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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Ιανουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης με σκοπό την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την
έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο
δημοσίων συμβάσεων.

2

Καθορισμός αποζημιώσεων προσωπικού που
διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα
Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.

3

Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού
προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
Αριθμ. 3833
(1)
Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης με σκοπό την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την
έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο
δημοσίων συμβάσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του άρθρου 6 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α΄/1983)
«Εφαρμογή κοινοτικού δικαίου».
1.2. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3. Του ν. 4354/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄/176/2015) «Διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις...».
1.4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
1.5. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
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1.6. Του π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α΄/2015) «Διορισμός
του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος
του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
ως Πρωθυπουργού».
1.7. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.8. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.9. Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την με αριθμ. πρωτ. 117036/17-11-2015 (ΦΕΚ Β΄
2490/ 19-11-2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ’’Με εντολή Υπουργού’’ στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή».
2.2. Την υπ’ αριθμ. 142285/22-12-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ
699/27-12-2017) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αποδοχή
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
3. Την ανάγκη συγκρότησης Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ.
4. Το υπ’ αριθμ. 114787/20-10-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
για ορισμό εκπροσώπων.
5. Το υπ’ αριθμ. 129538/24-11-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης για ορισμό εκπροσώπων.
6. Το υπ’ αριθμ. 129537/24-11-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για ορισμό εκπροσώπων.
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7. Το υπ’ αριθμ. 129532/24-11-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με συνημμένο σε αυτό το υπ’ αριθμ. ΤΑΥΤ. 510/27-10-2017 έγγραφο
για ορισμό εκπροσώπων.
8. Το υπ’ αριθμ. 129534/24-11-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
του Υπουργείου Οικονομικών για ορισμό εκπροσώπων.
9. Το υπ’ αριθμ. 129533/24-11-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων για ορισμό εκπροσώπων.
10. Το υπ’ αριθμ. 129536/24-11-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με συνημμένο σε αυτό το
υπ’ αριθμ. 1214/25-10-2017 έγγραφο για ορισμό εκπροσώπων.
11. Το υπ’ αριθμ. 129535/24-11-2017 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για ορισμό εκπροσώπων.
12. Το υπ’ αριθμ. 917/04-01-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής
Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με συνημμένο σε αυτό το
υπ’ αριθμ. 1539/28-12-2017 έγγραφο για αντικατάσταση
τακτικού εκπροσώπου.
13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε και συγκροτούμε Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή, ως εξής:
Πρόεδρος: Λιώση Κωνσταντίνα, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης της Δ/νσης
Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Αναπληρώτρια: Καραντάνη Ιωάννα, Συνεργάτιδα του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Μέλη:
1o Μέλος: Μπουρμά Βασιλική, υπάλληλος του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών της Δ/νσης Διαχείρισης και
Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Αναπληρώτρια: Σαγκριώτη Σταυρούλα, υπάλληλος του
Τμήματος Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
2ο Μέλος: Κόντου Μιλένα - Ελένη, εκπρόσωπος της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Αναπληρώτρια: Αγγέλη Σοφία, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
3ο Μέλος: Παπαματθαίου Θεοδότη, Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών.
Αναπληρωτής: Μυτιληναίος Μιχάλης, υπάλληλος της
Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών της Γε-
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νικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών.
4ο Μέλος: Αρμπής Γεώργιος, Συνεργάτης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Αναπληρωτής: Σιγάλας Φραντζής, Συνεργάτης του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
5ο Μέλος: Πεδιαδιτάκη Αντωνία, Νομικός - Ειδικός
Επιστήμονας, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Πολιτικής.
Αναπληρωτής: Μελαχρινός Παναγιώτης, Συνεργάτης
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής.
6ο Μέλος: Μαυρίδης Παναγιώτης, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών Συναλλαγών της Δ/νσης Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αναπληρώτρια: Κομπολίτου Αικατερίνη, υπάλληλος
Συστημάτων Διασφάλισης Ηλεκτρονικών Εμπορικών
Συναλλαγών της Δ/νσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7ο Μέλος: Καξιρή Μαρία - Χριστίνα, Νομικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Γνωμοδοτήσεων της Δ/νσης
Νομικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
Αναπληρωτής: Γιαννικόπουλος Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος του Τμήματος Βάσεων Δεδομένων της Δ/νσης
Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Γραμματέας: Τσιάβου Στυλιανή, υπάλληλος του Τμήματος Αναθετουσών Αρχών της Δ/νσης Υποστήριξης
και Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
Αναπληρώτρια: Λεμπούση Παρασκευή, υπάλληλος
του Τμήματος Αναθετουσών Αρχών της Δ/νσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή.
Έργο της Επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου νόμου και
αιτιολογικής έκθεσης για την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών
τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.
Η Επιτροπή δύναται να επικουρείται στο έργο της από
Ομάδες Εργασίας των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπηρεσιών, οι οποίες είτε έχουν συσταθεί και λειτουργούν
ήδη είτε πρόκειται να συγκροτηθούν με νέες αποφάσεις
με αντικείμενο την επεξεργασία ειδικότερων θεμάτων.
Η Επιτροπή δύναται να καλεί, μετά από πρόταση του
Προέδρου της και όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, ειδικούς επί των εξεταζόμενων θεμάτων, προκειμένου να
διευκολύνεται στο έργο της, καθώς και να πραγματοποιεί
θεματικές συνεδριάσεις επί ειδικότερων θεμάτων, στις
οποίες θα καλούνται οι αντίστοιχοι φορείς.
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας και στα μέλη της δεν θα καταβάλλεται αμοιβή.
Το έργο της Επιτροπής, όπως περιγράφεται ανωτέρω,
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31 Μαΐου 2018.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ.840/2/8277/Σ.82
(2)
Καθορισμός αποζημιώσεων προσωπικού που διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα
Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. Ι΄ του άρθρου 127 ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 74), όπως ισχύουν.
β. Του άρθρου 41 του ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων»
(Α΄ 251).
γ. Του άρθρου 3 παρ. 3 ν. 3186/2003 (Α΄ 230).
δ. Του άρθρου 21 παρ. 7 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233),
όπως αντικαταστάθηκε με παρ. 22 άρθρου 88 του
ν. 3883/2010(Α΄ 167).
ε. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής
Κινήτρων δια την ενίσχυση της Περιφερειακής και Οικονομικής Αναπτύξεως της Χώρας» (ΦΕΚ Α΄232), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
ζ. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ24/06-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄ 2144).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).
4. Την υπ' αριθμ. 215/2017 εισηγητική έκθεση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ.
5. Την υπ’ αριθμ. 991009/21-8-2017/βεβαίωση ΓΕΣ/ΔΟΙ.
6. Την από 22-8-2017/βεβαίωση ΓΕΝ/ΔΟΥ.
7. Την από 4-9-2017/βεβαίωση ΓΕΑ/Δ6/Τ.Π.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού. Η συνολική ετήσια δαπάνη
ύψους 1.542.000€ περίπου, σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων, επί ΚΑΕ 0517 για το έτος 2018 καθώς
και για τα επόμενα έτη του Μ.Π.Δ.Σ., αναλύεται ως εξής:
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ΓΕΣ ΕΦ11-200 865.000€, ΓΕΝ ΕΦ 11 -300 340.000€, ΓΕΑ
ΕΦ 11-410 337.000€, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι - ποσά αποζημίωσης
1. Καθορίζουμε αποζημίωση και για κάθε αμειβόμενη ώρα θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας, αυτών
που διδάσκουν στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα
Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, ως ακολούθως:
α. Για το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
των Πανεπιστημίων και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό
των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Τ.Ε.Ι.), ανεξάρτητα από το αν τελούν στην ενέργεια ή
τη σύνταξη, η αποζημίωση είναι:
(1) Καθηγητές Πανεπιστημίων
41,00 €
(2) Αναπληρωτές Καθηγητές
Πανεπιστημίων
38,00€
(3) Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι. κάτοχοι
Μεταπτυχιακού τίτλου
30,00€
(4) Αναπληρωτές Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι.
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
28,00€
(5) Επίκουροι Καθηγητές Πανεπιστημίων
27,00€
(6) Επίκουροι Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι.
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
25,00€
(7) Λέκτορες
23,00€
(8) Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι. χωρίς να είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου
20,00€
(9) Αναπληρωτές -Επίκουροι Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι.
χωρίς να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
18,00€
β. Για το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Σ.Ε.Ι.), ανεξάρτητα από το αν τελούν στην ενέργεια ή
τη σύνταξη, η αποζημίωση είναι:
(1) Καθηγητές
30,00 €
(2) Αναπληρωτές Καθηγητές
28,00€
(3) Επίκουροι Καθηγητές
25,00€
(4) Λέκτορες
18,00€
γ. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελείται από
ιδιώτες, η αποζημίωση είναι:
(1) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (PHD)
για το μάθημα που διδάσκουν
20,00€
(2) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (BIDMASTER)
για το μάθημα που διδάσκουν
18,00€
(3) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
15,00€
(4) Πτυχιούχοι Ανώτατων Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.)
13,00€
(5) Πτυχιούχοι Ανωτέρας Σχολής ή Κολεγίου
3ετούς φοίτησης μετά τις σπουδές στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
ή πτυχιούχοι ξένης γλώσσας
12,00€
(6) Πτυχιούχοι ξένων γλωσσών, που διδάσκουν το ίδιο
εκπαιδευτικό έτος, παράλληλα ή εκ περιτροπής δύο ξένες γλώσσες σε Σχολές ή Κέντρα ενός Κλάδου των Ε. Δ.
και για τη δεύτερη γλώσσα που διδάσκουν 12,00€
(7) Εκπαιδευτές αλλοδαπών μαθητών των Α.Σ.Ε.Ι.Α.Σ.Σ.Υ. των Ε.Δ. 12,00€
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(8) Εκπαιδευτές ξένων γλωσσών, που δεν
έχουν πτυχίο Ανωτέρας Σχολής ή Κολεγίου
3ετούς φοίτησης μετά τις σπουδές
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
9,00€
(9) Εκπαιδευτές που δεν έχουν πτυχίο
Ανωτέρας Σχολής
6,00€
δ. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελείται από
στρατιωτικούς, δικαστικούς λειτουργούς του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων, μονίμους πολιτικούς
υπαλλήλους (Μ.Π.Υ.) και από πολιτικό προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Σ.Ε.Ι.Δ,), ανεξάρτητα από το αν αυτό τελεί στην ενέργεια ή τη σύνταξη, η
αποζημίωση είναι:
(1) Στρατιωτικοί, δικαστικοί λειτουργοί
του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων,
ΜΠΥ και σε Σ.Ε.Ι.Δ. κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου PHD
14,00 €
(2) Στρατιωτικοί, δικαστικοί λειτουργοί
του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων
Δυνάμεων, ΜΠΥ και με Σ.Ε.Ι.Δ.
κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου MASTER
12,00€
(3) Ανώτατοι αξκοί των τριών Κλάδων
των Ε.Δ. και αντίστοιχοι δικαστικοί λειτουργοί
του Δικαστικού Σώματος Ε.Δ.,
εκπαιδευτικοί σύμβουλοι,
ανώτατοι δικαστικοί και υπάλληλοι
ειδικών θέσεων (ΕΘ)
11,00€
(4) Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι
των άλλων των Κλάδων των Ε.Δ., αντίστοιχοι
δικαστικοί λειτουργοί του
Δικαστικού Σώματος Ε.Δ. και ανώτατοι
δημόσιοι υπάλληλοι ή
υπάλληλοι Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης (ΠΕ) βαθμού Α΄
10,00€
(5) Αντισυνταγματάρχες, ταγματάρχες
και εξομοιούμενοι των άλλων Κλάδων
των Ε.Δ., και αντίστοιχοι δικαστικοί
λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ε.Δ.
και δημόσιοι υπάλληλοι βαθμού Α΄
9,00€
(6) Λοχαγοί, υπολοχαγοί, ανθυπολοχαγοί
και εξομοιούμενοι των άλλων Κλάδων
των Ε.Δ., και αντίστοιχοι δικαστικοί
λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ε.Δ.
και δημόσιοι υπάλληλοι βαθμού Β΄
και κάτω και με Σ.Ε.Ι.Δ., που είναι κάτοχοι
πτυχίου Πανεπιστημίου
6,00€
(7) Δημόσιοι υπάλληλοι βαθμού Β΄και κάτω
ή με Σ.Ε.Ι.Δ., κάτοχοι πτυχίου ανωτέρας σχολής
και υπάλληλοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (TE) 6,00€
(8) Ανθυπασπιστές, μόνιμοι υπξκοί και λοιποί
ΜΠΥ, και με Σ.Ε.Ι.Δ.
5,00€
(9) Δόκιμοι έφεδροι και επίκουροι αξκοί,
εθελοντές οπλίτες και οπλίτες γενικά
4,00€
ε. Για τους Στρατιωτικούς Εκπαιδευτές των Α.Σ.Ε.Ι.
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου δ.
2. Για τους απόστρατους αξκούς λαμβάνεται υπόψη ο
αποστρατευτικός βαθμός, ενώ για τα εν ενεργεία στελέχη ο βαθμός που φέρουν.
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Άρθρο 2
Προϋποθέσεις - μή δικαιούχοι - περιορισμοί
1. Για την καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου 1
της παρούσης ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Η διδασκαλία να παρέχεται σε σχολές, σχολεία και
Κέντρα Εκπαίδευσης που η λειτουργία τους έχει εγκριθεί
με διαταγές των Γενικών Επιτελείων.
β. Για την καταβολή αυξημένης αποζημίωσης λόγω
κατοχής διδακτορικού -μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
ή πτυχίου Πανεπιστημίου, Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής, θα πρέπει το διδασκόμενο μάθημα να είναι συναφές
προς τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών. Προκειμένου για
διδακτορικό -μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αλλοδαπών
Πανεπιστημίων, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους διδακτορικούς - μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμουν τα Πανεπιστήμια ημεδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
γ. Υπολογίζεται σύμφωνα με τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη του προσωπικού και όχι με
βάση τον τίτλο σπουδών που κατέχει.
2. Δε δικαιούνται αποζημίωσης διδασκαλίας:
α. Όσοι διδάσκουν σε Σχολές Εφέδρων, Σχολές Επιμόρφωσης και σε Σχολεία και Κέντρα Εκπαίδευσης και
Ειδικά Κέντρα Εκπαίδευσης των Ε.Δ., όπου υπηρετούν
ως τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι ή προσκολλημένοι.
β. Όσοι διδάσκουν σε Κέντρα ή Μονάδες και Συγκροτήματα Βασικής Εκπαίδευσης.
γ. Οι τακτικοί καθηγητές των Α.Σ.Ε.Ι. - Α.Σ.Σ.Υ. των Ε.Δ.
δ. Όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, πλην των ΔΕΑ.
ε. Στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Σ.Ε.Ι.Δ.) που διδάσκουν θεωρητικά μαθήματα στα Α.Σ.Ε.Ι. - Α.Σ.Σ.Υ. και
στην Α.Δ.Ι.Σ.Π.Ο. που υπηρετούν εκεί ως τοποθετημένοι,
αποσπασμένοι ή προσκολλημένοι, ανεξάρτητα από τα
κύρια καθήκοντα τους.
3. Στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, προσωπικό με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Σ.Ε.Ι.Δ.) που διδάσκουν σε Σχολές, Σχολεία ή Κέντρα Εκπαίδευσης, που
δεν υπηρετούν σε αυτά ανεξάρτητα από τα κύρια καθήκοντά τους, δικαιούνται για τη διδασκαλία αυτή αποζημίωση μέχρι 40 ώρες το μήνα.
Άρθρο 3
Δικαιολόγηση αποζημιώσεων διδασκαλίας
1. Η αποζημίωση διδασκαλίας δικαιολογείται βάσει:
α. Αποσπάσματος διαταγής διορισμού του δικαιούχου
σαν καθηγητού στο οποίο θα αναγράφονται:
(1) Τα στοιχεία του δικαιούχου και το πτυχίο που έχει.
(2) Η Σχολή, Σχολείο ή Κέντρο στο οποίο ορίστηκε σαν
εκπαιδευτής και τα στοιχεία της διαταγής συγκροτήσεώς
τους.
(3) Το μάθημα για το οποίο ορίστηκε να διδάξει και οι
ώρες διδασκαλίας που εγκρίθηκαν επίσης να διδάξει.
β. Βεβαίωση του Διοικητού ή του Διευθυντού Σπουδών
της Σχολής ή του Κέντρου Εκπαίδευσης που να αναγράφονται:
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(1) Τα στοιχεία του δικαιούχου.
(2) Τα στοιχεία της διαταγής διορισμού.
(3) Το μάθημα που δίδαξε.
(4) Τις πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας.
(5) Την ένδειξη ότι ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων του συγκεκριμένου δικαιούχου
οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του προηγούμενου
άρθρου.
γ. Υπεύθυνης δήλωσης, του αναφερόμενου στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παρούσης διδακτικού
προσωπικού, στην οποία αναγράφονται:
(1) Οι πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας, πλέον των υποχρεωτικών ωρών εργασίας κατά μήνα, τόσο
στην Σχολή ή Σχολείο ή Κέντρο Εκπαίδευσης που αυτό
υπηρετεί, όσο και σε άλλες Δημόσιες ή Ιδιωτικές Σχολές,
Σχολεία και Κέντρα Εκπαίδευσης.
(2) Ότι παραιτείται της αποζημίωσης για τις πλέον των
40 ωρών διδασκαλίας, κατά μήνα, που θα προκύπτουν
από τη δήλωση αυτή.
δ. Βεβαίωσης της Σχολής ή του Κέντρου Εκπαίδευσης
όταν δικαιολογείται και αποζημίωση για τους απόστρατους αξκούς.
Άρθρο 4
Πληρωμή - κρατήσεις
1. Οι αποζημιώσεις διδασκαλίας που καθορίζονται με
την παρούσα απόφαση, θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές και καταβάλλονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
και τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου
104 του Συντάγματος, του άρθρου 156 του ν. 4472/2017,
καθώς και του άρθρου 2 του ν. 3833/2010.
2. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις υπόκεινται σε κρατήσεις
υπέρ Δημοσίου και τρίτων, όπως καθορίζονται εκάστοτε
από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Ειδικές Περιπτώσεις
Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται και στρατιωτικοί που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι δημόσιοι
υπάλληλοι και οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών, ως και οι μη στρατιωτικοί και δημόσιοι
υπάλληλοι που διδάσκουν στη Μετεωρολογική Σχολή
που λειτουργεί στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
καταργείται η με αριθμ. πρ.2/42740/0022/14-8-2008/
κοινή υπουργική απόφαση «Αναπροσαρμογή - Καθορισμός Αποζημιώσεων Προσωπικού που Διδάσκει στις
Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 1732), καθώς και η με αριθμ. Φ.840/
2/128132/Σ.443/18-4-2013/κοινή υπουργική απόφαση
«Αποζημίωση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Καθορισμός
Ωριαίας Αντιμισθίας Στρκών Εκπαιδευτών» (Β΄ 1108).
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2018.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2018
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Οικονομικών

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2422.3/2480/2018
(3)
Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού
προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου Ι του άρθρου 127 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010
(Α΄ 65) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της
Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40)
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως
ισχύουν.
3. Τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 11 του ν. 3922/2011
(Α΄ 35) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Τη διάταξη του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
7. Τη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
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Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
10. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως ισχύει.
12. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
(Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα θα προκληθεί συνολική επιβάρυνση για το έτος 2018 ύψους 43.336,00 €
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στον ΚΑΕ 0517
του Ειδικού Φορέα 140 « Α.ΛΣ-ΕΛΑ.ΚΤ». του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τα επόμενα οικονομικά έτη θα γίνεται σχετική πρόβλεψη στο πλαίσιο
των ανωτάτων ορίων του ΜΠΔΣ για τον φορέα μας.
14. Την υπ’ αριθμ.: 2811.6/68831/27-09-2017 ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α΄ απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ΚΑΕ 41/140/0517 «Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την
προσφορά διδακτικού έργου» για το έτος 2018.
15. Την υπ’ αριθμ.: 2811.6/71342/06-10-2017 ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α΄ απόφαση έγκρισης συμπληρωματικής
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ΚΑΕ 41/140/0517
«Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου» για το έτος
2018.
16. Το υπ’ αριθμ.: 2800.1/71939/10-10-2017 εισηγητικό
σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ., αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι - ποσά αποζημίωσης
1. Καθορίζουμε αποζημίωση για κάθε ώρα θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας αυτών που διδάσκουν στις
Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα Κέντρα, Σχολές
και Σχολεία εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στα επιμορφωτικά
σεμινάρια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), ως ακολούθως:
α) Για το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ATEI):
i) Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές ΑΕΙ και ATEI
σε 28 €.
ii) Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες ΑΕΙ και ATEI σε
20 €.
β) Για το διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από
δικαστικούς λειτουργούς:
i) Ανώτατοι Δικαστικοί σε 14 €.
ii) Ανώτεροι Δικαστικοί σε 13 €.
iii) Κατώτεροι Δικαστικοί σε 12 €.
γ) Για το εν ενεργεία προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος:
i. Ανώτατοι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 14 €.
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ii. Ανώτατοι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 12 €.
iii. Ανώτατοι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ATEI) σε 11 €.
iv. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 13 €.
v. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών σε 11€.
vi. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Συνταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου
(ΑΕΙ/ATEI) σε 10 €.
vii. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 11€.
viii. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 9 €.
ix. Ανώτεροι Αξιωματικοί (Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και εξομοιούμενοι) που είναι κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ATEI) σε 8 €.
x. Κατώτεροι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 10 €.
xi. Κατώτεροι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 8 €.
xii. Κατώτεροι Αξιωματικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ATEI) σε 7 €.
xiii. Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 8 €.
xiv. Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 6 €.
xv. Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/ATEI) σε 5 €.
δ) Για το διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από
Δημόσιους Υπάλληλους:
¡) Γενικοί Διευθυντές σε 12 €.
ii) Διευθυντές -Τμηματάρχες - Καθηγητές και Επίκουροι
Καθηγητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού σε 11 €.
iii) Λοιπό προσωπικό:
– κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 10 €,
– κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 9 €,
– πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης σε 8 €,
– πτυχιούχοι ανώτερης εκπαίδευσης σε 7 €,
– απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης σε 5 €.
ε) Για το διδακτικό προσωπικό που αποτελείται από
ιδιώτες:
– κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών σε 10 €,
– κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε 9 €,
– πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης σε 8€,
– πτυχιούχοι ανώτερης εκπαίδευσης σε 7€,
– απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης ή κάτοχοι πτυχίου
ξένης γλώσσας σε 5 €.
2. Η αποζημίωση της παραπάνω παραγράφου καταβάλλεται στο διδακτικό προσωπικό για κάθε ώρα συμμετοχής του σε εξεταστικές επιτροπές, καθώς επίσης και για
κάθε ώρα απασχόλησή τους στη διενέργεια προφορικών
ή γραπτών εξετάσεων.
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Άρθρο 2
Προϋποθέσεις - περιορισμοί
1. Για την καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου
1 της παρούσας, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Η διδασκαλία να παρέχεται στις παραγωγικές σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στα Κέντρα, Σχολές και Σχολεία εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η λειτουργία προβλέπεται από το
νόμο ή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Στην απόφαση διορισμού του διδακτικού προσωπικού πρέπει να αναφέρεται η σχολή ή το σχολείο εκπαίδευσης, το διδασκόμενο μάθημα, οι ημέρες και ώρες
διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης. Η εν
λόγω απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα "Διαύγεια".
γ) Για την καταβολή υψηλότερης αποζημίωσης λόγω
κατοχής διδακτορικού - μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
θα πρέπει το διδασκόμενο μάθημα να είναι συναφές
προς τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
δ) Οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο Πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) αλλοδαπών Πανεπιστημίων πρέπει
να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους που απονέμουν τα Πανεπιστήμια ημεδαπής
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
2. Δεν δικαιούνται αποζημίωση διδασκαλίας:
α) όσοι διδάσκουν σε Σχολές, Σχολεία ή Κέντρα Εκπαίδευσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου υπηρετούν ως τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι ή διατεθειμένοι και στα
καθήκοντα τους ανάγεται η υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου,
β) όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
3. Στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι που διδάσκουν ανεξάρτητα από τα κύρια καθήκοντά τους σε
Σχολές, Σχολεία ή Κέντρα Εκπαίδευσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και δεν υπηρετούν σε αυτά, δικαιούνται αποζημίωση
διδασκαλίας μέχρι 40 ώρες το μήνα.
Άρθρο 3
Δικαιολόγηση αποζημίωσης διδασκαλίας
Η αποζημίωση διδασκαλίας δικαιολογείται βάσει:
1. Αντιγράφου της απόφασης διορισμού του δικαιούχου ως διδάσκοντα.
2. Βεβαίωσης του Διοικητή ή Διευθυντή Σπουδών της
Σχολής, στην οποία να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο
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και όνομα πατρός του δικαιούχου, τα στοιχεία της απόφασης διορισμού, το είδος των κατεχόμενων πτυχίων, το
μάθημα που δίδαξε, οι πραγματοποιηθείσες ώρες διδασκαλίας και η ένδειξη ότι ελήφθησαν υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 2 της παρούσης.
3. Του προγράμματος σπουδών της σχολής, βεβαιωμένο και υπογεγραμμένο από το Διοικητή ή Διευθυντή
Σπουδών της Σχολής.
Άρθρο 4
Εκκαθάριση-πληρωμή - κρατήσεις
1. Τα δικαιολογητικά δαπάνης συγκεντρώνονται με
μέριμνα του Διοικητή ή Διευθυντή Σπουδών της Σχολής
και διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ/νση της Γ.Δ.Ο.Υ. του
ΥΝΑΝΠ, προκειμένου να ελεγχθούν και εκκαθαριστούν.
2. Η πληρωμή της δαπάνης υλοποιείται σε βάρος των
πιστώσεων του ΚΑΕ 0517 «Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου» και οι δικαιούχοι λαμβάνουν την αποζημίωση μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
3. Η αποζημίωση διδασκαλίας θεωρείται πρόσθετη
αμοιβή και καταβάλλεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
και τους περιορισμούς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 104
του Συντάγματος, του άρθρου 156 του ν. 4472/2017, καθώς επίσης και του άρθρου 2 του ν. 3833/2010.
4. Η πληρωμή της παραπάνω αποζημίωσης και οι
κρατήσεις σε βάρος της ενεργούνται σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Ισχύς - καταργούμενες διατάξεις
1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθμ.
2/1490/0022/28-03-2005 (ΦΕΚ 501 Β΄/14-4-2005) κοινή
υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01-01-2018 και
λήγει την 31-12-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,11 Ιανουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ 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 μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. 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.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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

*02000711901180008*

