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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(TEBA/FEAD).

2

Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπουργικών
αποφάσεων Α4/203/1988 (ΦΕΚ Β 106), Υ7β/Γ.Π.
οικ. 31115/2005 (ΦΕΚ Β΄414) και Α4β/4844/1988
(ΦΕΚ Β΄856).

3

Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Σάμου
με αριθμό 21 «Περί τεχνικών χαρακτηριστικών
των λαντζών Λιμένα Σάμου».

4

Έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ανόδου σε πλοία
στην περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας.

5

Έγκριση καθιέρωσης εργασίας την νύχτα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την συμπλήρωση
του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου του
προσωπικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» που λειτουργεί σε
24ωρη βάση, για το έτος 2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 2222.1-3/24894/
2017/03.04.2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1307/τ.Β΄/13.04.2017.

Αρ. Φύλλου 1474

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Δ23/οικ.17108/875
(1)
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ένταξης
ωφελούμενων Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (TEBA/FEAD).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 8,
του άρθρου 45 αυτού (ΦΕΚ Α΄ 265/23-12-2014).
2) Το άρθρο 88 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170).
3) Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(Α΄ 180), όπως ισχύει.
4) Την υπ’ αριθ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 770/30-04-2015)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών
που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» και την τροποποίηση αυτής με την υπ’αριθ. Δ23/οικ./48512/3922 (ΦΕΚ
Β΄3459/27-10-2016).
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5) Την υπ’αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10 (Β΄ 128/ 24.01.2017)
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και
των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».
6) Την υπ’ αριθ. Υ28 (Β΄ 2168/9.10.2015) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και την υπ’ αριθ.
Υ70 (Β΄ 2441/13.11.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».
7) Την υπ’ αριθ. 44528/Δ9.12187 (724 ΦΕΚ ΥΟΔΔ/2015)
Απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
8) Την υπ’ αριθ. 25576/3251/05.06.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής
Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
Απόρων».
9) Την υπ’ αριθ. 16905/4347 (1362 ΦΕΚ Β/2016) απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου
Δυναμικού».
10) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους, όπως ισχύει, ως και τους συμπληρωματικούς
και τους εκτελεστικούς αυτού.
11) Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Από 1/6/2017 ωφελούμενοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (εφεξής ΤΕΒΑ)
καθίστανται αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ)
(υπ’αριθ.Γ.Δ.5οικ.2961-10(Β΄128/2017) κοινή υπουργική απόφαση).
Το δικαίωμα στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους
(TEBA/FEAD)» ισχύει από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα, από αυτόν κατά τον οποίο εγκρίθηκε η
αίτηση για το ΚΕΑ.
Το δικαίωμα στις παροχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους
(TEBA/FEAD)» ισχύει, ακόμα και αν διακοπεί η καταβολή
της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ, μέχρι το τέλος
του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο εγκρίθηκε η
αίτηση για το ΚΕΑ, σε εφαρμογή των όρων της υπ’αριθ.
Γ.Δ.5οικ.2961-10 (Β΄128/2017) κοινής υπουργικής απόφασης.
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Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ διακοπεί, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10
(Β΄128/2017) κοινής υπουργικής απόφασης, τότε διακόπτεται και η παροχή επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής μέσω του ΤΕΒΑ.
Άρθρο 2
Από 1/5/2017 οι δικαιούχοι του ΚΕΑ, κατόπιν ενημέρωσής τους, με κάθε πρόσφορο μέσο, από την ΗΔΙΚΑ,
επιλέγουν στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης του ΚΕΑ, τον
εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ από τον οποίο
επιθυμούν να εξυπηρετούνται.
Οι διανομές τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα
διανομών έκαστης Κοινωνικής Σύμπραξης.
Η ενημέρωση των ωφελούμενων ΤΕΒΑ για τις επικείμενες διανομές πραγματοποιείται με ευθύνη των Κοινωνικών Συμπράξεων στην οποία υπάγονται.
Άρθρο 3
Από 1/6/2017 καταργούνται, η υπ’αριθ. Δ23/οικ.19162/
1277/27-5-2015 (Β΄ 1066) υπουργική απόφαση, "Καθορισμός εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων των
ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)»"
καθώς και οι βάσει αυτής ισχύουσες λίστες ωφελουμένων ΤΕΒΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2017
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
Ι

Αριθ. Γ4α/Γ.Π. 19631
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπουργικών
αποφάσεων Α4/203/1988 (ΦΕΚ Β 106), Υ7β/Γ.Π.
οικ. 31115/2005 (ΦΕΚ Β΄414) και Α4β/4844/1988
(ΦΕΚ Β΄856).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) Της περ. Β του άρθρου 5 του ν. 1579/1985 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 217).
β) Του άρθρου 106 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός
και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α΄123).
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165).
δ) Του άρθρου 49 του ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας
και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 2 του άρθρου 51 του
ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31).
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ε) Του π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α΄) όπως ισχύει.
στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) και το
γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
2. Την αριθ. Α4/203/1988 υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση τίτλου
Ειδικού Νοσηλευτή» (ΦΕΚ Β΄ 106 ), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Υ7/5334/1993 (ΦΕΚ Β΄
889), Υ7/1145/1995 (ΦΕΚ Β΄ 276), Υ7β/Γ.Π.οικ.31115/2005
(ΦΕΚ Β΄ 414) και Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β΄804)
υπουργικές αποφάσεις.
3. Την αριθ. Α4β/4844/1988 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων» (ΦΕΚ Β΄856) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ.
Α4β/4635/1989 (ΦΕΚ Β΄ 769) και Α4/6593/1992 (ΦΕΚ Β΄
204) υπουργικές αποφάσεις.
4. Την αριθ. Α1β/Γ.Π. 49713/18-11-2016 (ΑΔΑ: 6ΡΥΕ
465ΦΥΟ-176) απόφαση με θέμα «Ανασυγκρότηση του
Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής (Ε.Σ.Α.Ν.)».
5. Την αριθ. Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).
6. Την αριθ. Α1β/Γ.Π. οικ. 3899/2017 υπουργική απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Β΄94)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις αριθ. 1,2 και 3 αποφάσεις της 3ης Ολομέλειας/3-3-2017 του Ε.Σ.Α.Ν., αποφασίζουμε:
α) Η υποπαρ. 3 της παρ. 3 του άρθρου 3 της αριθ. Α4β/
4844/1988 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄856) τροποποιείται ως ακολούθως:
Σε περίπτωση αποτυχίας ο ειδικευόμενος νοσηλευτής
δύναται να δώσει εξετάσεις ενώπιον της εξεταστικής
επιτροπής μέχρι δύο φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας
μετά την δεύτερη φορά δεν του χορηγείται ο τίτλος της
ειδικότητας.
β) Στο άρθρο 5 της αριθ. Α4/203/1988 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 106) προστίθεται παράγραφος 4
έχουσα ως ακολούθως:
Νοσηλευτής/τρια ο οποίος είναι κάτοχος τίτλου Νοσηλευτικής Ειδικότητας δεν δύναται να παρακολουθήσει
πρόγραμμα άλλης Νοσηλευτικής Ειδικότητας.
γ) Η παρ. δ του άρθρου 5 της Α4/203/1988
(ΦΕΚ Β΄106) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/
2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄414) τροποποιείται
και συμπληρώνεται ως εξής:
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δέχεται να
υπηρετήσει για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια στο ΕΣΥ. Κατ'
εξαίρεση επιτρέπεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
η κινητικότητα του υπαλλήλου πριν από την παρέλευση
του ανωτέρου χρονικού διαστήματος για αποδεδειγμένο
σοβαρό λόγο υγείας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. 2133.2/29114/2017
(3)
Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Σάμου
με αριθμό 21 «Περί τεχνικών χαρακτηριστικών
των λαντζών Λιμένα Σάμου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) Το άρθρο 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
(Α΄102).
γ) 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. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
δ) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τον αριθ. 21 Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Σάμου, ο οποίος υπεβλήθη με την αριθ.: 2133.2/02/2017/22-03-2017
αναφορά της Λιμενικής Αρχής Σάμου, με τις διατάξεις
του οποίου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των λαντζών Λιμένα Σάμου.
3. Τη με αριθ. 524/20-3-2017 σύμφωνη γνώμη Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Ειδικό Κανονισμό Λιμένα
Σάμου με αριθ. 21
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
21 «Περί τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών Λιμένα
Σάμου»
Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (β) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
β) Του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄39).
γ) Το άρθρο 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 102).
δ) 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. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114).
ε) Της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).
στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
ζ) Των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του αριθμ:
17 Γενικού Κανονισμού Λιμένων «Για τις λεμβουχικές εργασίες», όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 3131.1/07/1997/
03-12-1997 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
(Β΄ 1136), όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη καθορισμού των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών Λιμένα Σάμου.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Ειδικό Κανονισμό Λιμένα:
Άρθρο 1
Όρια ισχύος
Ο παρών Ειδικός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στη περιφέρεια δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Σάμου,
όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 63 του π.δ. 81/2014
(Α΄ 125).
Άρθρο 2
Τεχνικά χαρακτηριστικά λαντζών
1. Οι λάντζες που δραστηριοποιούνται στη περιοχή
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Σάμου πληρούν τις
προϋποθέσεις - προδιαγραφές που καθορίζονται από
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την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και είναι ολικού μήκους, οι μεν «λάντζες μεταφοράς επιβατών» (επιβατηγές)
τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων, οι δε «λάντζες μεταφοράς
φορτίων» (φορτηγές) τουλάχιστον οκτώ (08) μέτρων.
2. Όσες από τις ανωτέρω λάντζες έχουν χαρακτηρισθεί
από το Κλάδο Ελέγχου Πλοίων ως «λάντζες μεταφοράς
επιβατών» (επιβατηγές), πρέπει να αναπτύσσουν ελάχιστη ταχύτητα τουλάχιστον οκτώ (08) κόμβων και να
φέρουν δύο (02) προωστήριες μηχανές.
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του παρόντος Ειδικού Κανονισμού, η
εκτέλεση του οποίου ανατίθεται στη Λιμενική Αρχή Σάμου, ανεξάρτητα από τις τυχόν συντρέχουσες ποινικές
και αστικές ευθύνες, που υπέχουν κατά την ισχύουσα
νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου
157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (τ.Α΄261),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σάμος, 2 Μαρτίου 2017
Ο Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗΣ Νικόλαος
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η εφαρμογή του Ειδικού αυτού Κανονισμού Λιμένα
αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Απριλίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθ. 2132.2/1565/2017
(4)
Έκδοση αδειών κυκλοφορίας και ανόδου σε
πλοία στην περιοχή αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας.
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 141 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261) «Περί
Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
β) Των άρθρων 29, 30, 65, 66, 69, 70, 71, 295 και 296
του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ελευσίνας (Β΄ 257/78).
γ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131).
δ) Του άρθρου 4 του π.δ. 81/2014 (Α΄ 125).
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
στ) Την ΩΠ 221401/03-2017 αναφορά του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Ελευσίνας.
ζ) Την ΩΠ 071125/04-2017 διαταγή του Υ.ΝΑ.Ν.Π./
Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α.
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2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3.Την ανάγκη ρύθμισης των προϋποθέσεων έκδοσης
αδειών για την κυκλοφορία εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης καθώς και ανόδου σε πλοία στην περιοχή
αρμοδιότητας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας,
αποφασίζουμε:
1. Οι άδειες για την κυκλοφορία εντός της χερσαίας
και θαλάσσιας ζώνης στην περιοχή αρμοδιότητας του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας (εφεξής Κ.Λ.Ε.) καθώς και για την άνοδο επί πλοίων -πλην πλοίων εξωτερικού καθώς επίσης και εκτός των αδειών ανόδου προς
επίσκεψη επί πλοίων- κάθε εργαζόμενου προς άσκηση
του επαγγέλματός του επίσης στην περιοχή αρμοδιότητας του Κ.Λ.Ε., θα εκδίδονται από τον τομέα Λιμενικής
Αστυνομίας/Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της εν λόγω
Υπηρεσίας μόνο εργάσιμες ημέρες και ώρες.
2. Οι άδειες που θα εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσης θα καταχωρούνται
σε βιβλίο που θα φέρει τον τίτλο «Βιβλίο εργαζομένων
στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας» και θα τηρείται από τα οριζόμενα επίσης
στην παράγραφο 1 της παρούσης στελέχη του Κ.Λ.Ε. Το
έντυπο της αδείας που θα εκδίδεται θα έχει τη μορφή
ως την οριζόμενη στο παράρτημα το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Στο προαναφερόμενο βιβλίο θα καταχωρείται ο α/α
που αντιστοιχεί στον αριθμό μητρώου, το ονοματεπώνυμο του/της κατόχου, το όνομα πατρός και μητρός, ο
τόπος και το έτος γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, ο
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ή ο αριθμός διαβατηρίου, η
ημερομηνία απογραφής, το επάγγελμα, ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία λήξης και η φωτογραφία του/
της δικαιούχου.
3. Οι άδειες ανόδου επί πλοίων εξωτερικού [άρθρο 70
παράγραφος 1 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ελευσίνας (εφεξής Γ.Κ.Λ. Ελευσίνας) (Β΄257/78)] καθώς και οι
άδειες ανόδου προς επίσκεψη επί πλοίων εξωτερικού
[άρθρο 70 παράγραφος 3 του Γ.Κ.Λ. Ελευσίνας)] θα εκδίδονται βάσει των διατιμημένων εντύπων του Ναυτικού
Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) σύμφωνα με το άρθρο 28
εδάφιο (δ) του ν.δ. 3738/1957 (Α΄ 169) όπως καθορίζεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 του εν λόγω Γ.Κ.Λ.
Ελευσίνας, στο οποίο θα αποδίδονται οι εισπράξεις και
θα χορηγούνται προς τον ενδιαφερόμενο από το αρμόδιο γραφείο Απογραφής – Πιστοποίησης Ναυτικών,
Είσπραξης Τελών και Διαχείρισης Εντύπων Ν.Α.Τ. του
τομέα Ναυτολογίας του Κ.Λ.Ε., ταυτόχρονα με την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στα καθοριζόμενα
ένσημα.
4. Πριν την χορήγηση των συγκεκριμένων αδειών θα
έχει υποβληθεί έγκαιρα στο Κ.Λ.Ε. έγγραφη έγκριση-συναίνεση από τον πλοίαρχο ή από τον ναυτικό πράκτορα
του πλοίου ή από εκπρόσωπο του πλοίου (εντύπως ή
μέσω ηλεκτρονικής αποστολής), στην οποία θα αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προς
έκδοση της σχετικής άδειας, τα στοιχεία του πλοίου, η
διάρκεια της επίσκεψης και ο σκοπός της ανόδου. Σε ότι
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αφορά την επαγγελματική άδεια ανόδου επί πλοίων θα
αναφέρεται και η επαγγελματική σχέση του προσώπουπλοίου ή πλοιοκτήτριας/διαχειρίστριας εταιρείας. Σε μη
εργάσιμες ημέρες και ώρες η έκδοση θα πραγματοποιείται από τον/ην Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό Φυλακής
στον οποίο θα χορηγούνται με την ανάληψη της Φυλακής ικανός αριθμός εντύπων από το προαναφερόμενο
γραφείο στο οποίο θα παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη αρμοδίως.
5.Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στα πλοία που έχει
επιβληθεί συντηρητική/αναγκαστική κατάσχεση καθώς
και στα παροπλισμένα πλοία που εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, θα πρέπει να συνυποβάλλονται
η έγγραφη συναίνεση του επισπεύδοντα/επισπευδόντων δανειστή/στων (κατασχεμένα) και αντίστοιχα του
υπευθύνου παροπλισμού του πλοίου (παροπλισμένα).
Προ εκδόσεως των προβλεπόμενων αδειών από τα ως
άνω περιγραφόμενα στελέχη (τομέα ναυτολογίας και
Α/Φ-Υ/Φ) θα ενημερώνονται και τα αρμόδια γραφεία
νηολογίων και αγκυροβολίας του Κ.Λ.Ε.
6. Οι άδειες εισόδου προς επίσκεψη στις αποβάθρες
του τελωνειακού υποκειμένου χώρου του λιμένα ( άρθρο 70 παράγραφος 4 του Γ.Κ.Λ. Ελευσίνας) εκδίδονται
βάσει του ειδικού εντύπου που υφίσταται στο Κ.Λ.Ε. και
φέρει τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΒΑΘΡΑ» και θα
χορηγούνται προς τον ενδιαφερόμενο από το αρμόδιο
γραφείο Λοιπών Δαπανών και Απογραφής του Τομέα
Διοίκησης του Κ.Λ.Ε., ταυτόχρονα με την καταβολή του
ποσού που αντιστοιχεί στα καθοριζόμενα ένσημα. Σε μη
εργάσιμες ημέρες και ώρες η έκδοση θα πραγματοποιείται από τον/ην Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό Φυλακής
στον οποίο θα χορηγούνται με την ανάληψη της Φυλακής ικανός αριθμός εντύπων από το προαναφερόμενο
γραφείο στο οποίο θα παραδίδονται την επόμενη εργάσιμη αρμοδίως.
7.Ικανός αριθμός εντύπων αδειών του άρθρου 70 παράγραφοι 1 και 3 του Γ.Κ.Λ. Ελευσίνας θα παραδίδονται
μετά το πέρας ωραρίου εργασίας στον/ην Αξιωματικό ή
Υπαξιωματικό Φυλακής με μέριμνα των στελεχών από
τα γραφεία που χειρίζονται τα αντίστοιχα έντυπα. Αντίγραφα των εκδιδομένων αδειών κατά τις μη εργάσιμες
ώρες και ημέρες καθώς και τα καταβληθέντα οριζόμενα
κατά περίπτωση ποσά θα παραδίδονται την επόμενη
εργάσιμη αρμοδίως στα γραφεία από τα οποία έχουν
παραληφθεί τα σχετικά έντυπα.
8.Επισημαίνεται ότι όταν εκλείψουν οι προϋποθέσεις
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έκδοσης της κατά
περίπτωση άδειας, ανακαλείται.
9. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ανεξάρτητα
από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και
στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261),
το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του
π.δ. 381/1995 (Α΄ 214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο μόνο του π.δ. 193/2001 (Α΄ 156), όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 105/2007 (Α΄ 131).
10. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɁȰɉɈȻȿȻȰɇȾȰȻ
ɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȰɆɍȸȳȵȻɃȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇ
ȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȾȵɁɈɆȻȾɃȿȻɀȵɁȰɆɍȵȻɃȵȿȵɉɇȻɁȰɇ
ȿȻɀȵɁȻȾȸȰɇɈɉɁɃɀȻȰ

ȵʄɸʐʍʀʆɲ͕
Ȱʌɿɽʅ͘Ʌʌʘʏ͗ϮϭϯϮ͘Ϯͬͬ
Ȱʌɿɽʅ͘ɀɻʏʌʙʉʐ͗

ȰȴȵȻȰȾɉȾȿɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȰɁɃȴɃɉɇȵɅȿɃȻȰ ȵɁɈɃɇɍȵɆɇȰȻȰɇȾȰȻȺȰȿȰɇɇȻȰɇȷɏɁȸɇɅȵɆȻɃɍȸɇ
ȴȻȾȰȻɃȴɃɇȻȰɇȿȻɀȵɁȻȾȸɇȰɆɍȸɇȵȿȵɉɇȻɁȰɇ
ȶʖʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ͗
ɲͿɈɲɳʌɽʌɲϲϱ͕ϲϲʃɲɿϳϬʋɲʌ͘Ϯʏʉʐȳ͘Ⱦ͘ȿ͘ȵʄɸʐʍʀʆɲʎ;ɌȵȾϮϱϳȲʚͬϳϴͿ
ɴͿɈɻʆɲʌʀɽʅ͘ʋʌʘʏ͗͘ɲʀʏɻʍɻʏʉʐͬʏɻʎʃ͘ʏʉʐ
;ȰȴɈ͗ȰɌɀ͗Ϳʅɸʏɲ ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆɲʍ͛ɲʐʏɼɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͘
ɍɃɆȸȳɃɉɀȵ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελευσίνα, 21 Απριλίου 2017
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ
Ι

Αριθ. απόφ. 52
(5)
Έγκριση καθιέρωσης εργασίας την νύχτα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για την συμπλήρωση
του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου του
προσωπικού του Δημοτικού Βρεφοκομείου θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» που λειτουργεί σε
24ωρη βάση, για το έτος 2017.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 233 παρ.1 του ν. 3463/2006
(ΦΕΚ 114 Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114 Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
146 Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5.Την υπ’ αριθ. 247/14-10-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Αγίου Στυλιανού» με την οποία
εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Ιδρύματος του «Αγίου Στυλιανού» και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 454/24-2-2012, κατόπιν έγκρισης με την υπ’
αριθ. 7051/1-2-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
6. Την υπ’ αριθ. 298/2016 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 83046/
14-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 343 Β/8-2-2017.
7. Την υπ’ αριθ. 7/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 14393/7-3-2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 959 Β/22-3-2017.
8. Την υπ’ αριθ. 1196/8-3-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας
και την υπ’ αριθ. 48/2017 Α.Δ.Σ.
και 9. ειδικότερα το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2017 , του Δημοτικού Βρεφοκομείου
Θεσσαλονίκης «ο Άγιος Στυλιανός» έχουν γραφτεί σχετικές πιστώσεις, αποφασιζουμε:
την καθιέρωση: 1. νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και 2. Ημερήσιας-
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νυχτερινής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ήμερων
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για
το παρακάτω προσωπικό αναλυτικά που υπηρετεί στις
υπηρεσίες που αναφέρονται στις 7/2017 και 298/2016
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ16
φυλάκων -εργατών συνολικά 1.800 ώρες (ενδεικτική
δαπάνη 2.898,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.1 αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυχτερινές ώρες, 131,85 € σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6051.1 εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού, 101,43 € σε βάρος του Κ.Α 02.00.6051.2 εισφορά
υπέρ ΤΕΑΔΥ, 96,50 € σε βάρος του Κ.Α.02.00.6051.4 εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης ΕΦΚΑ), καθώς και
έναν (1) υπάλληλο ΥΕ εργατοτεχνιτών αορίστου χρόνου συνολικά 900 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 1.170,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6021 τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα), 318,35 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.10.6052 εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου.
β) Πέντε (5) μόνιμες υπάλληλοι βρεφονηπιοκόμοι κατηγορίας ΤΕ9 συνολικά 2.000 ώρες (ενδεικτική δαπάνη
4.220,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.1 αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες), 192,01 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.1
εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού, 147,70 €
σε βάρος του Κ.Α 02.00.6051.2 εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ,
140,52 € σε βάρος του Κ.Α.02.00.6051.4 εργοδοτικές
εισφορές υπέρ σύνταξης ΕΦΚΑ), δέκα (10) νηπιοβρεφοκόμοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΤΕ9 με συνολικά 1200 ώρες (ενδεικτική
δαπάνη 1776,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6041.1 τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
κ.α), 445,06 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6054.1 εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων.
γ) Οκτώ (8) μόνιμοι, βοηθοί βρεφοκόμοι κατηγορίας ΔΕ8
συνολικά 3.000 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 6.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.1 αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες)
273,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.1 εισφορά υπέρ
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού, 210,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.00.6051.2 εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ, 199,80 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.4 εργοδοτικές εισφορές υπέρ
σύνταξης ΕΦΚΑ), και επτά (7) βοηθοί βρεφοκόμοι με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΔΕ8 με συνολικά 1.000 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 1.230,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6041.1 τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα κ.α),
308,23 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6054.1 εισφορά υπέρ
του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων.
δ) Τρεις (3) υπαλλήλους ΥΕ εργατοφυλάκων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά
900 ώρες ενδεικτική δαπάνη 999,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.10.6041.1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα κ.α), 271,82 € σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6054.1 εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων.
2. Για ημερήσια - νυχτερινή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής.
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α) δύο μόνιμοι (2) υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ16 φυλάκων -εργατών συνολικά 1.200 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 2.892,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.1 αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες) 131,58 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.1.
εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού, 101,22 €
σε βάρος του Κ.Α 02.00.6051.2 εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ,
96,30 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.4 εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης ΕΦΚΑ) καθώς και έναν (1) υπάλληλο ΥΕ εργατοτεχνιτών αορίστου χρόνου συνολικά
750 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 1.462,50 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.10.6021 τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα), 397,94 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6052 εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου
χρόνου.
β) Πέντε (5) μόνιμες υπάλληλοι βρεφονηπιοκόμοι κατηγορίας ΤΕ9 συνολικά 1.700 ώρες (ενδεικτική δαπάνη
5.389,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.1 αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες), 245,19 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.1
εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού, 188,61 €
σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.2 εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ,
179,45 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.4 εργοδοτικές
εισφορές υπέρ σύνταξης ΕΦΚΑ), δέκα (10) νηπιοβρεφοκόμοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου
κατηγορίας ΤΕ9 με συνολικά 2.000 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 4.440,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6041.1 τακτικές
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα κ.α),
1.112,66 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6054.1 εισφορά υπέρ
του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων,
γ) Οκτώ (8) μόνιμες, βοηθοί βρεφοκόμες κατηγορίας
ΔΕ8 συνολικά 3.000 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 9.000,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.1 αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
ώρες), 409,50 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.1 εισφορά
υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού, 315,00 € σε βάρος
του Κ.Α 02.00.6051.2 εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ, 299,70 € σε βάρος του Κ.Α.02.00.6051.4 εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης ΕΦΚΑ) και επτά (7) βοηθοί βρεφοκόμοι με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΔΕ8
με συνολικά 2.500 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 4.600,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6041.1 τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα κ.α), 1.152,76 € σε
βάρος του Κ.Α. 02.00.6054.1 εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις
αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων.
δ) Μία (1) μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ16 καθαριστριών συνολικά 150 ώρες (ενδεικτική δαπάνη
388,50 € σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6012.1 αποζημίωση
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυχτερινές ώρες), 17,67 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6051.1
εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού, 13,59 € σε
βάρος του Κ.Α 02.00.6051.2 εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ, 12,93 €
σε βάρος του Κ.Α.02.00.6051.4 εργοδοτικές εισφορές
υπέρ σύνταξης ΕΦΚΑ), και δύο (2) καθαρίστριες ΥΕ με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 500 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 835,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.10.6041.1 τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
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βασικός μισθός,δώρα κ.α.), 227,20 € σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6054.1 εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων.
ε) Τρεις (3) υπαλλήλους ΥΕ εργατοφυλάκων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά
1.000 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 1.670,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.10.6041.1 τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός,δώρα κ.α), 454,40 € σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6054.1 εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων.
στ) Έναν (1) υπάλληλο ΥΕ βοηθός μάγειρα με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά
300 ώρες (ενδεικτική δαπάνη 501,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 02.10.6041.1 τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα κ.α), 136,32 € σε βάρος του Κ.Α.
02.00.6054.1 εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων.
Στον προϋπολογισμό του έτους 2017 έχουν προβλεφθεί στους παραπάνω Κ.Α. τα αντίστοιχα ποσά:
Κ.Α. 02.10.6012.1 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας
και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 31.000,00 €.
Κ.Α. 02.00.6051.1 Εισφορά υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού
προσωπικού 92.107,21 €.
Κ.Α. 02.00.6051.2 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ 26.341,67 €.
Κ.Α.02.00.6051.4 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης
ΕΦΚΑ 20.000,00 €.
Κ.Α. 02.10.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) 63.000,00 €.
Κ.Α. 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με
σύμβαση αορίστου χρόνου 18.000,00 €.
Κ.Α. 02.10.6041.1 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα κ.α) 400.478,12 €.
Κ.Α. 02.00.6054.1 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές
έκτακτων υπαλλήλων 97.895,68 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 19 Απριλίου 2017
Η Πρόεδρος
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΓΝΑΡΔΕΛΛΗ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθ. 2222.1-3/24894/2017/03.04.2017 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1307/τ.Β΄/13.04.2017, στη σελίδα 11178, στη β΄ στήλη, στον 22ο στίχο από το τέλος,
διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
“… π.δ. 13/2016....”
στο ορθό:
“… π.δ. 11/2016....”
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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