
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2022-2025 του 
φορέα του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 με την επω-
νυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Α.Ε.»

2 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2422.3/2480/2018/
11-01-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού 
προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού 
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 
και στα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» (Β’ 71).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 111961 ΕΞ 2021 (1)
   Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2022-2025 του 

φορέα του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 με την επωνυ-

μία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 43/1975 «Περί Ιδρύσεως Εθνικής Βιομηχανίας 

Αεροπορικού Υλικού» (Α’ 39), β) του ν. 696/1977 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 43/1975» 
(Α’ 272), γ) των άρθρων 6, 7 και 10 του ν. 3429/2005 «Δη-
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314),

δ) των άρθρων 24, 45 και 46 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ε) του ν. 4813/2021 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022- 2025» (Α’  111),

ζ) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (Α’ 213) περί ανα-
σύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιο-
τήτων των Υπουργείων» (Α’ 221),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

2. Τις υπ’ αρ. αποφάσεις:
α) Την υπό στοιχεία 17255 ΕΞ 2020/12.02.2020 απόφα-

ση Υπουργού Οικονομικών «Παύση και ορισμός μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. 
(ΕΑΒ Α.Ε.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 103) και την υπό στοιχεία 134203 
ΕΞ 2020/25.11.2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών 
«Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.(ΕΑΒ Α.Ε.)», 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 993).

β) την υπό στοιχεία 2/14400/ΔΠΓΚ/17-2-2016 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτι-
ση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων 
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005» (ΑΔΑ: ΩΩΕ5Η-ΝΔΥ, 
ΦΕΚ Β΄ 476 και Β΄ 599).

3. Το από 09.06.2021 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
του Υπουργείου Οικονομικών και του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνι-
κή Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε., για το οικονομικό έτος 
2021.

4. Το υπ’ αρ. 0100-2021-07-299/28.07.2021 έγγραφο 
της ΕΑΒ ΑΕ για έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
2022-2025 με συνημμένο το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2022-
2025, τα παραρτήματά του και την υπ’ αρ. 1556/22.7.2021 
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου «Έγκριση Επι-
χειρησιακού Σχεδίου 2022- 2025».

5. Το από 06/08/2021, εισηγητικό σημείωμα της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.

6. Ότι από την παρούσα και σύμφωνα με το Μεσοπρό-
θεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022- 2025 
δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται το Επιχειρησιακό σχέδιο 2022-2025 του 
φορέα του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 με την επωνυμία 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» με έτος 
βάσης το οικονομικό έτος 2021 το οποίο είναι συμβατό 
με τους δεσμευτικούς στόχους, το επιδιωκόμενο απο-
τέλεσμα και τα ανώτατα όρια του εγκεκριμένου Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2022-2025.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

  Ο Υπουργός 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 2422.3/66512/2021 (2)
    Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2422.3/2480/2018/

11-01-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονο-

μικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

«Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού 

προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού 

Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 

και στα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» (Β’ 71). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. Ι του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 «Συ-

νταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

β. Της παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 «Σύ-
σταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτο-
φυλακής και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).

γ. Του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την 
εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικο-
νομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α’ 65) σε συνδυασμό με 
το άρθρο 2 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40).

δ. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι-
νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232).

ε. Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

στ. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ζ. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

η. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

θ. Του π.δ. 70/2015 (Α’ 114).
ι. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’ 145).
ια. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιβ. Του π.δ. 61/2020 «Αποδοχή παραίτησης Υφυπουρ-
γών» (Α’ 154).

ιγ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 2811.6/71023/27-09-2018 (ΑΔΑ: 
7M4A4653ΠΩ-6XA) απόφαση Έγκρισης Ανάληψης Πο-
λυετούς Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α’.

4. Την υπ’ αρ. 2811.23/63/04-01-2021 απόφαση Ανά-
ληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α’/ΓΡ. ΑΑΥ (α/α 
3615 βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΥΝΑΝΠ 
ΑΔΑ: 6Μ974653Ω-ΣΕΗ).

5. Την υπ’ αρ. 2811.23/336/28-01-2021 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ Α’/ΓΡ. ΑΑΥ 
(α/α 11083 βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
ΥΝΑΝΠ ΑΔΑ: ΨΚΝ04653ΠΩ-ΩΗΤ).

6. Την υπ’ αρ. 2811.6/42212/14-06-2021 απόφαση 
Έγκρισης Συμπληρωματικής Ανάληψης Πολυετούς Υπο-
χρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α’(ΑΔΑ: 6ΨΣ24653ΠΩ-
36Δ).

7. Το υπ’ αρ. 2811.8/43050/16-06-2021 Εισηγητικό Ση-
μείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΡΟΠ Α’.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα θα προκληθεί 
οικονομική επιβάρυνση ύψους 126.360,00 € για το 
τρέχον οικονομικό έτος, 304.560,00 για το οικονομι-
κό έτος 2022 και 300.000,00 για το οικονομικό έτος 
2023 και εφεξής, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
που έχουν προβλεφθεί και θα εγγραφούν στον Ειδικό 
Φορέα: 1041-502-0000000 και ειδικότερα από τις πι-
στώσεις του Λογαριασμού: ΑΛΕ 213 01 07001 «Αμοιβές 
ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για 
την προσφορά διδακτικού έργου» του Ειδικού Φορέα 
502 (πρώην 401) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος 
Ελληνικής Ακτοφυλακής του Προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός 
των προβλεπομένων ανωτάτων ορίων του ισχύοντος 
Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’  αρ. 2422.3/2480/2018/
11-01-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’  71), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, το κείμενο της οποίας 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Δικαιούχοι - Ποσά αποζημίωσης

1. Καθορίζουμε την αποζημίωση για κάθε ώρα θεω-
ρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας αυτών που διδάσκουν 
στις Σχολές και τα Σχολεία εκπαίδευσης, μετεκπαίδευ-
σης και επιμόρφωσης του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και στα 
επιμορφωτικά σεμινάρια του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ν.Α.Ν.Π.), ως ακολούθως:
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α. Για το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Ανώτα-
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και των δικαστικών λειτουργών, ανεξάρτητα από το αν τελούν 
στην ενέργεια ή τη σύνταξη, η ωριαία αποζημίωση είναι:

Δικαιούχοι Ποσά αποζημίωσης

(1) Καθηγητές Πανεπιστημίων και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί. 41,00 €

(2) Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων και ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί. 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 και κατώτεροι δικαστικοί λειτουργοί. 27,00 €

(6) Επίκουροι Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι. κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 25,00 €

(7) Λέκτορες. 23,00 €

(8) Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι., οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 20,00 €

(9) Αναπληρωτές -Επίκουροι Καθηγητές Α.Τ.Ε.Ι., οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου.

18,00 €

(10) Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. 30,00 €

(11) Αναπληρωτές Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. 28,00 €

(12) Επίκουροι Καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. 25,00 €

(13) Λέκτορες Α.Σ.Ε.Ι. 18,00 €

Για το εν συντάξει εκπαιδευτικό προσωπικό η αποζημίωση καταβάλλεται σύμφωνα με τη βαθμίδα την οποία 
κατείχε πριν να συνταξιοδοτηθεί.

β. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελείται από ιδιώτες, η ωριαία αποζημίωση είναι:

Δικαιούχοι Ποσά αποζημίωσης

(1) Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου. 20,00 €

(2) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. 18,00 €

(3) Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. 15,00 €

(4) Κάτοχοι πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. 13,00 €

(5) Πτυχιούχοι Ανωτέρας Σχολής ή Κολεγίου 3ετούς φοιτήσεως μετά τις σπουδές στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση ή πτυχιούχοι ξένης γλώσσας.

12,00 €

(6) Καθηγητές ξένων γλωσσών που δεν έχουν πτυχίο Ανωτέρας Σχολής ή Κολεγίου 3ετούς 
φοιτήσεως μετά τις σπουδές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

9,00 €

(7) Εκπαιδευτές που δεν έχουν πτυχίο Ανωτέρας Σχολής. 6,00 €

γ. Για το εν ενεργεία προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, 
η ωριαία αποζημίωση είναι:

Δικαιούχοι Ποσά αποζημίωσης

(1) Αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εξομοιούμενοι των Ενόπλων δυνάμεων και λοιπών 
Σωμάτων Ασφαλείας, που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου.

14,00 €

(2) Αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εξομοιούμενοι των Ενόπλων δυνάμεων και λοιπών 
Σωμάτων Ασφαλείας, που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου.

12,00 €

(3) Ανώτατοι Αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εξομοιούμενοι των Ενόπλων δυνάμεων και 
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας.

11,00 €

(4) Ανώτεροι Αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εξομοιούμενοι των Ενόπλων δυνάμεων και 
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας.

10,00 €
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(5) Κατώτεροι Αξιωματικοί του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εξομοιούμενοι των Ενόπλων δυνάμεων και 
λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας.

9,00 €

(6) Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών 9,00 €

(7) Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 8,00 €

(8) Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί, Λ/Φ που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου (ΑΕΙ/
ΑΤΕΙ) και ΑΕΝ.

7,00 €

(9) Εκπαιδευτές και καθηγητές, ανεξαρτήτως βαθμού, απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης 6,00 €

Για τους τελούντες σε αποστρατεία λαμβάνεται υπόψη ο αποστρατευτικός βαθμός ενώ για τα εν ενεργεία στελέχη 
ο βαθμός που φέρουν.

δ. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποτελείται από δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους και καθηγητές 
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, η ωριαία αποζημίωση είναι:

Δικαιούχοι Ποσά αποζημίωσης

(1) Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου 14,00 €

(2) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου - Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές των Ακαδημιών 
Εμπορικού Ναυτικού

12,00 €

(3) Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. - Λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού

10,00 €

(3) Κάτοχοι πτυχίου Α.Τ.Ε.Ι. 8,00 €

(4) Κάτοχοι πτυχίου ανωτέρας σχολής ή υπάλληλοι τεχνολογικής εκπαίδευσης 6,00 €

Οι ανωτέρω αποζημιώσεις ισχύουν και για το πολιτικό 
προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σύμφω-
να με τον εκάστοτε τίτλο σπουδών.

2. Η διδασκαλία από τους αναφερόμενους στις κατη-
γορίες γ’ και δ’ πρέπει να παρέχεται ανεξάρτητα από τα 
κύρια καθήκοντα του διδάσκοντος.

3. Η αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται στο διδακτικό 
προσωπικό για κάθε ώρα συμμετοχής του στο εκπαιδευ-
τικό συμβούλιο της οικείας σχολής και στις εξεταστικές 
επιτροπές, καθώς επίσης και για κάθε ώρα απασχόλησής 
του στη διενέργεια προφορικών ή γραπτών εξετάσεων.

Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις - περιορισμοί

1. Για την καταβολή της αποζημίωσης του άρθρου 1 
της παρούσας, πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προ-
ϋποθέσεις:

α. Η διδασκαλία να παρέχεται στις Σχολές και τα Σχο-
λεία εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και στα επιμορφωτικά σεμινά-
ρια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Υ.Ν.Α.Ν.Π.), των οποίων η λειτουργία προβλέπεται από 
το νόμο ή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής.

β. Στην απόφαση διορισμού του διδακτικού προσω-
πικού πρέπει να αναφέρεται η Σχολή ή το Σχολείο εκ-
παίδευσης, το διδασκόμενο μάθημα και οι ημέρες και 
ώρες διδασκαλίας. Η εν λόγω απόφαση να αναρτάται 
στο πρόγραμμα "Διαύγεια".

γ. Για την καταβολή αυξημένης αποζημίωσης λόγω κα-
τοχής διδακτορικού - μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα 
πρέπει το διδασκόμενο μάθημα να είναι συναφές προς 
τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών ή πτυχίου Πανεπιστημίου, 
Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής.

δ. Οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο Πανεπιστημίου, μεταπτυ-
χιακό, διδακτορικό) αλλοδαπών Πανεπιστημίων πρέπει 
να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοι-
χους 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 Εκπαίδευσης, 

μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου 
υπηρετούν ως τοποθετημένοι ή αποσπασμένοι ή διατε-
θειμένοι και στα καθήκοντα τους ανάγεται η υποχρέωση 
παροχής διδακτικού έργου.

β) Όσοι έχουν οριστεί με ημερήσια διαταγή του Προ-
ϊσταμένου της Υπηρεσίας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ή/και του πλοί-
ου - σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου πραγματοποιείται η 
πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων, ως εκπαιδευτές και 
αναπληρωτές αυτών για την πραγμάτωσή της.

Άρθρο 3
Δικαιολόγηση αποζημίωσης διδασκαλίας

Η αποζημίωση διδασκαλίας δικαιολογείται βάσει:
1. Αντιγράφου της απόφασης διορισμού του δικαιού-

χου ως διδάσκοντα.
2. Βεβαίωσης του Διοικητή ή του Διευθυντή Σπουδών 

της Σχολής ή του Σχολείου Εκπαίδευσης, μετεκπαίδευ-
σης και επιμόρφωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στην οποία να 
αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός του 
δικαιούχου, τα στοιχεία της απόφασης διορισμού, το εί-
δος 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, βεβαιωμέ-
νου και υπογεγραμμένου από το Διοικητή ή τον Διευθυ-
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ντή Σπουδών της Σχολής ή του Σχολείου Εκπαίδευσης, 
μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 4
Εκκαθάριση-πληρωμή - κρατήσεις

1. Τα δικαιολογητικά δαπάνης συγκεντρώνονται με 
μέριμνα του Διοικητή ή του Διευθυντή Σπουδών της Σχο-
λής ή του Σχολείου Εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και διαβιβάζονται στην 
αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.ΝΑ.Ν.Π., προκει-
μένου να ελεγχθούν και εκκαθαριστούν.

2. Η πληρωμή της δαπάνης υλοποιείται σε βάρος των 
πιστώσεων του Λογαριασμού: 213 01 07001 ’’Αμοιβές 
ωρομισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την 
προσφορά διδακτικού έργου’’ του Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι δικαιούχοι λαμβά-
νουν 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, κα-
θώς 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
Έναρξη ισχύος - καταργούμενες διατάξεις

1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. 
2/1490/0022/28-03-2005 (Β’ 501) κοινή απόφαση Υπουρ-
γών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 
01-09-2021».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02043772209210008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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