ήδη βρίσκονται για ένα ακόμα έτος.

Άρθρο 2
Άσκηση υπηρεσιακών καθηκόντων – 

Παροχή διευκολύνσεων

1. Σε όσους εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες 
του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης παρέχονται οι 
ακόλουθες διευκολύνσεις για τη συμμετοχή τους σε 
προετοιμασίες και αθλητικούς αγώνες στελεχώνοντας 
τις αθλητικές ομάδες Λ.Σ:

α) Οι αθλητές της Α΄ κατηγορίας απασχολούνται υπη−
ρεσιακά μία (01) φορά την εβδομάδα.

β) Οι αθλητές της Β΄ κατηγορίας απασχολούνται υπη−
ρεσιακά δύο (02) φορές την εβδομάδα και επιπλέον 
εκτελούν μέχρι μια (01) φυλακή το μήνα. 

γ) Οι αθλητές της Γ΄ κατηγορίας απασχολούνται υπη−
ρεσιακά τρεις (03) φορές την εβδομάδα και επιπλέον 
εκτελούν μέχρι δύο (02) φυλακές το μήνα.

δ) Επιτρέπεται η συμμετοχή του προσωπικού Λ.Σ.−Ελ−
ληνικής Ακτοφυλακής σε αγώνες ερασιτεχνικών πρω−
ταθλημάτων ως αθλητών κατά τον ελεύθερο χρόνο 
τους μετά από έγκριση του Διευθυντή Προσωπικού 
Λ.Σ.−Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι αθλητές Λ.Σ −Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, που αγωνίζονται σε ερασιτεχνικά πρωτα−
θλήματα απασχολούνται κανονικά όλες τις ημέρες και 
ώρες, πλην της επίσημης αγωνιστικής, απαλλασσόμενοι 
την προηγούμενη από νυκτερινή φυλακή, εφόσον συμπε−
ριλαμβάνονται στη σύνθεση της ομάδας τους.

ε) Οι εκτελούμενες από αθλητές φυλακές πραγμα−
τοποιούνται εφόσον δεν συμπίπτουν με την ημέρα του 
αγώνα και την προηγουμένη της. 

στ) Υπηρεσιακή απασχόληση νοείται η εκτέλεση 
υπηρεσίας κατά το κεκανονισμένο ωράριο εργασίας 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ήτοι πλήρες 
ωκτάωρο) και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 
Οι αθλητές δύναται να αιτηθούν διαφορετικό οκτάωρο 
εργασίας (απογευματινό ή βραδινό), εφόσον το επιθυ−
μούν, προς διευκόλυνσή τους στις αθλητικές υποχρε−
ώσεις τους. 

ζ) Κατά τις ημέρες που δεν απασχολούνται υπηρεσι−
ακά οι αθλητές που ανήκουν στις κατηγορίες Α΄, Β΄ και 
Γ΄ θα ασχολούνται με την εκγύμνασή τους.

η) Σε περίπτωση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών ο 
Αρχηγός Λ.Σ.−Ελληνικής Ακτοφυλακής με απόφασή του, 
δύναται να αναστέλλει προσωρινά τις διευκολύνσεις 
των αθλητών οποιασδήποτε κατηγορίας. 

2. α) Σε όσους ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 
αθλητών δύναται να χορηγείται ειδική άδεια εσωτερι−
κού ή εξωτερικού για συμμετοχή σε επίσημους αγώνες 
με τους συλλόγους τους ή την Εθνική Ομάδα κατόπιν 
αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τουλά−
χιστον μία εβδομάδα προ της αναχώρησής τους, προς 
τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος−Ελλη−
νικής Ακτοφυλακής, η οποία χορηγείται για μεν την 
άδεια εσωτερικού από τον Διευθυντή Κλάδου Διοίκησης, 
για δε του εξωτερικού από τον Αρχηγό Λ.Σ.−Ελληνικής 
Ακτοφυλακής. 

β) Στους αθλητές ομαδικών αθλημάτων, κατά την 
περίοδο της προετοιμασίας των ομάδων τους για τα 
νέα πρωταθλήματα, δύναται να χορηγείται πέραν από 
κανονική άδεια και βραχύχρονη άδεια έως 6 (έξι) ερ−
γάσιμων ημερών κάθε χρόνο από τις ημερομηνίες των 
υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων. Το σχετικό αίτημα 
θα υποβάλλεται από τους συλλόγους ή σωματεία των 
αθλητών μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
και με την σύμφωνη γνώμη της.

γ) Οι προπονήσεις για την συμμετοχή στους αγώνες 
γίνονται αποκλειστικά κατά το χρόνο των υπηρεσιακών 
διευκολύνσεων που παρέχονται στους αθλητές σύμφω−
να με την κατηγορία που έχουν ενταχθεί.

δ) Σε περίπτωση χορήγησης κανονικής αδείας, ή των 
αδειών των περιπτώσεων α) και β) της παρούσας παρα−
γράφου, όλες οι φυλακές που συνέπεσαν με τις ημέρες 
της αδείας, θα εκτελούνται μετά την λήξη των αδειών 
αυτών.

ε) Όσοι αθλητές ανήκουν σε κατηγορίες και υπηρε−
τούν σε Υπηρεσίες Κέντρου, υποχρεούνται να συμμε−
τέχουν ανελλειπώς στις προπονητικές συγκεντρώσεις 
των ομάδων Λ.Σ. –Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά τις ημέ−
ρες, ώρες και στους χώρους που θα ορίζει το Γραφείο 
Αθλητισμού, με μέριμνα των προπονητών των ομάδων 
Λ.Σ.−Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Οι Δόκιμοι Υ/Ξ και Δόκιμοι Λ/Φ που είναι διεθνείς 
αθλητές ή καλούνται για προετοιμασία στελέχωσης 
Εθνικών Ομάδων ή προκειμένου να αγωνισθούν με το 
σύλλογό τους σε διεθνή αγώνα ή να συμμετάσχουν σε 
αγώνα εσωτερικού ή εξωτερικού θα διευκολύνονται με 
τη χορήγηση ολιγόχρονης απουσίας από τη Σχολή τους. 
Για την έγκριση της άδειας απουσίας των παραπάνω θα 
εκδίδεται διαταγή από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ 
–Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν αιτήματος της Γενι−
κής Γραμματείας Αθλητισμού. Η απουσία των Δοκίμων 
Υ/Ξ και Δοκίμων Λ/Φ αθλητών για προετοιμασία δεν θα 
υπερβαίνει τον εκάστοτε μέγιστο αριθμό απουσιών που 
προβλέπει ο Κανονισμός της Σχολής τους.

4. Οι μετακινήσεις των αθλητών θα γίνονται με έξοδα 
των ενδιαφερομένων συλλόγων ή ομοσπονδιών, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 
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5. α) Το Γραφείο Αθλητισμού του Λιμενικού Σώματος 
–Ελληνικής Ακτοφυλακής, για το προσωπικό των Υπηρε−
σιών του Κέντρου και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες για 
το προσωπικό της δύναμής τους που έχει ενταχθεί σε 
μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα παρακολουθούν 
τη συμμετοχή και την επίδοσή τους σε αγώνες συ−
γκεντρώνοντας κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, 
αντίγραφα δελτίων συμμετοχής (Φύλλα Αγώνος) σε επί−
σημους αγώνες ή τα αντίγραφα αποτελεσμάτων για τα 
ατομικά αθλήματα της διοργανώτριας ομοσπονδίας.

β) Το Γραφείο Αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω στοιχεία ή και άλλα που θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία από επίσημους αθλητικούς φορείς (ΑΣΑΕΔ 
– Γ.Γ.Α.− Ομοσπονδίες κ.λπ.), εισηγείται στον Αρχηγό 
Λ.Σ−Ελληνικής Ακτοφυλακής την έκδοση απόφασης για 
την έκτακτη, εφόσον ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, ανα−
κατάταξη του προσωπικού Λ.Σ. –Ελληνικής Ακτοφυλακής 
στις ανωτέρω κατηγορίες. 

6. Όσοι Αξιωματικοί Λ.Σ είναι αθλητές με εξαίρεση 
αυτούς στους οποίους απονέμεται ο σχετικός βαθμός 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 3α και β του ν. 2638/1998 
(Α΄204), δεν εντάσσονται στις κατηγορίες αλλά αγω−
νίζονται με τις ομάδες του Σώματος μετά από έκδοση 
σχετικής διαταγής του Αρχηγού Λ.Σ.−Ελληνικής Ακτο−
φυλακής.

΄Αρθρο 3
 Ανενεργοί Αθλητές

1. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεω−
ρούνται ανενεργοί αθλητές, εξαιρουμένων των Ολυ−
μπιονικών, όσοι: 

α) Δε συμμετέχουν κατά την τελευταία τριετία στα 
εθνικά πρωταθλήματα.

β) Έχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους, προ−
κειμένου για τους αθλητές της Α΄ κατηγορίας και το 
35ο έτος για τους αθλητές της Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. 
Τα ανωτέρω όρια μπορούν να παρατείνονται για όσο 
χρόνο οι αθλητές συμμετέχουν και διακρίνονται στα 
πρωταθλήματα Ε.Δ. & Σ.Α. 

γ) Εγκατέλειψαν την αθλητική δραστηριότητα λόγω 
τραυματισμού ή για άλλους λόγους.

2. Οι ανενεργοί αθλητές διαγράφονται από την οικεία 
κατηγορία αυτοδίκαια αμέσως όταν συντρέχει μια από 
τις ανωτέρω προϋποθέσεις και εκτελούν κανονικά τα 
καθήκοντά τους στις Υπηρεσίες που έχουν τοποθετηθεί 
ή ανήκουν. Η απόκρυψή των ως άνω προϋποθέσεων 
συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Για τη δια−
γραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού του 
Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Άρθρο 4
Διευκολύνσεις Ολυμπιονικών

 Στους Ολυμπιονίκες που κατατάσσονται σύμφωνα με 
το άρθρο 1 παράγραφος 2, περίπτωση αα) της παρού−
σας στην Α΄ Κατηγορία, παρέχονται οι διευκολύνσεις 
που προβλέπονται για την κατηγορία αυτή, καθ’ όλη τη 
διάρκεια παραμονής τους στο Λιμενικό Σώμα –Ελληνική 
Ακτοφυλακή.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά

1. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Λ.Σ. –Ελλη−
νικής Ακτοφυλακής, στις οποίες ανήκουν οι αθλητές 
που εντάσσονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες 
πλην των Ολυμπιονικών ή διαθέτουν τα προσόντα να 
ενταχθούν σε αυτές, υποχρεούνται εντός μηνός Φε−

βρουαρίου κάθε έτους να υποβάλλουν στο Γραφείο 
Αθλητισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά των οικείων 
ομοσπονδιών, από τα οποία να αποδεικνύεται η ένταξή 
τους ή τα προς ένταξή τους προσόντα. Εκπρόθεσμα 
δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη.

2. Επίσης υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα στοιχεία 
του προσωπικού τους που ασχολούνται με ομαδικά ή 
ατομικά αθλήματα και δεν έχουν ενταχθεί στις ως άνω 
κατηγορίες αθλητών, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά (Βεβαίωση Ομοσπονδίας, 
Δελτίο Συλλόγου κ.λπ.).

Άρθρο 6
Αθλητικές Επιτροπές

1. Συνιστώνται και λειτουργούν, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις που διέπουν κάθε φορά τα συλλογικά όργα−
να της Διοίκησης, Αθλητική Επιτροπή Λ.Σ. –Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και Αναθεωρητική Αθλητική Επιτροπή 
Λ.Σ.−Ελληνικής Ακτοφυλακής.

2. Η Αθλητική Επιτροπή Λ.Σ –Ελληνικής Ακτοφυλακής 
αποτελείται από: 

α) Τον Υπαρχηγό Λ.Σ. –Ελληνικής Ακτοφυλακής (ως 
πρόεδρο)

β) Τρεις Ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ. –Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, εκ των οποίων δύο οι Προϊστάμενοι των 
Τμημάτων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών −Λιμενο−
φυλάκων της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ. –Ελληνικής 
Ακτοφυλακής (ως μέλη)

γ) Τον Προϊστάμενο Γραφείου Αθλητισμού (ως ειση−
γητή).

3. Η Αθλητική Επιτροπή Λ.Σ –Ελληνική Ακτοφυλακής 
αποφασίζει την αξιολόγηση και επιλογή των αθλητών 
που αιτούνται την ένταξή τους στις κατηγορίες του 
άρθρου 1 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψιν και τα 
υπάρχοντα στοιχεία των ατομικών τους φακέλων ενώ 
μεριμνά για τη σύνταξη των σχετικών πινάκων. 

4. Δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες, όσοι 
αθλητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στις διατάξεις του παρόντος. Επίσης, δεν εντάσσονται σε 
κατηγορίες ή διαγράφονται από αυτές, οι αθλητές που 
έχουν υποπέσει σε ποινικές ή πειθαρχικές παραβάσεις 
για τις οποίες επεβλήθη ποινή φυλάκισης άνω του ενός 
μηνός ή τρεις μήνες περιορισμού εντός διετίας. 

5. Η Αθλητική Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση 
του προέδρου της τακτικά κατά το μήνα Απρίλιο κάθε 
έτους και διαβιβάζει αντίγραφο του πρακτικού των ερ−
γασιών της μετά των σχετικών αποφάσεων στο Γραφείο 
Αθλητισμού.

6. Οι αποφάσεις της Αθλητικής Επιτροπής κοινοποι−
ούνται ενυπογράφως στους ενδιαφερομένους, οι οποίοι, 
εφόσον επιθυμούν, δύνανται να υποβάλουν εντός προ−
θεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίη−
σης, προσφυγή στην Αναθεωρητική Αθλητική Επιτροπή 
Λ.Σ. – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

7. Η Αναθεωρητική Αθλητική Επιτροπή Λ.Σ –Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, αποτελείται από:

α) Τον Αρχηγό Λ.Σ –Ελληνικής Ακτοφυλακής (ως πρό−
εδρο)

β) Τον Διευθυντή Κλάδου Προσωπικού και Διοικητικής 
Μέριμνας Λ.Σ. –Ελληνικής Ακτοφυλακής (ως μέλος)

γ) Δύο Ανώτερους Αξιωματικούς Λ.Σ –Ελληνικής Ακτο−
φυλακής, εκ των οποίων ο ένας ο Διευθυντής Προσω−
πικού Λ.Σ –Ελληνικής Ακτοφυλακής (ως μέλη)

δ) Τον Προϊστάμενο Γραφείο Αθλητισμού (ως ειση−
γητή).
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8. Η Αναθεωρητική Αθλητική Επιτροπή Λ.Σ−Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, εξετάζει και αποφαίνεται τελεσίδικα επί 
των προσφυγών που υποβάλλονται κατά των αποφά−
σεων της Αθλητικής Επιτροπής Λ.Σ. –Ελληνικής Ακτο−
φυλακής, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών. 

9. Οι πρόεδροι δύνανται να καλούν ενώπιον των επι−
τροπών, υπηρεσιακούς ή μη παράγοντες, με ειδικές 
αθλητικές γνώσεις, προκειμένου να σχηματίσουν αντι−
κειμενική κρίση. 

10. Οι πρόεδροι και τα μέλη (τακτικά και αναπληρω−
ματικά μέλη) των επιτροπών, ορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, με ετήσια θητεία, 
αρχομένη την 1η Απριλίου κάθε έτους. 

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις

 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργεί−
ται η αριθμ. 4141.13/10/4−11−1999 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄2016), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα. 

 2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσης αρχίζει από 
την δημοσίευσή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Ιουνίου 2011

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθ. οικ. 10151/59881 (3)
Μερική διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση της 

με αριθμ. 1151/7813/28.1.2011 απόφασης της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί−
ας − Στερεάς Ελλάδας περί κατάταξης προσωπικού 
στις οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλά−
δας (ΦΕΚ 192 Β’).

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 (παρ. ντ) του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις του π.δ. 138/27−12−2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδας» (Α’ 231).

3. Τις αριθ. 71743/14−12−2010 και 73951/27−12−2010 εγκυ−
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Το γεγονός ότι οι προσωποπαγείς θέσεις που προ−
βλέπονται από το Π.Δ. 138/2010 (Α231) δεν επαρκούν για 
την κατάταξη του προσωπικού και είναι αναγκαίο να 
συσταθούν επιπλέον προσωποπαγείς θέσεις για την 
κατάταξη του προσωπικού που υπηρετούσε 31−12−2010 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Τη μερική διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση 
της με αριθμ. 1151/7813/28.1.2011 απόφασης της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας− 
Στερεάς Ελλάδας περί κατάταξης προσωπικού στις 
οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 
192 Β’), ως εξής:

1. Διορθώνουμε την ανωτέρω απόφαση, η οποία δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 192/τεύχος Β/ 11.2.2011, ως εξής:

α. στη σελίδα 3152 στο 14ο στίχο εκ των άνω, στο ση−
μείο 19 διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο «Λουκάς» 
στο ορθό «Βασίλειος».

β. στη σελίδα 3155 στον 27ο στίχο εκ των άνω, στο 
σημείο 169 διορθώνεται ο εσφαλμένος βαθμός «Β’» στον 
ορθό «Α’».

γ. στη σελίδα 3156 στο 10ο στίχο εκ των άνω, στο 
σημείο 198 διορθώνεται ο εσφαλμένος βαθμός «Β’» στον 
ορθό «Α’».

δ. στη σελίδα 3156 στο 12ο στίχο εκ των άνω, στο 
σημείο 200 διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο «Ζή−
σης» στο ορθό «Αγγέλου».

ε. στη σελίδα 3171 στο στίχο 19ο εκ των άνω, στο 
σημείο 720 διορθώνεται ο εσφαλμένος βαθμός «Γ» στον 
ορθό «Β’»

στ. στη σελίδα 3174 στο στίχο 3ο εκ των άνω, στο 
σημείο 819 διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο «Από−
στολος» στο ορθό «Θωμάς»

ζ. στη σελίδα 3175 στο στίχο 7ο εκ των άνω, στο 
σημείο 859 διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο «Αν−
δρέας» στο ορθό «Αθανάσιος».

η. στη σελίδα 3176 στο στίχο 14ο εκ των άνω, στο 
σημείο 902 διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο «Ιω−
άννης» στο ορθό «Γεώργιος».

θ. στη σελίδα 3177 στο στίχο 5ο εκ των άνω, στο 
σημείο 935 διορθώνεται η εσφαλμένη ειδικότητα «Σχε−
διαστών» στην ορθή «Οδηγών».

ι. στη σελίδα 3177 στο στίχο 8ο από το τέλος, στο 
σημείο 965 διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο «Δη−
μητρίου» στο ορθό «Δημοσθένης»

ια. στη σελίδα 3177 στο στίχο 7ο από το τέλος, στο 
σημείο 966 διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο «Τσι−
άκα» στο ορθό «Αθανάσιος»

ιβ. στη σελίδα 3179 στο στίχο 7ο από το τέλος, στο 
σημείο 34 διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο «Δη−
μήτριος» στο ορθό «Χαράλαμπος».

ιγ. στη σελίδα 3182 στο στίχο 6ο από το τέλος, στο 
σημείο 10 διορθώνεται ο εσφαλμένος βαθμός «Α’» στον 
ορθό «Β’»

ιδ. στη σελίδα 3182 στον 1ο στίχο από το τέλος, στο 
σημείο 2, διορθώνεται το εσφαλμένο πατρώνυμο «Λιά−
κος» στο ορθό «Δημήτριος».

ιε. στη σελίδα 3183 στο στίχο 13ο εκ των άνω, στο 
σημείο 14 διορθώνεται ο εσφαλμένος βαθμός «Γ’» στον 
ορθό «Β’»

ιστ. στη σελίδα 3183 στο στίχο 21ο εκ των άνω, στο 
σημείο 22 διορθώνεται ο εσφαλμένος βαθμός «Γ’» στον 
ορθό «Β’»

ιζ. στη σελίδα 3184 στο στίχο 17ο εκ των άνω, δι−
ορθώνεται ο εσφαλμένος τίτλος «Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό με προσωποπαγή θέση» στο ορθό «Ειδικό 
Επιστημονικό Προσωπικό με οργανική θέση»

ιη. στη σελίδα 3184 στο στίχο 20ο εκ των άνω, στο ση−
μείο 2 διορθώνεται η εσφαλμένη ειδικότητα «Προστασί−
ας Περιβάλλοντος» στην ορθή «Πολιτικών Μηχανικών».

ιθ. στη σελίδα 3184 στο στίχο 8ο από το τέλος, στο 
σημείο 1 διορθώνεται η εσφαλμένη κατηγορία «ΠΕ (4−
ετ)» στην ορθή «ΠΕ (5−ετ)».

2. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ανωτέρω 
απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 192/τεύχος 
Β/ 11.2.2011, ως εξής:

α. στη σελίδα 3152, στο στίχο 3ο εκ των άνω, διαγρά−
φεται το εξής όνομα (λόγω εσφαλμένης κατάταξής του 
σε θέση μονίμου προσωπικού με οργανική θέση):
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.  3152,  3 ,  (
):

A/A

9 . .(5- .) 

.  3182,  11  (  132), 
 ( ):

A/A

133 . .(5- .) 

.  3158,  1 ,  (
 31.12.2010-  1294 ’)

A/A

243 . .(4- .) 

.  3158,  3 ,  (
 31.12.2010-  1301 ’)

A/A

245 . .(4- .) 

.  3163,  16 ,  (
 31.12.2010-  230 ’)

A/A

403 

.  3163,  1 ,  (
 31.12.2010-  230 ’)

A/A

418 

.  3168,  11 ,  (
):

A/A

603 . .(4- .) 
- -

.  3182,  11  (  132), 
 ( ):

A/A

134 . .(4- .) 
- -
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Λάρισα, 31 Μαΐου 2011 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ  

.  3178,  5 ,  (
 31.12.2010-  230 ’)

A/A

977 . .

.  3178,  8 ,  (
 31.12.2010-  230 ’)

A/A

980 . .

.  3178,  9 ,  (
 31.12.2010-  1289 ’)

A/A

981 . .

.  3179,  17 ,  (
 31.12.2010-  1289 ’)

A/A

16

.  3183  16 ,  26 
 « ’»

.  3185,  2 ,  (
):

A/A

15 . .( . .) 

.  3178,  2  (  1004), 
 (

):

A/A

1005 . .( . .) 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02013721606110008*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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 13:00

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