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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών
Πλοίων, έτους 2019».

2

Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λαθρεμπορίας στον (επ) MUHAMMAD (ον) ΑΖΑΜ
του MASHOOQ, με Α.Φ.Μ. 174200593.

3

Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λαθρεμπορίας στον (επ) ULLAH EHSAN του
ΙΝΑΥΑΤ με Α.Φ.Μ. 172244312.

4

Επιβολή διοικητικού προστίμου στον AHMED
ABBAS του FAQI SALEH και της SEWI RASOOL, για
την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός
της Ελληνικής Επικράτειας.

5

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με
την 459/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

6

Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας για το προσωπικό που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος στο Δήμο Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης
για το έτος 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2242.5-1.11/56069/2019
(1)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 5 παρ.
1 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν
τη ναυτική εργασία» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα,

Αρ. Φύλλου 3098

β) των άρθρων 1, 4 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 102),
γ) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/ 1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 49 ν. 4597/2019 «Για την κύρωση των
Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος
Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),
ε) του π.δ. 152/2003 «Περί οργάνωσης του χρόνου
εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ» (Α΄ 124), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 171/2014 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2009/13/ΕΚ (L 124) και
2013/54/ΕΕ (L 329)» (Α΄ 268),
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114),
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Την αριθμ. 3522.2/09/2014/29-04-2014 Εγκύκλιο
Δ.Ν.ΕΡ. 2ο (ΑΔΑ: ΒΙΦΘΟΠ-2ΒΨ).
3. Το αριθμ. 286-56/11-07-2019 κοινό έγγραφο του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Πάσης Τάξεως, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η
από 08-07-2019 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων,
έτους 2019.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών
Πλοίων, έτους 2019, το κείμενο της οποίας υπογράφηκε
την 08-07-2019 από τους νόμιμους εκπροσώπους του
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Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
Πάσης Τάξεως, έτους 2019, εκτός από το άρθρο 15 αυτής
(Δικαίωμα επιλογής Πλοιάρχου), το οποίο αντίκειται στην
κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, κυρώνονται ως εξής:
α. το άρθρο 12 β (Επιβατηγά – Οχηματαγωγά πλοία
γραμμής Ελλάδας – Ιταλίας), υπό τον όρο της κατάλληλης
ρύθμισης για την εφαρμογή αυτού θεμάτων ασφαλιστικής φύσης.
β. οι όροι της Συλλογικής Σύμβασης που αναφέρονται
σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης στο μέτρο που δεν
αντίκεινται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που
διέπει τα θέματα αυτά.
2. Η ισχύς της παρούσας και της Συλλογικής Σύμβασης,
η οποία κυρώνεται με την απόφαση αυτή αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Εν Πειραιεί σήμερον την 8-7-2019, οι υπογεγραμμένοι
εφ΄ ενός Μιχάλης Σακέλλης Πρόεδρος και Αδαμάντιος
Κρασανάκης Γενικός Γραμματέας της ενταύθα εδρευούσης Επαγγελματικής Οργάνωσης «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)» ειδικώς εξουσιοδοτημένος προς τούτο και αφ΄ ετέρου ο Εμμανουήλ
Τσικαλάκης εκπροσωπών νομίμως εν προκειμένω την
εν Πειραιεί εδρεύουσα αναγνωρισμένη Επαγγελματική
οργάνωση «Πανελλήνιος Ένωσις Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης
Τάξεως» και ειδικώς εξουσιοδοτημένος προς τούτο, συνελθόντες σήμερον είς Πειραιά για να ορίσουμε τον μισθό τις ειδικές αμοιβές και λοιπούς όρους εργασίας των
Πλοιάρχων των Μεσογειακών Επιβατηγών Τουριστικών
Πλοίων, απεφασίσαμεν κοινή αμφοτέρων συμφωνία τα
επόμενα.
Άρθρο 1
1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ισχύει επί των:
α. Επιβατηγών Μεσογειακών Πλοίων τα οποία εκτελούν
πλόες στον Μεσογειακό χώρο, περιλαμβανομένου εις τούτον και του Ευξείνου Πόντου και μη δρομολογημένων
κατά τας περί ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών διατάξεις και
β. Επιβατηγών Τουριστικών Πλοίων τα οποία εκτελούν
τουριστικούς πλόες εντός και εκτός του Μεσογειακού
χώρου
2. Το μισθολόγιο καθώς και οι πάσης φύσεως αποδοχές
των επί των ανωτέρω επιβατηγών πλοίων εργαζομένων
Πλοιάρχων καθορίζονται σε ευρώ.
3. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους Πλοιάρχους
θα καλύπτονται εκ μέρους της εφοπλιστικής επιχειρήσεως δι΄ αντιστοιχων βεβαιώσεων εκχωρήσεως του ισόποσου συναλλάγματος, διατηρουμένων εκ παραλλήλου
όλων των υπέρ των Πλοιάρχων εκ μέρους της πολιτείας
υφισταμένων μέχρι σήμερον συναλλαγματικών διευκολύνσεων.
Άρθρο 2
Μισθός Ενεργείας
1. α) Ο μηνιαίος μισθός ενεργείας και πάσης φύσεως
επιδόματα που προβλέπονται από την προηγούμενη
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με το αριθμ. 2242.5-
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1.11/81295/2018, ΦΕΚ 4986/Β΄/08-11-2018 αυξήθηκαν κατά ποσοστό (2%) για την χρονική περίοδο από
01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 στο ποσό των τριών χιλιάδων είκοσι τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (3023,62).
β. Ο Ύπαρχος, κάτοχος διπλώματος Α΄ τάξεως, που
υπηρετεί στην κατηγορία των εν λόγω πλοίων λαμβάνει μηνιαίο επίδομα από 01-01- 2019 έως 31-12-2019
το ποσό των εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό
(148,01) πλέον του επιδόματος Υπάρχου του αναφερομένου εις το άρθρο 5 παρ. 2 της Γενικής Συλλογικής
Συμβάσεως Τουριστικών Μεσογειακών Πλοίων, που υπεγράφη μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας και της ΠΝΟ.
γ. Οι συνολικές αποδοχές του Πλοιάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές
αποδοχές των λοιπών μελών του πληρώματος που προβλέπονται από την παρούσα Συλλογική Σύμβαση και την
γενική Συλλογική Σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του
Σ.Ε.Ε.Ν. και της Π.Ν.Ο. αλλ΄ ανώτερες τούτων τουλάχιστον κατά τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά (4,10) μηνιαίως
της διαφοράς αυτής λογιζομένης ως ειδικού επιδόματος.
δ. Οι συνολικές αποδοχές του Υπάρχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συνολικές
αποδοχές των Προϊσταμένων των λοιπών ειδικοτήτων.
Άρθρο 3
α. Δια τις τυχόν διανυόμενες εν πλω και εν λιμένι Κυριακές καταβάλλεται στον Πλοίαρχο ιδιαίτερη αμοιβή υπό
τύπον επιδόματος, ανερχόμενη σε ποσοστό 22% επί του
μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παρ.1α της παρούσης.
β. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται δι΄ έκαστον διανυόμενον εν πλω και εν λιμένι Σάββατον ένα πλήρες ημερομίσθιον ίσον προς το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας
του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.
γ. Στο Πλοίαρχο καταβάλλεται ένα πλήρες ημερομίσθιο δι΄ εκάστη αργία διανυομένην εν πλώ ή εν λιμένι
ίσον προς το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας του
άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.
δ. Στον Πλοίαρχο παρέχεται σαν επίδομα παραστάσεως από 01-01- 2019 έως 31-12-2019 το ποσό των διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (296,32).
ε. Οι ημέρες αργιών εν πλώ και εν λιμένι που ορίζονται
από την Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας μεταξύ
της ΠΝΟ και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας ισχύουν και για τους Πλοιάρχους.
Άρθρο 4
Χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος
Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού υπό τη προϋπόθεση
ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση για την εργοδοσία, πλην μηνιαίου
επιδόματος από 01-01- 2019 έως 31-12-2019 το ποσόν
των είκοσι δύο ευρώ και οκτώ λεπτών (22,08) χορηγουμένων στον Πλοίαρχο.
Άρθρο 5
α. Σε περίπτωση ναυαγίου, ασχέτως των άλλων αποζημιώσεων των οποίων δικαιούται συμφώνως προς
τους κείμενους νόμους, παρέχεται στον Πλοίαρχο και
ειδική αποζημίωση καθοριζόμενη από 01-01- 2019 έως
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31-12-2019 στο ποσόν των χιλίων εκατόν έξι ευρώ και
πενήντα πέντε λεπτών (1106,55).
β. Στον Πλοίαρχο παρέχονται επίσης έξοδα λιμένος
για όσες ημέρες το πλοίο παραμένει στο λιμάνι, προς
κάλυψη δαπανών που αφορούν το πλοίο, καθώς και τα
μικροέξοδα τα σχετικά με την εξυπηρέτηση του πλοίου
επί αποδόσει λογαριασμού.
γ. Στον Πλοίαρχο Ε/Γ-Ο/Γ (εφ΄ όσον το πλοίο μεταφέρει οχήματα), καταβάλλεται μηνιαίως (ως επίδομα) από
01-01- 2019 έως 31-12-2019 το ποσόν των εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (148,69).
Άρθρο 6
α. Ο μισθός ασθενείας ορίζεται σε κάθε περίπτωση
ίσος με τον κατά το άρθρο 2 παραγρ. 1α της παρούσης
μισθό ενεργείας, σε περίπτωση δε νοσηλείας εκτός νοσοκομείου ή κλινικής καταβάλλεται και το αντίτιμο τροφής.
β. Στον Πλοίαρχο ο οποίος υφίσταται χειρουργική
επέμβαση ή τραυματισμό στο πλοίο και δεν καθίσταται
ανίκανος προς εργασία και του οποίου η θεραπεία δεν
παρατείνεται πέραν των τεσσάρων μηνών καταβάλλεται
ολόκληρος ο μισθός ενεργείας του άρθρου 2 παρ. 1α
της παρούσης.
γ. Ο μεταβαίνων να συναντήσει το πλοίο προς ανάληψη της διοικήσεώς του ως Πλοίαρχος, εάν υποστεί ατύχημα τυγχάνει της αυτής προστασίας της οποίας τυγχάνει
και εν τη υπηρεσία του πλοίου.
δ. Ο Πλοίαρχος δικαιούται νοσηλείας στη Α΄ Θέση νοσοκομείου ή κλινικής.
Άρθρο 7
Στον Πλοίαρχο παρέχεται για κάθε τουριστική περίοδο
μια χειμερινή και δύο θερινές στολές. Οι στολές αυτές θα
ανήκουν κατά κυριότητα στον Πλοίαρχο μετά τη λήξη
της τουριστικής περιόδου.
Άρθρο 8
Μισθός παροπλισμού
Σε περίπτωση παροπλισμού του πλοίου, ο μηνιαίος
μισθός του Πλοιάρχου από της ημέρας του παροπλισμού
και μέχρι συμπληρώσεως εννεαμήνου κατ΄ ανώτατον
όριον χρονικού διαστήματος εντός του αυτού ημερολογιακού έτους ορίζεται είς 80% επί του μισθού ενεργείας
του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.
Σε περίπτωση που συμφωνηθεί μεταξύ ΠΝΟ και ΣΕΕΝ
κάτι το καλύτερο σχετικώς με την υποχρέωση εννεαμήνου επανδρώσεως του πλοίου, τούτο θα ισχύει και για
τον Πλοίαρχο.
Άρθρο 9
Αντίτιμο Τροφής
Το ημερήσιο αντίτιμον τροφής του Πλοιάρχου και εις
όσας περιπτώσεις δικαιούται τούτο καθορίζεται από
01-01-2019 έως 31-12-2019 στο ποσό των δεκαέξι ευρώ
και πενήντα οκτώ λεπτών (16,58).
Άρθρο 10
Αποζημίωση
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο ναυτικός δικαιούται αποζημιώσεως θα καταβάλλεται τοιαύτη και στον
Πλοίαρχο.
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Άρθρο 11
Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αντιπροσωπεύοντα αποδοχές τεσσαράκοντα πέντε (45) ημερών,
καταργήθηκαν από 1.1.1982, ενσωματωθέντα στην κανονική άδεια, η οποία πλέον συνίσταται είς ενενήντα έξι
(96) ημέρας ετησίως και υπολογίζεται κατά τα ειδικότερον καθοριζόμενα στο άρθρο 8 της μεταξύ ΠΝΟ και
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Συλλογικής Συμβάσεως.
Άρθρο 12
Άδεια
1. Ο Πλοίαρχος δικαιούται πέραν των μέχρι σήμερον
χορηγουμένων (50) πενήντα ημερών ετησίας άδειας και
ετέρων (46) σαράντα έξι ημερών προς τις οποίες συμψηφίσθηκαν από 1.1.1982 και εφεξής τα υπό του άρθρου 11
της από 1.1.1982 Σ.Σ. προβλεπόμενα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα της ετήσιας αδείας ανερχομένης ούτω εις
(96) ενενήντα έξι ημέρας, υπολογιζομένης εις (8) οκτώ
ημέρας διά κάθε μήνα υπηρεσίας, δια δε τις τυχόν ολιγότερες του μηνός ημέρες το αντίστοιχον κλάσμα.
Η άδεια αυτή λογίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
2. Κατά τις ημέρες της αδείας του ο Πλοίαρχος δικαιούται του αναλογούντος σ΄αυτές μισθού ενεργείας του
άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης, προσαυξημένου
με το εξ 22% επίδομα Κυριακών και το αντίτιμον τροφής είς πάσαν περίπτωσιν ως και τα ειδικά επιδόματα
του άρθρου 3 της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης. Ο
τρόπος υπολογισμού των εν λόγω επιδoμάτων του άρθρου 3 θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει
η παράγραφος 2 του άρθρου 8 περί αδειών της Σ.Σ.Ε.
πληρωμάτων. Το ημερομίσθιο για τον υπολογισμό της
αδείας καθορίζεται στο 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.
3. Η άδεια αυτή παρέχεται στον Πλοίαρχο εφ΄ όσον το
επιτρέπουν οι ανάγκες του πλοίου κατ΄ αμοιβαία συνεννόησιν μετά του πλοιοκτήτου, δύναται δε να χορηγείται
και κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι επί επταήμερον, όπως και δι΄ επισκευάς, ετησίαν επιθεώρησιν
κλπ. Αι ημέραι κατάπλου και απόπλου δεν λογίζονται ως
ημέρες αδείας αλλά ως ημέρες εργασίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η χορηγουμένη άδεια δεν
είναι δυνατόν να δοθεί δια χρονικόν διάστημα μικρότερον των επτά ημερών.
Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα
προαναφερόμενα θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα από
τη Γενική Συλλογική Σύμβαση μεταξύ ΣΕΕΝ και ΠΝΟ.
Άρθρο 12 β
Eπιβατηγά – Οχηματαγωγά πλοία γραμμής
Ελλάδας –Ιταλίας
Στις δρομολογιακές γραμμές όλων των Ε/Γ πλοίων Ελλάδας –Ιταλίας, θα χορηγείται στον Πλοίαρχο μια επιπλέον μέρα ασφάλισης ανά μήνα σαν αντιστάθμισμα για την
μη χορηγηθείσα διανυκτέρευση μιας μέρας κάθε μήνα
και μέχρι του συνόλου των δέκα (10) ανά έτος.
Άρθρο 13
Έναρξη καταβολής μισθού
1. Σε περίπτωση που ο Πλοίαρχος θα ταξιδεύσει για να
συναντήσει το πλοίο για την διακυβέρνηση του οποίου
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προσελήφθη, δικαιούται τον μισθό ενεργείας της παρ.
1α του άρθρου 2 της παρούσης από της ημέρας αναχωρήσεως για το ταξίδι αυτό.
2. Τα υπό των άρθρων 3 και 4 της παρούσης προβλεπόμενα επιδόματα παρέχονται από της ημέρας ναυτολογήσεως του Πλοιάρχου.
Άρθρο 14
Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά που προκύπτει περί την εφαρμογή και
ερμηνεία των όρων της παρούσης Συλλογικής Συμβάσεως επιλύεται διαιτητικώς σύμφωνα προς τα καθοριζόμενα στο άρθρο 30 της Συλλογικής Συμβάσεως της
υπογραφείσης μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής
Ομοσπονδίας.
Άρθρο 15
Δικαίωμα επιλογής Πλοιάρχου
Οι Πλοίαρχοι που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμβαση προσλαμβάνονται εκ των τακτικών μελών της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως κατ΄
απόλυτον εκλογήν του πλοιοκτήτου.
Άρθρο 16
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούμε να επιτρέπεται η πρόσληψη σπουδαστών κυρίως της ναυτικής
εκπαίδευσης (ΑΕΝ, Τεχν. Λύκεια, Λύκεια, Γυμνάσια και
αντίστοιχες Ναυτικές Σχολές του εξωτερικού) ανεξάρτητα περιορισμού (υφισταμένης νομοθεσίας) ως προς
τον αριθμό των σπουδαστών.
Η πρόσληψη από τον πλοιοκτήτη θα γίνεται με την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου και θα είναι υποχρεωμένος
(ο πλοιοκτήτης) να καταβάλλει τα έξοδα μετάβασης και
παλιννόστησης, την ενδιαίτηση γενικά καθώς και την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του εκπαιδευόμενου
κατά το διάστημα της υπηρεσίας του στο πλοίο μόνο.
Ο μισθός του εκπαιδευόμενου θα συμφωνείται κατά
ελευθέραν συμφωνίαν και δεν θα υπερβαίνει οπωσδήποτε το μισθό του Δοκ. Πλοιάρχου.
Άρθρο 17
Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται ειδικόν επίδομα από
01-01-2019 έως 31-12-2019 το ποσόν των εβδομήντα
τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (73,40) όταν το πλοίο
διέλθει τις Μεγάλες Λίμνες Καναδά, την Διώρυγα του
Σουέζ και την Διώρυγα του Παναμά (PANAMA CANAL)
Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται άπαξ και για την
πρώτη και μόνο διέλευση ανεξαρτήτως των τυχόν επακολουθησομένων εντός τριάκοντα ημερών, άλλων διελεύσεων.
Άρθρο 18
Εισφορές υπέρ της Εστίας Ναυτικών
1. Η μηνιαία εισφορά των πλοιοκτητών και των ναυτικών υπέρ της Εστίας Ναυτικών καθορίζονται από τις
διατάξεις των εδαφίων α΄ και β΄ παρ.1 του άρθρου 7 του
ν. δ. 92 (ΦΕΚ 169/1973) ως ετροποποιήθησαν με το άρθρο 22 του ν. 1085/1980.
2. Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται επί του υπό
των Συλλογικών Συμβάσεων καθοριζομένου μηνιαίου
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μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης και δεν επεκτείνονται στα πάσης φύσεως επιδόματα, στην αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως
ναυτολογήσεως, ναυαγίου, αδείας, ασθενείας ή εργατικών ατυχημάτων.
Άρθρο 19
Οικογενειακά Επιδόματα
Οι πλοιοκτήτες περί ών η παρούσα συλλογική σύμβαση, καταβάλλουν ποσοστό 2% μη δυνάμενο να αυξηθεί
περαιτέρω, συμφώνως προς το άρθρο 25 του νόμου
1085/1980, εισπρατόμενον υπό του ΝΑΤ, με σκοπό τη
χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες
ναυτικούς. Το ανωτέρω ποσοστό ομού μετά του εξ ενός
επί τοις εκατόν (1%) ποσοστού συμμετοχής του ναυτικού
υπολογίζεται επί των υποκειμένων εις εισφοράν υπέρ
του ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.
Άρθρο 20
Επικουρική Ασφάλιση
Οι πλοιοκτήτες περί των οποίων η παρούσα Συλλογική Σύμβαση καταβάλλουν ποσοστό εκ δύο τοις εκατό (2%) και ήδη μετά την ψήφιση των ν. 4052/2012,
4336/2015,4387/2016, ποσοστό εκ τρία και είκοσι πέντε τοίς εκατό (3,25%), όπως εξειδικεύεται χρονικά στο
άρθρο 97 του ν. 4387/2016,μη δυνάμενο ν΄ αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρον 28 του ν. 1220/1981,
εισπραττόμενο υπό του ΝΑΤ με σκοπό την παροχή στους
Έλληνες Ναυτικούς επικουρικής σύνταξης. Το ανωτέρω ποσοστό μαζί με το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
και ήδη μετά την ψήφιση των ν. 4052/2012, 4336/2015,
4387/2016, τρία και είκοσι πέντε τοις εκατό (3,25%) όπως
εξειδικεύεται χρονικά στο άρθρο 97 του ν. 4387/2016
ποσοστό συμμετοχής του ναυτικού υπολογίζεται επί των
υποκειμένων σε εισφορά υπέρ του ΝΑΤ αποδοχών των
ναυτικών.
Άρθρο 21
Εναρξις - Λήξις ισχύος
α. Η ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσης συλλογικής συμβάσεως ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2019 και
λήξεως η 31η Δεκεμβρίου 2019.
β Κατά το διάστημα της ισχύος της Σ.Σ. δύναται να
τροποποιηθεί αυτή μόνο κατόπιν κοινής εγγράφου συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Πέραν των ανωτέρω, κατά τα λοιπά μη προβλεπόμενα υπό της παρούσης
ισχύει ότι και στη Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας
στα Επιβατηγά-Μεσογειακά Τουριστικά πλοία μεταξύ
ΣΕΕΝ και ΠΝΟ.
γ. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία
πρωτότυπα εκ των οποίων από ένα αντίτυπο έλαβαν τα
συμβαλλόμενα μέρη, το δε τρίτο θέλει κατατεθεί στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς
κύρωση, υπογράφεται δε ως έπεται.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ
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Για την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων
Ε.Ν. Πάσης Τάξεως
Ο Πρόεδρος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ
Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης Συλλογικής Σύμβασης να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2019
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μπορίας 900 πακέτων τσιγάρων, τα οποία βρέθηκαν στην
κατοχή του.
Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%)
κατά την είσπραξη τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί Τ.Χ.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30 ημερών
από την δημοσίευσή της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης Λαθρεμπορίας στον (επ) MUHAMMAD (ον) ΑΖΑΜ
του MASHOOQ, με Α.Φ.Μ. 174200593.
Με την 35/2019 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ελευσίνας που
εκδόθηκε την 3.07.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε
στον MUHAMMAD (ον) ΑΖΑΜ του MASHOOQ, με Α.Φ.Μ.
174200593 γεννηθείς 01/01/1988, με τελευταία γνωστή
διεύθυνση διαμονής στην Νίκαια οδός Βουρνόβα 41, και
νυν αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού 1500,00
ευρώ για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση, λαθρεμπορίας 93 πακέτων τσιγάρων, τα οποία βρέθηκαν στην
κατοχή του.
Τα παραπάνω ποσά υπόκεινται σε Τ.Χ. και ΟΓΑ (2,4%)
κατά την είσπραξή τους, σύμφωνα με τον κώδικα περί Τ.Χ.
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 30
ημερών από την δημοσίευση τής στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΥΘΙΑΣ
Ι

(3)
Επιβολή προστίμου Τελωνειακής Παράβασης
-Λαθρεμπορίας στον (επ) ULLAH EHSAN του
ΙΝΑΥΑΤ με Α.Φ.Μ. 172244312.
Με την 105/2018 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Ελευσίνας που
εκδόθηκε την 2.11.2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 155 παρ. 1 του ν. 2960/2001 Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο
152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου, επιβλήθηκε στον
(επ) ULLAH EHSAN του ΙΝΑΥΑΤ με Α.Φ.Μ. 172244312
γεννηθείς 01/01/1972, με τελευταία γνωστή διεύθυνση
διαμονής στα Μέγαρα Αττικής, θέση Αρμακάδες και νυν
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού 10.934,52
ευρώ για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση, λαθρε-

(4)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον AHMED
ABBAS του FAQI SALEH και της SEWI RASOOL,
για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης
κατοχής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος
εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Με την 60/22-07-2019 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνείου Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 137Α παρ. 1α ν. 2960/2001,
στον AHMED ABBAS του FAQI SALEH και της SEWI
RASOOL,γεννημένο 21.08.1998 στο Ιράκ, κάτοχο του
αριθμ. 0521936 Δελτίου αιτούντος διεθνή Προστασία
λήξης 11.04.2019, με τελευταία γνωστή διαμονή στην
Παραλία Βρασνών και πιο συγκεκριμένα στο δωμάτιο
305 της υποδομής "ALEXANDRA STUDIOS" και ήδη αγνώστου διαμονής δυνάμει της από 20.05.2019 βεβαίωσης
αστυνομικού τμήματος Βόλβης, διοικητικό πρόστιμο
ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00), πλέον 2,4% Τ.Χ.
και Ο.Γ.Α., για τελωνειακή παράβαση παράνομης κατοχής
και κυκλοφορίας εντός Ελληνικής Επικράτειας, του Ι.Χ.Ε.
αυτοκινήτου μάρκας MERCEDES C220 CDI, με αριθμό
πλαισίου WDB2021931F966944 και αριθμό κυκλοφορίας 163Μ736 Βουλγαρικών Αρχών, 2148 κ.ε., χωρίς να
έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο ν. 2960/2001 και
τη Δ.247/88 Α.Υ.Ο.Ο. διατυπώσεις.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
κατά της παρούσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. (ν. 2717/1999).
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 71530/542
(5)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την 459/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/
30.05.1997) "Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις".
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3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) "Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις" όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016)
"Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις".
5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999),
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ.
9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23.03.1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005)
"Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα".
8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) "Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής".
9. Την 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με την οποία ο
Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την οικ. 47601/17682/08.06.2017 (ΦΕΚ 2056/Β΄/
14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.
11. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα "Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων".
12. Τις 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας.
13. Την οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: "Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που
αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του ν. 2696/1999" όπως τροποποιήθηκε με την οικ.
22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.
14. Το αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο του
Γενικού Γραμματεά Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: "Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ
και στους χερσαίους χώρους λιμένων".
15. Το αριθμ. 1850/555/07.03.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία,
459/20.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
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του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, για κυκλοφοριακή ρύθμιση γύρω απ΄ την εκκλησία του Αγίου
Τρύφωνα, με τα συνημμένα της.
16. Την Τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού βάσει των οποίων
λήφθηκε η 47/18.12.2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
17. Την 47/18.12.2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
18. Την 459/20.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού με
την οποία εγκρίνονται οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
19. Το 14812/11.07.2019 έγγραφο του Δήμου Αγίων
Αναργύρων-Καματερού με θέμα "Αποστολή διορθωμένου σκαριφήματος".
20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου Αγίων
Αναργύρων-Καματερού, όπως βεβαιώνεται στην απόφαση 459/2018 του Δήμου, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων,
στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού:
• Την μονοδρόμηση της οδού Ταινάρου, με κατεύθυνση από την οδό Αγ. Τρύφωνος προς την οδό Ζαγορίου.
• Την μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Λαμίας
που εφάπτεται του ναού με κατεύθυνση από την οδό
Ζαγορίου προς την οδό Αγ. Τρύφωνος.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις
(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Αγίων Αναργυρων-Καματερου σε κατάλληλες θέσεις εκτός του οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται
χωρίς εμπόδια η κίνηση των οχημάτων αλλά και των
πεζών.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
7. Ότι τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται στην Τεχνική Έκθεση -Κυκλοφοριακή μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων
Αναργύρων-Καματερού βάσει της οποίας λήφθηκε η
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459/20.12.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου.
8. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2019
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 40409
(6)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας για το προσωπικό που υπηρετεί στη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος στο Δήμο Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης
για το έτος 2019.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010
(ΦΕΚ 40 Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-επείγοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9
της παραγράψου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ
94 Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμψωνίας Χρηματοδότησης.».
5. Την αριθμ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων
εντός και εκτός επικράτειας».
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/
2017 (ΦΕΚ 110 Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες
διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 « Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
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8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
9. Την αριθμ. 14138/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο με αριθμ. ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017, αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη
Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
10. Το με αριθμ. 13074/15-07-2019 διαβιβαστικό αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Θερμαϊκού, αναφορικά με το ανώτατο
όριο επιτρεπόμενων κατ΄ έτος ημερών κίνησης εκτός
έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στην εν λόγω
Διεύθυνση του φορέα, για το έτος 2019, σχετικά με τις
αιτιολογημένες ανάγκες μετακίνησης των ανωτέρω για
συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις, εκδηλώσεις, διεκπεραιώσεις υποθέσεων για τις ανάγκες του Δήμου.
11. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση
αυτή δαπάνης, σύμφωνα με την αριθμ. 12960/21.03.2019
βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Θερμαϊκού, ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 € από τις πιστώσεις του Π/Υ έτους 2019 του φορέα και θα βαρύνει
τον παρακάτω Κ.Α.: 02.30.6422. Κατά τη διάρκεια του
οικονομικού έτους 2019 ενδέχεται να τροποποιηθούν
οι ανωτέρω πιστώσεις, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το
έτος 2019 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος στο Δήμο Θερμαϊκού Νομού
Θεσσαλονίκης, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
* ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤ΄ ΕΤΟΣ

1

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 άτομο * 9
ημέρες
2 άτομα * 6
ημέρες

2

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 άτομο *2
ημέρες

3

ΠΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 άτομο *3
ημέρες

4

ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 άτομο *2
ημέρες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2019
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02030980108190008*

