
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της αριθμ. 3320/89565/13-08-2015 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ: 1701/τ.B΄/
14-8-2015) «Συμπληρωματικά μέτρα για την 
εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποί-
ηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωμα-
τικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης 
στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτι-
κών».

2 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής 
του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονι-
στών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε 
ευρώ.

3 Εξαιρέσεις από τα άρθρα 5 έως 9 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, μεταφορών που διενερ-
γούνται με συγκεκριμένα οχήματα.

4 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρό-
νου στις θέσεις «Νησί, Αμυγδαλιές, Κομπούρι, 
Κόκκινο Λιθάρι», των Δ.Κ Μουζακίου και Μαυρομ-
ματίου και της Τ.Κ Γελάνθης του Δήμου Μουζακί-
ου Ν. Καρδίτσας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ23/οικ.21812-1659 (1)
  Συμπλήρωση της αριθμ. 3320/89565/13-08-2015 

κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ: 1701/τ.B΄/

14-8-2015) «Συμπληρωματικά μέτρα για την 

εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 

(ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής για την τροπο-

ποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 

(ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπλη-

ρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στή-

ριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκη-

πευτικών»

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε-
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αποζημίωση αυτή δεν υπολείπεται του καθορισμένου 
ειδικού επιμισθίου, αλλά ούτε το υπερβαίνει. Σε καμία 
περίπτωση δεν καταβάλλεται η ανωτέρω αποζημίωση αν 
δεν προβλέπεται από τη σχετική απόφαση απόσπασης 
η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού.

8. Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιμι-
σθίου, η σχετική περικοπή θα πραγματοποιείται από την 
πληρωμή επόμενων μηνών, όσο διαρκεί η απόσπαση 
στο εξωτερικό. Σε περίπτωση οριστικής επιστροφής του 
δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πα-
ρακρατούνται από τις τακτικές του αποδοχές με πράξη 
καταλογισμού από το αρμόδιο όργανο που έχει οριστεί 
με την αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4.10.2005 υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ 1461 Β΄) και μετά από εισήγηση του 
αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Δια-
χείρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..

Α2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 
Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται από την αρμόδια 

υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τακτικά εντάλματα Πληρωμής 
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και με πίστωση 
λογαριασμού που τηρείται σε υποκατάστημα χρηματο-
πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 2/37345/0004/04.6.2010 κοινή υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 784 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135 Β΄) όμοια, οι οποίες 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3845/2010, αριθ. 
2 παρ. 1β (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το αριθ. 
20, παρ. 1 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄).

Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2/20801/0022/14.3.2012 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 807 Β΄) καθορισμού μει-
ωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερι-
κό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονι-
στών εκπαίδευσης, με τον καθορισμό αυτού σε ευρώ στις 
χώρες που καταβάλλονταν σε τοπικό νόμισμα ως εξής:

Χώρα

Επιμίσθιο
Εκπαιδευτικών
και Διοικητικών 

Υπαλλήλων

Επιμίσθιο 
Συντονιστών 
Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΗ

ΑΓΓΛΙΑ 1.480,00 2.330,00

ΔΑΝΙΑ 1.230,00

ΕΛΒΕΤΙΑ 2.350,00

ΛΕΤΟΝΙΑ 790,00

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 790,00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 960,00

ΣΟΥΗΔΙΑ 950,00

ΑΜΕΡΙΚΗ

ΚΑΝΑΔΑΣ 1.220,00 1.850,00

ΜΕΞΙΚΟ 1.580,00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 1.290,00

ΠΑΝΑΜΑΣ 1.580,00

ΠΕΡΟΥ 900,00

ΧΙΛΗ 1.000,00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ -
Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ 1.230,00 1.500,00

ΑΣΙΑ

ΙΡΑΚ 620,00

ΙΡΑΝ 480,00

ΚΟΥΒΕΙΤ 1.160,00

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθ. 2/20801/0022/14.3.2012 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 807 Β΄).

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
κάθε άλλη που ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερόμενα 
θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Εσωτερικών Παιδείας, Έρευνας
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και Θρησκευμάτων
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ι

         Αριθμ. Φ450/23759 /1220 (3)
Εξαιρέσεις από τα άρθρα 5 έως 9 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου, μεταφορών που διενερ-

γούνται με συγκεκριμένα οχήματα.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 Α του άρθρου 14 

του Ν. 3534/2007 (Α΄ 40) όπως συμπληρώθηκαν με το 
άρθρο 37 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 13

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

4. Το άρθρο 3 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού»

5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 2801/2000 (Α΄ 46).
7. Την 19273/565/Φ1/2016 (Β΄710) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας Χρυσο-
βελώνη».

8. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του 
Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Δι-
ατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 όπως ισχύει, κάθε κράτος 
μέλος της ΕΕ μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις από τα άρθρα 
5 έως 9 του Κανονισμού στις αναφερόμενες μεταφορές 
του άρθρου αυτού.

10. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εξαιρούνται από τα άρθρα 5 έως 9 του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, οι μεταφορές που διενεργούνται με τα 
εξής οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα:

α. Οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες 
αποχετεύσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, ύδρευ-
σης, συντήρησης των δικτύων αερίου και ηλεκτρισμού, 
συντήρησης και ελέγχου του οδικού δικτύου, κατ' οίκον 
συλλογής των οικιακών απορριμμάτων και διάθεσης 
αυτών, καθώς και από τις υπηρεσίες τηλέγραφου και 
τηλεφωνίας, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής 
και ανίχνευσης ραδιοτηλεοπτικών πομπών ή δεκτών.

β. Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μαθήματα και 
εξετάσεις οδήγησης αυτοκινήτου για την απόκτηση 
άδειας οδήγησης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικα-
νότητας, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελμα-
τικές μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών.

γ. Ειδικά οχήματα μεταφοράς χρημάτων ή /και τιμαλ-
φών.

δ. Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 
τη μεταφορά ζωικών αποβλήτων ή σφαγίων που δεν 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

ε. Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε 
οδούς εντός εγκαταστάσεων κεντρικών σταθμών, όπως 
είναι οι λιμένες, οι λιμένες για συνδυασμένες μεταφορές 
και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί.

στ. Λεωφορεία αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης με 10 
έως 17 θέσεις οι άδειες των οποίων έχουν εκδοθεί στο 
όνομα πολυτέκνων για τη μεταφορά αποκλειστικά και 
μόνο των ιδίων και μελών της οικογένειας τους.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 24 Μαΐου 2016 

Η Υφυπουργός

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Ι

      Αριθμ. 1089/87667 (4)
 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρό-

νου στις θέσεις «Νησί, Αμυγδαλιές, Κομπούρι, 

Κόκκινο Λιθάρι», των Δ.Κ Μουζακίου και Μαυ-

ρομματίου και της Τ.Κ Γελάνθης του Δήμου Μου-

ζακίου Ν. Καρδίτσας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/
28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου -Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 237).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

6. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/
18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «περί 
μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996
(ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 
68/Β΄/04-02-1998) και 87578/703/06-3-2007 (ΦΕΚ 581/
Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/
01-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/06-9-2010) κοινής απόφασης 
Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Την αριθ. 2644/07-6-2006 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας 
για πενταετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 1.736 στρεμ-
μάτων στις θέσεις «Νησί - Αμυγδαλιές - Κομπούρι» των 
Δ.Δ. Μαυρομματίου και Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου.




