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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κάλυψη δαπανών απόκτησης πτυχίων ξένων
γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορισμός τρόπου καταβολής και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«AVIN INTERNATIONAL LTD» της ανάληψης του
κόστους εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας επίπλων για το κτίριο της Α΄ προβλήτας του λιμένα
Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγαστεί το Γραφείο του
Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Ελλάδος.

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΜΑΡΗ Κωνσταντίνο του Γεωργίου είκοσι δύο (22) καμβάδων,
διάστασης 30x40, με θέμα το λιμάνι του Ηρακλείου, για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

4

Έγκριση αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία
εργάσιμων ημερών, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, εργαζομένων
στο εργοστάσιο αποστείρωσης ιατροφαρμακευτικών προϊόντων με ακτινοβόληση, της ΙΦΕΤ
ΑΕ, στη Μαγούλα Αττικής έως και 31/12/2019.
(447η/21.5.2019 συνεδρίαση).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διόρθωση σφάλματος στην 2811.16-1/23002/
2019/29-03-2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1394/τ.Β΄/22-04-2019.

Αρ. Φύλλου 2170

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.840/40/37608/Σ. 9794
(1)
Κάλυψη δαπανών απόκτησης πτυχίων ξένων
γλωσσών από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορισμός τρόπου καταβολής και απαιτούμενων δικαιολογητικών.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου 41 του
ν.δ. 721/1970 «Περί οικονομικής μερίμνης και λογιστικού
των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 251).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 110).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 211/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Αναλήψεις υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
6. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
7. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160).
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8. Την Υ29/08-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη » (Β΄ 2168).
9. Την Υ68/17-9-2018 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής
Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα » (Β΄ 4085).
10. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ.
156/2019 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η
συνολική επιβάρυνση αναλύεται ως εξής: Για το έτος
2019 ποσό 1.399.994€ περίπου (ΓΕΣ 1011.202.0000000
750.994,00€, ΓΕΝ 1011.203.0000000 84.000,00€, ΓΕΑ
1011.204.0000000 565.000,00€). Για τα επόμενα έτη του
ΜΠΔΣ, εκτιμάται στο ποσό των 715.612,00€ περίπου (ΓΕΣ
1011.202.0000000 500.662,00€, ΓΕΝ 1011.203.0000000
70.000,00€, ΓΕΑ 1011.204.0000000 145.000,00€). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΑΛΕ 2420909001 τρέχοντος έτους του Π/Υ
ΓΕΝ, ενώ προκειμένου για το ΓΕΣ και το ΓΕΑ, κατόπιν
ανακατανομής πιστώσεων του Π/Υ τους προς ενίσχυση
του οικείου ΑΛΕ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός δαπάνης
1. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων
(ΕΔ) που αποκτά πτυχία αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής,
ιταλικής και ισπανικής γλώσσας καταβάλλεται εφάπαξ
χρηματικό ποσό για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης (δίδακτρα και εξέταστρα), εφόσον τα πτυχία αυτά
κατά το χρόνο της υποβολής τους γίνονται δεκτά από το
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) ως
αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας για το αντίστοιχο
επίπεδο. Ειδικά για τα στελέχη του Στρατού Ξηράς και
τους αξιωματικούς του Νομικού Σώματος καλύπτεται
επιπλέον και η δαπάνη απόκτησης πτυχίων βαλκανικών
γλωσσών και ρωσικής.
2. Η δαπάνη ανέρχεται στο ύψος που προκύπτει από
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 3 και δεν υπερβαίνει ανά επίπεδο γλωσσομάθειας
τα εξής ποσά:
α. Για πτυχία επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση) ποσό έως το
ύψος του βασικού μισθού του Μισθολογικού Κλιμακίου
(Μ.Κ.) 35 της Α΄ κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης,
σύμφωνα με το άρθρο 125 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
β. Για πτυχία επιπέδου Γ1 (πολύ καλή γνώση) καθώς και
για πτυχία επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ποσό έως το πενήντα επί τοις εκατό (50 %) του ποσού της περίπτωσης α.
3. Τα ποσά της παρ. 2 καταβάλλονται άπαξ για κάθε
μία από τις περιπτώσεις α΄ και β΄, σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 2 και υπολογίζονται στο ύψος
που διαμορφώνονται κατά τον χρόνο απόκτησης των
αντίστοιχων πτυχίων.
Άρθρο 2
Περιορισμοί
1. Η δαπάνη δεν καλύπτεται στις εξής περιπτώσεις:

Τεύχος B’ 2170/07.06.2019

α. Εάν έχει ήδη καλυφθεί η δαπάνη για το ίδιο ή ίδιας
βαθμίδας πτυχίο για την ίδια ή άλλη γλώσσα.
β. Εάν η ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου είναι προγενέστερη της ημερομηνίας κατάταξης του στελέχους
στις Ένοπλες Δυνάμεις.
γ. Εάν έχει ήδη καλυφθεί η δαπάνη για απόκτηση πτυχίου ανώτερης βαθμίδας στην ίδια γλώσσα.
δ. Εάν η απόκτηση του πτυχίου έγινε με μέριμνα της
Υπηρεσίας και έχουν ήδη καλυφθεί τα σχετικά έξοδα.
ε. Για απόκτηση πτυχίων λοιπών ξένων γλωσσών, πλέον των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 1.
στ. Εάν η αίτηση αναγνώρισης της δαπάνης υποβάλλεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την απόκτηση
του πτυχίου. Ως ημερομηνία απόκτησής του λογίζεται η
αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία έκδοσής του.
2. Εάν ο δικαιούχος αποκτήσει εντός του ίδιου οικονομικού έτους πτυχία διαφορετικής βαθμίδας της ίδιας
ξένης γλώσσας το καταβαλλόμενο ποσό δεν μπορεί να
υπερβαίνει συνολικά το δικαιούμενο ποσό για το πτυχίο
της ανώτερης βαθμίδας.
Άρθρο 3
Τρόπος καταβολής – Δικαιολογητικά
Για την κάλυψη της δαπάνης κατατίθενται από τον δικαιούχο στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Κλάδου τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αναφορά του δικαιούχου.
β. Αντίγραφο πτυχίου ξένων γλωσσών από τον Φορέα
παροχής πιστοποίησης γλωσσομάθειας, νόμιμα επικυρωμένο.
γ. Αντίγραφο διαταγής της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης περί αναγνώρισης του πτυχίου, στην οποία
βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του δικαιούχου οι περιορισμοί του άρθρου 2.
δ. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ολικώς εξοφλημένες, για τα δίδακτρα και εξέταστρα που έχει καταβάλει
ο δικαιούχος, με ημερομηνία προγενέστερη της απόκτησης του πτυχίου.
Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για πτυχία που υποβλήθηκαν για αναγνώριση και
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας εκκρεμεί η κάλυψη της δαπάνης απόκτησής τους, εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παρούσας, ανεξαρτήτως παρέλευσης της
προθεσμίας της περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.
Για όσα από τα πτυχία αυτά αποκτήθηκαν πριν από
την 01-01-2017, τα ανώτατα όρια της παρ. 2 του άρθρου 1 υπολογίζονται στο ύψος που ανέρχονταν την
01-01-2017.
2. Για πτυχία που αποκτήθηκαν μετά την 01-01-2017
και κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση αναγνώρισης, η δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ανεξαρτήτως παρέλευσης της προθεσμίας της περίπτ. στ΄
της παρ. 1 του άρθρου 2, εφόσον τα δικαιολογητικά του
άρθρου 3 υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες εκάστου
Κλάδου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους
από την έναρξη ισχύος της.
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3. Μέχρι την αντιστοίχιση των πτυχίων βαλκανικών
γλωσσών στα επίπεδα γλωσσομάθειας της παρ. 2 του
άρθρου 1, για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησής τους
καταβάλλονται τα ποσά της περίπτ. β΄ της ίδιας παραγράφου, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Εφόσον, μετά την αντιστοίχισή τους, προκύπτει ένταξη του
πτυχίου σε επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2, μπορεί να καταβληθεί το υπόλοιπο δικαιούμενο ποσό κατόπιν σχετικής
αίτησης του δικαιούχου.
Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας η 2/16705/0022/
5-6-2006 απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (Β΄ 827), καταργείται.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2019
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«AVIN INTERNATIONAL LTD» της ανάληψης του
κόστους εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας
επίπλων για το κτίριο της Α΄ προβλήτας του
λιμένα Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγαστεί το
Γραφείο του Επιθεωρητή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου
Ελλάδος.
Με την 2824.76/41453 /2019/04 Ιουνίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται
αποδεκτή η με αριθ. Εισερχ. Κεντρικού Λιμεναρχείου
Θεσσαλονίκης: 8222/07.05.1919 επιστολή πρόθεσης
δωρεάς της εταιρείας: «AVIN INTERNATIONAL LTD»
της ανάληψης του κόστους εκτέλεσης εργασιών και
προμήθειας επίπλων για το κτίριο της Α΄ προβλήτας
του λιμένα Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγαστεί το Γραφείο του Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος-ΕΛ.ΑΚΤ. Βορείου Ελλάδος, συνολικής αξίας εννέα χιλιάδων ευρώ
(#9.000#€), πλέον ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΜΑΡΗ Κωνσταντίνο του Γεωργίου είκοσι δύο (22) καμβάδων, διάστασης 30x40, με θέμα το λιμάνι του
Ηρακλείου, για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.
Με την 2824.76/ 41451 /2019/ 04 Ιουνίου 2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των
αρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η
με αριθμ. Εισερχ. Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου:
1398/28-02-2019 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΜΑΡΗ
Κωνσταντίνου του Γεωργίου είκοσι δύο (22) καμβάδων,
διάστασης 30x40, με θέμα το λιμάνι του Ηρακλείου, για
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, με σκοπό την διακόσμηση αυτού, εκτιμώμενης αξίας περίπου εξακοσίων
ευρώ (#600,00#€).
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 12224
(4)
Έγκριση αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, εργαζομένων
στο εργοστάσιο αποστείρωσης ιατροφαρμακευτικών προϊόντων με ακτινοβόληση, της ΙΦΕΤ
ΑΕ, στη Μαγούλα Αττικής έως και 31/12/2019.
(447η/21.5.2019 συνεδρίαση).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 4093/2012.
2. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Tην εισήγηση του Διευθυντή του Εργοστασίου της
Μαγούλας.
4. Tην εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπη
ρεσιών.
5. Την αριθμ. 3929/Φ14.ΜΑΓ.3458 άδεια λειτουργίας (ανανέωση) μετά από αλλαγή φορέα της μονάδας
αποστείρωσης ιατρικών προϊόντων της εταιρείας με
την επωνυμία ΙΦΕΤ Α.Ε. στη θέση Πλακωτό του Δήμου
Μαγούλας.
6. Tην Γνωστοποίηση όρων ατομικής Σύμβασης Εργασίας των τριών εργαζομένων της ΙΦΕΤ Α.Ε. στην εν
λόγω μονάδα.
7. Tον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Ε. βάση του οποίου προβλέπεται η 24ωρη λειτουργία
της Διεύθυνσης Ακτινοβόλησης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο Εργοστάσιο της Μαγούλας, αποφασίζουμε:
Για την καταβολή αποζημίωσης για εργασία, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 άρθρο 20 πα-
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ράγραφος Β σε τρεις (3) εργαζόμενους στο εργοστάσιο
της Μαγούλας Αττικής, για 1.024 συνολικά ώρες που
αφορούν σε νυχτερινή εργασία κατά τις εργάσιμες ημέρες, για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2019. Το μικτό κόστος
της ως άνω αποζημίωσης, για Β΄ εξάμηνο του 2019, ανέρχεται στα 2.800 ευρώ και η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό της ΙΦΕΤ Α.Ε. για το έτος 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 30 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

Τεύχος B’ 2170/07.06.2019

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην 2811.16-1/23002/2019/29-03-2019 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1394/τ.Β΄/22-04-2019, στη σελίδα
16683, στη β΄ στήλη, στον προτελευταίο στίχο, πριν τον
πίνακα, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο: «1η Ιανουαρίου έως την 1η Μαρτίου»,
στο ορθό: «1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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