
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
που υπηρετούν στo Γραφείo του Υπουργού, των 
Υφυπουργών, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του Γενικού Γραμματέα Βι-
ομηχανίας, του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, του Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας και της Ειδικής Γραμματέ-
ως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμεί-
ου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και 
ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2 Κύρωση τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα 
Σωστικών Μέσων (LSA Code), ο οποίος έγινε απο-
δεκτός με την αριθμ. 4113.170/01/2002 υπουργι-
κή απόφαση (Β΄ 1418), όπως αυτές υιοθετήθηκαν 
με την αριθμ. MSC 425 (98)/15-06-2017 απόφαση 
της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Δι-
εθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 109010 (1)
   Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

που υπηρετούν στo Γραφείo του Υπουργού, των 

Υφυπουργών, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του Γενικού Γραμματέα 

Βιομηχανίας, του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή, του Γενικού Γραμ-

ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και της Ειδικής 

Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρω-

παϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τα-

μείου Συνοχής και ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015(Α΄176) «Διαχείριση 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητι-
κά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση και 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων».

4. Του π.δ. 83/2019 (A΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει .

6. Το αριθμ. 97927/30.09.2019 έγγραφο του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Έκδοση Απόφασης 
Έγκρισης υπερωριακής Απασχόλησης».

7. Το αριθμ. 105621/17.10.2019 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «Βεβαί-
ωση ύπαρξης Πίστωσης», από το οποίο προκύπτει ότι 
από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, για πενή-
ντα (50) υπαλλήλους που υπηρετούν στα Γραφεία που 
αναφέρονται στο αριθμ. 9 στοιχείο του σκεπτικού της 
παρούσης, ύψους τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων 
(33.500,00) ευρώ περίπου, για την αποζημίωση εργασίας 
καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για το Β΄ 
Εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι οποίες θα καλυφθούν 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού Προϋπο-
λογισμού, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
νυν Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδικού Φο-
ρέα 1035 -101- 0000000 ( ΑΛΕ 2120201001).

8. Το αριθμ. 165215/Β3/22.10.2019 (ορθή επανάληψη) 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης», από το οποίο προκύπτει 
ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, για τέσ-
σερις (4) υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ύψους δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ περίπου, για την 
αποζημίωση εργασίας καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου, για το Β΄ Εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι 
οποίες θα καλυφθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 1019-203-0000000 (ΑΛΕ 2120201001).

9. Το γεγονός ότι η φύση των εργασιών των Γραφείων 
του Υπουργού, των Υφυπουργών, του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του Γενικού Γραμμα-
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τέα Βιομηχανίας, του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, του Γενικού Γραμματέα Έρευ-
νας και Τεχνολογίας, καθώς και της Ειδικής Γραμματέως 
Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων απαιτεί απα-
σχόληση προσωπικού πέρα από το κανονικό ωράριο 
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ΄ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση έκτα-
κτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για πενήντα 
τέσσερις (54) υπαλλήλους που υπηρετούν στα Γραφεία 
που αναφέρονται στο αριθμ. 9 στοιχείο του σκεπτικού 
της απόφασης σε μη οργανικές θέσεις και μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο και για χρο-
νικό διάστημα από τη δημοσίευση αυτής έως και τον 
Δεκέμβριο του 2019.

Η συγκρότηση συνεργείων και ο ορισμός των υπαλλή-
λων διενεργείται μετά από σχετική πράξη:

α. Του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, των 
Υφυπουργών και

β. των Γενικών Γραμματέων και της Ειδικής Γραμμα-
τέως για τους υπαλλήλους των γραφείων τους, καθώς 
επίσης με πράξη, στο τέλος κάθε μήνα βεβαιώνεται και 
η πραγματοποίηση των ωρών εργασίας.

Οι ώρες της απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να 
υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος .

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2019 

Ο Υπουργός 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 2222.1/77591/2019 (2)
Κύρωση τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα 

Σωστικών Μέσων (LSA Code), ο οποίος έγινε απο-

δεκτός με την αριθμ. 4113.170/01/2002 υπουργι-

κή απόφαση (Β΄ 1418), όπως αυτές υιοθετήθηκαν 

με την αριθμ. MSC 425 (98)/15-06-2017 απόφαση 

της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Δι-

εθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου τέταρτου του ν. 2208/1994 «Κύρωση 

του Πρωτοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή 
Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα 1974» (Α΄ 71), όπως ισχύει, 

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» [άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)].

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με το αριθμ. 2811.8/67769/2019/
19-09-2 019 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται και γίνεται αποδεκτή η  αριθμ. MSC.425 

(98) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπως αυτή 
υιοθετήθηκε την 15η Ιουνίου 2017.

2. Το κείμενο της απόφασης MSC.425(98)/15.06.2017, 
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ως «ΜΕΡΟΣ Α» και 
«ΜΕΡΟΣ Β», αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώ-
νονται με την παρούσα απόφαση, κατισχύει το αγγλικό 
κείμενο.

ΜΕΡΟΣ Α (Αγγλικό Κείμενο)
RESOLUTION MSC.425(98) (adopted on 15 June 2017)
AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL LIFE-SAVING 

APPLIANCE (LSA) CODE
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,
RECALLING Article 28(b) of the Convention on the 

International Maritime Organization concerning the 
functions of the Committee,

NOTING resolution MSC.48(66), by which it adopted 
the International Life-Saving Appliance (LSA) Code 
("the LSA Code"), which has become mandatory under 
chapter III of the International Convention for the Safety 
of Life at Sea, 1974 ("the Convention"),

NOTING ALSO article Vlll(b) and regulation ΙΙΙ/3.10 of 
the Convention concerning the procedure for amending 
the LSA Code,

HAVING CONSIDERED, at its ninety-eighth session, 
amendments to the LSA Code proposed and circulated 
in accordance with article Vlll(b)(i) of the Convention,

1 ADOPTS, in accordance with article Vlll(b)(iv) of the 
Convention, amendments to the LSA Code, the text of 
which is set out in the annex to the present resolution;

2 DETERMINES, in accordance with article Vlll(b)(vi)(2)
(bb) of the Convention, that said amendments shall be 
deemed to have been accepted on 1 July 2019 unless, 
prior to that date, more than one third of the Contracting 
Governments to the Convention or Contracting 
Governments the combined merchant fleets of which 
constitute not less than 50% of the gross tonnage of 
the world΄s merchant fleet, have notified the Secretary-
General of their objections to the amendments;

3 INVITES Contracting Governments to the Convention 
to note that, in accordance with article Vlll(b)(vii)(2) of 
the Convention, the amendments shall enter into force 
on 1 January 2020 upon their acceptance in accordance 
with paragraph 2 above;

4 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of 
article Vlll(b)(v) of the Convention, to transmit certified 
copies of the present resolution and the text of the 
amendments contained in the annex to all Contracting 
Governments to the Convention;
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5 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit 
copies of this resolution and its annex to Members of the 
Organization which are not Contracting Governments 
to the Convention.

CHAPTER VI 
LAUNCHING AND EMBARKATION APPLIANCES
6.1 Launching and embarkation appliances
1 Paragraphs 6.1.1.5 and 6.1.1.6 are replaced with the 

following:
"6.1.1.5 The launching appliance and its attachments 

other than winches shall be of sufficient strength to 
withstand a factory static proof load test of not less than 
2.2 times the maximum working load.

6.1.1.6 Structural members and all blocks, falls, 
padeyes, links, fastenings and all other fittings used in 
connection with launching equipment shall be designed 
with a factor of safety on the basis of the maximum 
working load assigned and the ultimate strengths of 
the materials used for construction. A minimum factor 
of safety of 4.5 shall be applied to all structural members 
including winch structural components and a minimum 
factor of safety of 6 shall be applied to falls, suspension 
chains, links and blocks."

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
(Ελληνικό Κείμενο)

ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.425 (98) 
(Υιοθετήθηκε στις 15 Ιουνίου 2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ 
ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (LSA)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 (b) της Σύμβασης 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την απόφαση MSC.48 (66) σύμφωνα 
με την οποία υιοθέτησε τον Διεθνή Κώδικα Σωστικών Συ-
σκευών (εφεξής αναφέρεται ως «LSA Κώδικας») ο οποί-
ος έχει γίνει υποχρεωτικός σύμφωνα με το κεφάλαιο III 
της Διεθνούς Σύμβασης Ασφάλειας Ζωής στη Θάλασσα 
(SOLAS), 1974 (εφεξής αναφέρεται ως «η Σύμβαση»)

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο VIII (b) και τον κα-
νονισμό ΙΙΙ/3.10 της Σύμβασης σχετικά με τη διαδικασία 
τροποποίησης του Κώδικα LSA,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ στην ενενηκοστή όγδοη σύνοδό 
της, τις τροποποιήσεις στον Κώδικα LSA, που πρότεινε 
και κοινοποίησε σύμφωνα με το άρθρο VIΙΙ (b) (i) της 
Σύμβασης,

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το Άρθρο VIII (b) (iv) της 
Σύμβασης, τροποποιήσεις στον Κώδικα LSA,  το κείμενο 
των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα στην παρούσα 
απόφαση,

2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (vi) (2) (bb) της 
Σύμβασης ότι οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται 
ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2019, εκτός, 
εάν πριν από εκείνη την ημερομηνία, περισσότερες του 
ενός τρίτου των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων στην 
Σύμβαση ή των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων οι συν-

δυασμένοι στόλοι εμπορικών στόλων των οποίων απο-
τελούν όχι λιγότερο από το 50% ολικής χωρητικότητας 
του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν ενημερώσει 
για τις αντιθέσεις τους στις τροποποιήσεις,

3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβα-
ση να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (vii) 
(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις πρέπει να τεθούν 
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 με την αποδοχή τους 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω,

4. ΑΙΤΕΙ από τον Γενικό Γραμματέα,  σε συμμόρφω-
ση με το άρθρο VIII (b) (ν) της Σύμβασης να διαβιβάσει 
επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και 
το κείμενο των τροποποιήσεων που εμπεριέχονται στο 
παράρτημα σε όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις 
στην Σύμβαση,

5. ΑΙΤΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ από τον Γενικό Γραμματέα να δι-
αβιβάσει αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του 
παραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού που δεν 
είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ Σ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ 
ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (LSA Κώδικας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

6.1 Σωστικές συσκευές καθέλκυσης και επιβίβασης
1 Οι παράγραφοι 6.1.1.5 και 6.1.1.6 αντικαθίστανται 

από τα ακόλουθα:
«6.1.1.5 Η συσκευή καθέλκυσης και τα εξαρτήματά της, 

εκτός από τα βαρούλκα, πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή 
ώστε να αντέχουν εργοστασιακή στατική καταπόνηση 
δοκιμή τουλάχιστον 2,2 φορές μεγαλύτερη από το μέ-
γιστο φορτίο λειτουργίας.

6.1.1.6 Τα δομικά μέλη και όλα τα τεμάχια, οι τροχα-
λίες πτώσης, τα παρεμβύσματα οπών, οι σύνδεσμοι, 
τα συστήματα πρόσδεσης και όλα τα εξαρτήματα που 
χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον εξοπλισμό καθέλ-
κυσης πρέπει να σχεδιάζονται με συντελεστή ασφαλεί-
ας με βάση το μέγιστο φορτίο εργασίας που ορίζεται 
και τις τελικές αντοχές του υλικού που χρησιμοποιεί-
ται για την κατασκευή. Ένας ελάχιστος συντελεστής 
ασφαλείας 4,5 εφαρμόζεται για όλα τα κατασκευαστικά 
μέλη, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών 
στοιχείων του βαρούλκου και ένας ελάχιστος συντε-
λεστής ασφαλείας 6 εφαρμόζεται στις τροχαλίες πτώ-
σης, στις αλυσίδες ανάρτησης, στους συνδέσμους και 
στα μπλοκ».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 25 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   




