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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/84740/0022
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Εισπράξεων.

(1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ. Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τρο−
ποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 παρ. 1 του
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ. Α΄/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκη−
ση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και του άρθρου 176
του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/5−5−2014).
3. Την υπ’ αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση με θέμα «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρή−
στου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012).
4. Την υπ’ αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ 2183/Β/24−4−
2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας
να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊ−
σταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι παρίσταται ανάγκη παροχής εργασί−
ας πέρα από το κανονικό ωράριο, σε τριάντα οκτώ (38)

υπαλλήλους της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων, προ−
κειμένου η Υπηρεσία αυτή να αντιμετωπίσει τις αυξημένες
υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί λόγω των μνημονιακών
δεσμεύσεων της χώρας σε ότι αφορά τα δημόσια έσοδα
και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών
αποφάσεων και εγκυκλίων. Επίσης να απαντηθεί μεγάλος
αριθμός ερωτημάτων προς τους πολίτες και τις αρμόδι−
ες για την είσπραξη υπηρεσίες, λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη την έλλειψη προσωπικού, η οποία κρίνει επιτακτική
την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των
ανωτέρω υπαλλήλων.
6. Το υπ’ αριθ. Δ1Α1143165ΕΞ2014/23−10−2014 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1) Προσωπικού του Υπουργείου
Οικονομικών.
7. Την υπ’ αριθ. ΔΣΣΟΔΒ 1144405/29−10−2014 απόφαση δέ−
σμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Οικονομικής Διοίκησης.
8. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους δώ−
δεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ περίπου (12.800€), και θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα
23−180 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής
εργασίας για τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Εισπράξεων και μέχρι πενήντα οκτώ (58) ώρες συνολικά ανά
υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της
παρούσας σε ΦΕΚ και έως 31−12−2014.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγμα−
τοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν
και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός
του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με
την παρούσα απόφαση.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και
η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγ−
ματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέ−
λεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του
έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως με την ευθύνη των Προϊ−
σταμένων των Διευθύνσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2014
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

36448

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. 5423.2/01/2014
(2)
Χορήγηση Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες
Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ KAI ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 του Ν. 3450/ 2006 «Αναβάθμιση και ανα−
διάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 64),
β) των άρθρων 2 και 3 του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176) «Επιδότηση
Ανέργων Ναυτικών», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσί−
ου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 247) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του
Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141),
ε) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Δι−
ατάκτες» (Α΄ 194),
στ) του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ζ) του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών»,
2. Την υπ’ αριθ. 5101/14/24−09−2014 (θέμα 1ο) πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Δ.Σ./Ο.Ν.).
3. Την υπ’ αριθ. 1600−07/02/2014/17−02−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ−
Β469ΗΞΞ−Β73) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Οίκου
Ναύτου (Ο.Ν.).
4. Το γεγονός ότι έχει ήδη καταβληθεί ποσό ύψους
1.027.000,00€ συνεπεία της ανωτέρω (3) σχετικής.
5. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης προκαλείται προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.027.000,00
€ στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικονομικού
έτους 2014.
6. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών Χρήστου Σταϊκούρα», αποφασίζουμε:
1. Για τις εορτές των Χριστουγέννων 2014, παρέχεται έκτα−
κτη οικονομική ενίσχυση, από τον προϋπολογισμό Οίκου Ναύ−
του 2014 (ΚΑΕ 0652), στις κατά τις διατάξεις της επόμενης
παραγράφου της παρούσας, κατηγορίες ανέργων ναυτικών.
Το ύψος αυτής καθορίζεται σε:
(α) 300 ευρώ, για τους άγαμους ή άγαμες ναυτικούς και
(β) 350 ευρώ, για τους έγγαμους ή έγγαμες ή τους έχοντες
προστατευόμενα τέκνα.
2. Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται
να λάβουν οι ναυτικοί που πληρούν αθροιστικά τις εξής
προϋποθέσεις:
(α) Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από
πέντε (5) χρόνια, από την οποία δώδεκα (12) μήνες τουλά−
χιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου
2014 τριετία, ή είκοσι τέσσερις (24) μήνες συνολική θαλάσσια
υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 25η Δεκεμβρίου
2014, πενταετία.
(β) Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους
και μέχρι την 25η Δεκεμβρίου 2014, χρονικό διάστημα όχι
μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες και μέχρι δεκαοκτώ (18)
μήνες (δηλαδή από 25−06−2013 έως 25−11−2014).
(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του
Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν
κάρτα ανεργίας.
(δ) Δεν παίρνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια
εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής, κατά το
χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από το Ίδρυ−

μα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλον δημόσιο ασφαλιστικό
φορέα. Τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας του άρθρου
19 παρ. 2 του Π.Δ. 894/1981 (Α΄ 226) και του Π.Δ. 228/1998 (Α΄
176), όπως αυτό τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 110/2000 (Α΄ 104),
281/2001 (Α΄ 196), δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.
(ε) Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση
μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευ−
ταία απόλυση ή την αναγραφομένη στο διαβατήριό τους
ημερομηνία εισόδου στη χώρα.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων (α), (β),
(γ) και (δ) ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο ή το διαβα−
τήριο του δικαιούχου.
Επικυρωμένα από τον Ο.Ν. φωτοαντίγραφα δικαιολογη−
τικών, φυλάσσονται στον φάκελο του δικαιούχου ναυτικού.
Την οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1, δικαιούνται να
λάβουν επίσης οι κατωτέρω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:
i. Ναυτικοί που δεν μπορούν να εργασθούν γιατί πάσχουν
από χρόνια νοσήματα, εφόσον έχουν πάνω από πέντε (5)
χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.
ii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε. που απο−
λύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την
25η Ιουνίου 2014, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια
συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
iii. Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδο−
τήθηκαν κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 228/1998 (Α΄ 176), όπως
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για ένα τετράμηνο
τουλάχιστον μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν ναυτολο−
γήθηκαν από τότε περισσότερο από ένα (1) μήνα.
iV. Ναυτικοί χανσενικοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο
Λοιμωδών Νόσων ή παραμένουν στο σπίτι τους.
3. Για τον υπολογισμό της αναφερόμενης στην παράγραφο
2 συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας, υπολογίζεται η υπηρεσία
που έχει αποκτηθεί:
(α) σε πλοία με Ελληνική Σημαία,
(β) σε πλοία με ξένη Σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό
Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.),
(γ) σε πλοία με ξένη Σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.,
εφόσον έχει εξαγορασθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο ναυτικός νοσηλεύ−
θηκε σε Κλινική ή Νοσοκομείο, με δαπάνες του ΕΟΠΥΥ ή του
πλοιοκτήτη, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία μόνο για
το σκοπό της παρούσας Απόφασης.
Δεν προσμετρείται ως χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας, η
υπηρεσία που αποκτήθηκε σε παροπλισμένα πλοία που δεν
τηρούσαν ναυτολόγιο.
Κατά τον υπολογισμό της θαλάσσιας υπηρεσίας και της
ανεργίας, ο μήνας υπολογίζεται σε τριάντα (30) ημέρες,
όπως ορίζει η περίπτωση 18 του άρθρου 1 του Π.Δ. 894/1981
(Α΄ 226), ως τελευταία δε απόλυση, λογίζεται η ημερομηνία
μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται να λάβει αποζημίωση
ή μισθό κατά τα άρθρα 62, 66, 68, 69α, 74 και 75 του Κώδικα
Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν. 3816/1958 ΦΕΚ Α΄ 32).
Ναυτολόγηση μέχρι τριάντα (30) ημέρες, δεν θεωρείται ότι
διακόπτει το απαιτούμενο διάστημα ανεργίας.
4. Για το χαρακτηρισμό ως χρόνιου του νοσήματος των
ναυτικών οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση (i) της πα−
ραγράφου 2, αρμόδιοι είναι:
(α) Οι ανά Περιφέρεια Υγειονομικές Μονάδες ΕΟΠΥΥ
(β) Οι έμμισθοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ
(γ) Οι ιατροί του πλησιέστερου στην κατοικία του δικαι−
ούχου, Δημοσίου Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας.
5. Η οικονομική ενίσχυση της παραγράφου 1 καταβάλλεται,
από 01−12−2014 έως και 29−12−2014 (19 εργάσιμες ημέρες)
στους δικαιούχους, με την προσέλευσή τους στον Ο.Ν./Πει−
ραιά ή στα κατά τόπους Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία,
Υπολιμεναρχεία και λοιπές Λιμενικές Αρχές, οι οποίες έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, πλην της περίπτω−
σης iV του εδαφίου ε της παραγράφου 2, καταχωρείται από
την Αρχή που την καταβάλλει με ειδική πράξη στο φυλλάδιο
του ναυτικού και ο δικαιούχος υπογράφει σχετική απόδειξη.
Αν ο δικαιούχος δεν γνωρίζει να υπογράφει, η καταβολή
γίνεται μπροστά σε δύο μάρτυρες, που υπογράφουν την
απόδειξη, αντί του δικαιούχου.
H παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθ. 3511.1/17/2014

(3)

Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης πληρώματος
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 8 παρ. 3 περιπτώσεις α΄ και β΄, του άρθρου
1 παρ. 1 περίπτωση δ', του άρθρου 9 παρ. 5 και του άρθρου
11 παρ. 2 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 92).
β. του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τρο−

ποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)» (Α΄ 149) και των
άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
δ. του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 153).
ε. της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ειδι−
κευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό των
σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων, που τέθηκε σε
εφαρμογή με το άρθρο πρώτο του π.δ. 38/2011 (Α΄ 96).
στ. του άρθρου 22 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
ζ. του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232) «Προϋποθέσεις απόκτησης απο−
δεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας
στα πλοία και άλλες διατάξεις − Αντικατάσταση προεδρικού
διατάγματος 243/98».
2. Την ανάγκη ασφαλούς, ομαλής και αποτελεσματικής
δραστηριοποίησης των πλοίων από άποψη στελέχωσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό της σύνθεσης πληρώματος των επαγ−
γελματικών πλοίων αναψυχής, κατά την έννοια του άρθρου 1
παρ. 1 περίπτωση δ' και του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4256/2014
«Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 92), που υπάγο−
νται στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 περίπτωση α΄ του
παραπάνω νόμου, με ολικό μήκος άνω των είκοσι τεσσάρων
(24) μέτρων, ως ακολούθως:

1.1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗ−
ΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ

ΠΛΟΙΑΡ−
ΧΟΣ Α΄

ΠΛΟΙΑΡ−
ΧΟΣ Β΄

ΠΛΟΙΑΡ−
ΧΟΣ Β΄
ήΓ

ΠΛΟΙΑΡ−
ΧΟΣ Γ΄

ΠΛΟΙΑΡ−
ΧΟΣ Γ΄ ή
ΚΥΒΕΡΝΗ−
ΤΗΣ

Μέχρι 150

ΚΥΒΕΡΝΗ−
ΤΗΣ Β΄

ΝΑΥΚΛΗ−
ΡΟΣ

ΝΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΟ−
ΠΑΙΣ

1

150,01−250

1

1

250,01−500

1

1

500,01−1000

1

1000,01− 2000

1

2000,01 −
5000

1

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

2

2

3

2

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1. Επί πλοίων έως 75 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Β΄ ένας (01) Κυβερνήτης Γ΄.
2. Επί πλοίων έως 150 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Β΄ ένας (01) Κυβερνήτης Τουριστικών
θαλαμηγών.
3. Επί πλοίων από 150,01 − 200 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Πλοιάρχου Γ΄ ένας (01) Κυβερνήτης Α΄.
4. Επί πλοίων από 1000,01 −1600 κ.ο.χ. μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Πλοιάρχου Α΄ ένας (01) Πλοίαρχος Β΄
5. Για το προσωπικό ραδιοεπικοινωνιών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κανονισμού τηλεπικοινωνιών των Ελληνικών
Εμπορικών Πλοίων, που τέθηκε σε εφαρμογή με το π.δ. 362/1984 (Α΄ 124), όπως εκάστοτε ισχύει.
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β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
ΣΕ ΒΗΡ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Α΄

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Β΄

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Β΄ ή Γ΄

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Γ΄

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Γ΄ ή ΜΗΧΑ−
ΝΟΔΗΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΔΗ−
ΓΟΣ Β΄

ΜΕΧΡΙ 748

1

748,01 − 2.000

1

2.000,01 − 3.060

1

3.060,01 − 4.760

1

4.760,01 −10.000

1

10.000,01 −
20.000

1

1
1

1

2

1

2

1

2

1

1. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από 748,01
− 1020 ΒΗΡ μπορεί να ναυτολογείται στη θέση του Μηχανικού
Γ΄ ένας (01) Μηχανοδηγός Α΄.
2. Επί πλοίων με συνολική ιπποδύναμη μηχανών από
4760,01 − 5440 ΒΗΡ που εκτελούν παράκτιους πλόες μπο−
ρεί να ναυτολογείται στη θέση του Μηχανικού Α' ένας (01)
Μηχανικός Β΄.
3. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής με μηχανές κλειστού
τύπου συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 1500 ΒΗΡ με τηλεχει−
ρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης εξαιρούνται από
την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχανής.
4. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής μέχρι 100 κοχ με μη−
χανές κλειστού τύπου συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 2.000
ΒΗΡ με τηλεχειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης
εξαιρούνται από την υποχρέωση για την πρόσληψη προ−
σωπικού μηχανής.
5. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής με μηχανές κλειστού
τύπου συνολικής ιπποδύναμης από 2000,01 μέχρι 10.000 ΒΗΡ
με τηλεχειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης υπο−
χρεούνται μόνο στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από
την οργανική τους σύνθεση προϊσταμένου μηχανοστασίου.
6. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής με μηχανές κλειστού
τύπου συνολικής ιπποδύναμης από 10.000,01 μέχρι 20.000
ΒΗΡ με τηλεχειρισμό αυτών από το χώρο διακυβέρνησης
δεν υποχρεούνται στην πρόσληψη του προβλεπόμενου από
την οργανική τους σύνθεση Μηχανοδηγού Β'.
γ. Ναυτολογούμενοι προς άσκηση καθηκόντων διακυβέρ−
νησης/διεύθυνσης μηχανοστασίου πλοίου κατέχουν αποδει−
κτικό ναυτικής ικανότητας που τους παρέχει το δικαίωμα
αυτό σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
δ. Η οργανική σύνθεση μπορεί να συμπληρώνεται κατά
την κρίση του πλοιοκτήτη, με προσωπικό καταστρώματος,
μηχανής και γενικών υπηρεσιών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη
τον αριθμό επιβαινόντων, τον εξοπλισμό επί του πλοίου,
τις μεθόδους εργασιών που εφαρμόζονται και των μέσων
που παρέχονται.
ε. Η τήρηση της οργανικής σύνθεσης πληρώματος των
πλοίων δεν θίγει την τήρηση των όρων και των προϋποθέ−
σεων των πιστοποιητικών ασφαλείας αυτών, συμπεριλαμ−
βανομένου ελάχιστου αριθμού ειδικευμένων ατόμων που
απαιτείται για το χειρισμό και τη στελέχωση των σωστικών

ΣΥΝΟΛΟ

1

3

μέσων, καθώς και των λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων,
οργάνωσης του χρόνου εργασίας, διατροφής και τροφοδο−
σίας, επαγγελματικής ασφάλειας και υγιεινής των ναυτικών
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
στ. Για τα πλοία αναψυχής, τα οποία δεν φέρουν την ελ−
ληνική σημαία και υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης
α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), εφόσον
έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 gt, τα θέματα
σχετικά με τη στελέχωση ρυθμίζονται από τις διατάξεις
της παρούσας μόνο ως προς τον αριθμό και την ειδικότητα.
1.2 ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
α. Ανεξάρτητα από το πιο πάνω προσωπικό που αποτελεί
την οργανική σύνθεση του πλοίου, ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρ−
χος, λαμβάνοντας υπόψη ειδικά χαρακτηριστικά του πλοίου,
όπως χώρους ενδιαίτησης, εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου
αυτού για την παρασκευή τροφής, τις μεθόδους εργασίας
που εφαρμόζονται, καθώς και τις ιδιαίτερες ανάγκες των
επιβατών επί των πλοίων της κατηγορίας αυτής, προσλαμ−
βάνει το κατά την κρίση του αναγκαίο προσωπικό για την
εξυπηρέτηση των επιβατών.
β. Αλλοδαποί μπορούν να εργασθούν ως ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩ−
ΠΙΚΟ εφόσον κατέχουν άδεια παραμονής και εργασίας στην
Ελλάδα ή εφόσον μετακληθούν από το εξωτερικό σύμφωνα
με τις διαδικασίες της κυα 4803/13/10η/5.5.2000 (Β΄ 629). Οι
κατά τα πιο πάνω προσλαμβανόμενοι δεν θεωρούνται επι−
βάτες και καταχωρούνται τα στοιχεία τους στις σελίδες
των παρατηρήσεων του ναυτολογίου.
2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στην πε−
ρίπτωση εκναύλωσης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής σύμφωνα
με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 4256/2014.
3. Η υπ’ αριθ. 3511.1/8/2003/21−04−2003 (Β΄ 573) απόφαση
YEN, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3511.1/7/ 2006/28−
04−2006 απόφαση YEN (Β΄ 611) και παρατάθηκε με την αριθ.
3511.1/04/2014/18−03−2014 απόφαση ΥΝΑ (Β΄ 820), καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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