
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 
(ΣΤ)΄ (Β΄ 1983/14-8-2013) κοινής απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτή-
σεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα 
των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρ-
θρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 
του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστι-
κών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων 
υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της 
εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και 
του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών 
των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του 
περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και 
του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης 
των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Ορ-
γανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική 
δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έρ-
γου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Μετοχικού 
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για το 
έτος 2018.

3 Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για 
την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής 
Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών στον MULLAJ 
GENTIAN του FATMIR.

5 Εφαρμογή μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων με θέμα «Επικαιροποίηση της ελεγχόμενης 
στάθμευσης σε οδούς του κέντρου του Δήμου 
Καβάλας» σύμφωνα με την αριθμ. 826/2017 Από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

6 Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλί-
σεων ζωής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφα-
λιστικής επιχείρησης - Κατάργηση της απόφασης 
ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Οικ.21904/56/ Φ113 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 

(ΣΤ)΄ (Β΄ 1983/14-8-2013) κοινής απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουρ-

γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 

απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και 

ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτρο-

πών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών 

της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των 

εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των ανα-

γκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσε-

ων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρό-

που και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των 

μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου 

και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών 

καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υπο-

στήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον 

Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγ-

γελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχα-

νημάτων έργου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1-16 του ν. 3982/2011 

«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα-
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει-
ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228 
παρ. 1-6 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και με την υποπαρά-
γραφο 23 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ιδίως δε το άρθρο 5 
παρ. 7 του νόμου αυτού.

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018 

Ο Υφυπουργός 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 2242.7-2.1/13960/2018 (3)
    Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για 

την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυ-

τικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου τρίτου του

ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασί-
ας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Α΄ 179),

β. του άρθρου 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 102),

γ. του ν.δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως Πράξεως τροπο-
ποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της 
Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας» (Α΄ 183),

δ. 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),

ε. των άρθρων 1, 22, 28 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

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. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116, διόρθ. σφαλμ. Α΄ 121),

η. του π.δ. 124/ 2016 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 209),

θ. του π.δ. 125/ 2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

ι. του π.δ. 142/ 2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ια. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

ιβ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148, Διόρθ.σφαλμ. Α΄ 162),

ιγ. της αριθμ. Υ25/2015 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του κανονι-

σμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυ-
τικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
ο οποίος εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 
αριθμ. 3522.2/08/2013 (Β΄ 1671), όπως τροποποιήθηκε 
- συμπληρώθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 
αριθμ. 4337.6/03/2014 (Β΄ 2491), 2242.7-2.1/76408/2016 
(Β΄ 2876) και 2242.7-2.1/5625/2017 (Β΄ 159) (εφεξής κα-
νονισμός), προστίθεται παράγραφος 4α ως ακολούθως:

«4α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρα-
γράφου 3, οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν μέτρα ώστε να 
παρέχεται στους ναυτικούς πλοίων που εκτελούν πλό-
ες εσωτερικού σύστημα καταβολής αποδοχών τους, 
συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής, έναντι τμημα-
τικής καταβολής και εξόφλησης, αποκλειστικώς στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών στους οποίους είναι 
δικαιούχοι. Η καταβολή αυτή γίνεται με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παροχών υπηρεσιών 
πληρωμών.».

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του κανονισμού 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Με μέριμνα του πλοιάρχου τηρούνται επί του πλοί-
ου στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 
2, 3, 4 και 4α, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που 
ζητηθούν από αρμόδιες αρχές.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Φεβρουαρίου2018 

Οι Υπουργοί

Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υγείας
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον MULLAJ 

GENTIAN του FATMIR.

  Με την αριθμ. 4/08-12-2017 καταλογιστική πράξη του 
Διευθυντή του Τελωνείου Καλαμάτας, επιβλήθηκε πολ-
λαπλό τέλος συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων πε-




