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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός τύπου και περιεχομένου των δελτίων
υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3522/2014/
31-12-2014 εγκριτικής πράξης για το φορτηγό
πλοίο «ΧΙΟΣ ΒΙΚΤΟΡΙ» Νηολογίου Χίου 458 ΔΔΣ/
SVCΑ5 (Β’ 34/2015).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 100393 ΕΞ 2021
(1)
Καθορισμός τύπου και περιεχομένου των δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων
της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων,
φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Α΄ 253), και
ειδικότερα της παρ. 18Α αυτού, όπως αυτή προστέθηκε
με το άρθρο 50 του ν. 4818/2021 (Α΄ 124).
2. Τις διατάξεις της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 3469/2006 «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του
ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 58).
4. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26).
5. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού

Αρ. Φύλλου 4110

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 137).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 48/1975 «Περί της
Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων
δημοσίαν εν γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων»
(Α΄ 108).
8. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 30 του π.δ. 154/1997
«Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.)» (Α΄ 130).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 81 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), όπως αυτό διορθώθηκε και ισχύει (Α΄ 126).
11. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και του
άρθρου 18 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε
ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
13. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
14. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
15. Την υπό στοιχεία 93995 ΕΞ 2019/30.8.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
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Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων μετακλητής Γενικής
Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στην Αθηνά Καλύβα του Κωνσταντίνου»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 670).
16. Το από 14.10.2019 πρακτικό της Ομάδας Εργασίας
Κατάρτισης Τεχνικών Προδιαγραφών Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.), που συστάθηκε
με την υπό στοιχεία 69988 ΕΞ 2019/24.6.2019 απόφαση
του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.
17. Την υπό στοιχεία 94979ΕΞ2021/30-07-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
18. Την ανάγκη έκδοσης δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων για τους υπαλλήλους της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών
για το τρέχον οικονομικό έτος. Ενδέχεται να προκληθεί επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό Εξόδων του Ε.Φ.
1023-207-0000000 για τα επόμενα έτη, που δεν δύναται να προσδιοριστεί αλλά αναμένεται να καλυφθεί από
τις προβλέψεις των επόμενων ετών του εγκεκριμένου
ΜΠΔΣ η οποία θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δελτίων των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της
Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.).
Άρθρο 1
Τύπος των υπηρεσιακών ταυτοτήτων
Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας του προσωπικού
της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι μορφότυπου ID1, διαστάσεων
85.3mmL x 53,7 mmW ± 0.76mm, πάχους μέχρι 0,76mm.
Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό
υλικό (polycarbonate-pc).
Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας δύναται να περιέχει ενσωματωμένη μικροεπεξεργασία (μικροτσίπ)
τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων
(Radiofrequency Identification-RFID).
Άρθρο 2
Περιεχόμενο των υπηρεσιακών ταυτοτήτων
Τα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων εκδίδονται για
τους υπαλλήλους της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. και αφορούν
όλους τους κλάδους, ενώ ως προς το περιεχόμενο διαφοροποιούνται μεταξύ των υπαλλήλων που δύνανται
να πραγματοποιούν ελέγχους και των υπαλλήλων που
ασκούν διοικητικά ή λοιπά καθήκοντα, όπως οδηγούς,
επιμελητές και προσωπικό καθαριότητας.
Το περιεχόμενό τους καθορίζεται στο Παράρτημα της
παρούσας ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής και ενδεικτικά:
(α) στην εμπρόσθια όψη αποτυπώνονται ο θυρεός
της Ελληνικής Δημοκρατίας, το λογότυπο της Γ.Δ. του
Σ.Δ.Ο.Ε., ο τύπος του εγγράφου, η ιδιότητα του υπαλ-
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λήλου (ελεγκτής ή υπάλληλος), ο αριθμός του δελτίου
υπηρεσιακής ταυτότητας, η φωτογραφία του κατόχου, η
ημερομηνία έκδοσης, η υπογραφή και το ονοματεπώνυμο του προϊσταμένου της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. ή του νόμιμου
αναπληρωτή του ή του προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Επιχειρησιακής Υποστήριξης, σε περίπτωση που δεν έχει
οριστεί προϊστάμενος της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., και η στρογγυλή σφραγίδα της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.
(β) στην οπίσθια όψη αποτυπώνονται τα στοιχεία του
υπαλλήλου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, υπηρεσία,
κατηγορία και κλάδος). Επιπροσθέτως, στα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων που δύνανται να
πραγματοποιούν ελέγχους αναγράφεται κείμενο στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα ως ακολούθως:
«Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και λοιπές
αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί,
να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τον/την κάτοχο του παρόντος κατά την άσκηση των καθηκόντων
του/της, καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική
πληροφορία ή στοιχείο. Ο/η κάτοχος του παρόντος σε
εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούται να οπλοφορεί κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του/της (παρ. 8 του άρθρου 30 και την παρ. 18 ν. 3296/2004-Α΄ 253).
Police, Coast Guard, Military and other Authorities
are obliged to assist promptly and effectively the
above ID holder, when requested, and provide any
relevant information and evidence. The ID holder, under
exceptional circumstances, is entitled to be armed
(Αrticle 30 par. 8 and 18 of Law 3296/2004 - G.G.I. A 253)».
(γ) Το χρώμα φόντου των δύο όψεων των δελτίων υπηρεσιακής ταυτότητας είναι αποχρώσεις του μπλε με μη
συμπαγείς διαβαθμίσεις και τα γράμματα με μαύρο και
μπλε χρώμα.
(δ) Τα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων είναι δίγλωσσα
(Ελληνική - Αγγλική). Η μεταγραφή των ελληνικών χαρακτήρων σε λατινικούς γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ 743.
Άρθρο 3
Έκδοση του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας
Το Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και
Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., στο
οποίο τηρείται το μητρώο δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων, μεριμνά για την έκδοσή τους,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Κατόπιν σχετικής βεβαίωσης αναφορικά με την άσκηση ελεγκτικών ή μη καθηκόντων από τον υπάλληλο, η
οποία συντάσσεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, εκδίδεται ο αντίστοιχος τύπος δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας.
Η υλοποίηση της έκδοσης των δελτίων υπηρεσιακών
ταυτοτήτων δύναται να ανατίθεται από το αρμόδιο προς
τούτο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών σε ανάδοχο, ο οποίος παρέχει επαρκείς διαβεβαιώσεις για την
εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων προς διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τεύχος B’ 4110/09.09.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις υπαλλήλων της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.
1. Όλοι οι υπάλληλοι της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. φέρουν δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας, το οποίο επιδεικνύουν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Το δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας αντικαθίσταται
με μέριμνα του Τμήματος Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ.
του Σ.Δ.Ο.Ε., κατόπιν έγγραφης ενημέρωσής του από
τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, όταν επέρχεται ουσιώδης υπηρεσιακή
μεταβολή αναφορικά με τον κλάδο, την κατηγορία ή τη
φύση των καθηκόντων του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις μετακίνησης του υπαλλήλου σε διαφορετική
Διεύθυνση της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.
3. Υπάλληλος που για οποιονδήποτε λόγο χάνει την
ιδιότητα του υπαλλήλου της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. υποχρεούται να παραδώσει το δελτίο υπηρεσιακής του ταυτότητας στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία
υπηρετεί. Με ευθύνη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης,
η ταυτότητα ακυρώνεται με διάτρηση. Η ακυρωθείσα
ταυτότητα αποστέλλεται στο Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης
Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας
της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., προς ενημέρωση του μητρώου δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων.
4. Σε περίπτωση που υπάλληλος τίθεται σε καθεστώς
αργίας ή υπηρετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκτός της
Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. υποχρεούται να παραδώσει το δελτίο
υπηρεσιακής ταυτότητάς του στον προϊστάμενο της
Διεύθυνσης της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., στην οποία ανήκει η
οργανική του θέση. Με ευθύνη του προϊσταμένου της
Διεύθυνσης, η ταυτότητα αποστέλλεται στο Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της
Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής
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Υπηρεσίας της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε. και φυλάσσεται στο μητρώο δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων.
5. Η απώλεια του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας
από οποιαδήποτε αιτία δηλώνεται αμελλητί στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και κοινοποιείται εγγράφως
στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπηρετεί
ο υπάλληλος, καθώς και στο Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης
Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας
της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε., προς ενημέρωση του μητρώου δελτίων υπηρεσιακών ταυτοτήτων και εκκίνηση της διαδικασίας αντικατάστασής του.
6. Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου υπηρεσιακής
ταυτότητας ο πειθαρχικός προϊστάμενος δύναται να καλέσει τον υπάλληλο προς παροχή εξηγήσεων.
7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που η εν γένει συμπεριφορά και οι ενέργειες του
υπαλλήλου συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα, κατά τα
οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 107 του ανωτέρω
νόμου.
Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων που έχουν ήδη
εκδοθεί εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αντικατάστασή τους με δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας νέου
τύπου, σύμφωνα με την παρούσα.
2. Με ευθύνη του προϊσταμένου της Διεύθυνσης στην
οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, τα παλιά δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων ακυρώνονται με διάτρηση. Τα ακυρωθέντα δελτία υπηρεσιακών ταυτοτήτων διαβιβάζονται
στο Τμήμα Γ’ Επικοινωνιών, Τεχνικής Υποστήριξης και
Μέσων Δίωξης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Δ. του Σ.Δ.Ο.Ε.,
συνοδευόμενα από συνολική κατάσταση με τα ονόματα
των κατόχων τους.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα, με το Παράρτημά της, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτής, ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Aυγούστου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. Φ.Υ. 2214.5-7/3522/01/2021
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3113.1.3522/2014/
31.12.2014 εγκριτικής πράξης για το φορτηγό
πλοίο «ΧΙΟΣ ΒΙΚΤΟΡΙ» Νηολογίου Χίου 458 ΔΔΣ/
SVCΑ5 (Β’ 34/2015).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 «Περί επενδύσεως
και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» (Α΄ 317), σε συνδυασμό με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ίδιου ν.δ
β. Το ν.δ. 2928/1954 «Περί αυθεντικής ερμηνείας του
άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 “περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού”» (Α΄ 163).
γ. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αρ. 513/7.5.1955
και 967/22.9.1956.
δ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
ε. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
στ. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
ζ. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
η. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
θ. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
ι. Το π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) «Οργανισμός Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής»
ια. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339/18.07.19 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
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ιβ. Την υπό στοιχεία Υ45/05-08-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο
Παπαθανάση» (Β’ 3328).
ιγ. Την παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163).
ιδ. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133).
ιε. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου υπ’ αρ. 3113.1.3522/2014/31-12-2014 (Β’ 34/2015),
για την έγκριση των όρων από τους οποίους διέπεται το
νηολογημένο, σύμφωνα με το ν.δ. 2687/1953, φορτηγό
πλοίο «ΧΙΟΣ ΒΙΚΤΟΡΙ» Νηολογίου Χίου 458 ΔΔΣ/SVCΑ5.
ιστ. Την από 25-01-2021 αίτηση της εταιρείας ’’HARBOR
SHIPPING AND TRADING SA’’, διαχειρίστριας του ανωτέρω πλοίου για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας
«ΧΙΟΣ ΟΣΕΑΝ ΕΙΔΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που εδρεύει στον Πειραιά, με την οποία ζητεί την τροποποίηση του
όρου 8 της πιο πάνω εγκριτικής πράξης.
ιζ. Το Πιστοποιητικό του K.Λ. Χίου/Νηολόγια υπ’ αρ.
2214/313/21/14-1-2021 από το οποίο προκύπτει ότι το
ανωτέρω πλοίο βαρύνεται με δύο (02) προτιμώμενες
υποθήκες υπέρ της τραπεζικής εταιρείας “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”.
ιη. Την από 18-01-2021 επιστολή της εταιρείας ’’ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” με την οποία συναινεί
για την τροποποίηση του όρου 8 της πιο πάνω εγκριτικής
πράξης.
ιθ. Την υπό στοιχεία ΩΠ:031245/02-21 διαταγή ΥΝΑΝΠ/
ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΛΑΔΟΣ Β’/ΔΝΕΡ 1ο, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του όρου 8 της εγκριτικής πράξης
3113.1.3522/2014/31-12-2014 (Β’ 34/2015), που αφορά
στο φορτηγό πλοίο «ΧΙΟΣ ΒΙΚΤΟΡΙ» Νηολογίου Χίου 458
ΔΔΣ/SVCΑ5, και εγκρίνουμε την αντικατάσταση αυτού
ως ακολούθως:
8. Η οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου ολικής χωρητικότητας 23435 κόρων το οποίο φέρει μηχανή
εσωτερικής καύσεως 6010 KW και είναι εφοδιασμένο με
πλήρως αυτοματοποιημένες συσκευές και μηχανήματα
και χαρακτηρισμένο από τον παρακολουθούντα αυτό
νηογνώμονα με το οικείο σύμβολο αυτοματισμού ότι
έχει τη δυνατότητα λειτουργίας του μηχανοστασίου του
πλήρως ανεπάνδρωτου επί 24ώρου βάσεως καθορίζεται
ως ακολούθως:
Πλοίαρχος ένας (1) - Υποπλοίαρχος ένας (1) - Ανθυποπλοίαρχοι δύο (2) - Ναύκληρος ένας (1) - Ναύτες τρεις
(3) - Μηχανικός Άλφα ένας (1) - Μηχανικός Βήτα ένας
(1) - Μηχανικός Γάμα ένας (1) - Ηλεκτρολόγος ή (διαζ)
Σπουδαστής Μηχανικός ΑΕΝ ένας (1) - Μάγειρος ένας
(1) - Βοηθός Θαλαμηπόλος ένας (1) - Σύνολο δεκατέσσερις (14).
Σε περίπτωση που το πλοίο παύσει να είναι χαρακτηρισμένο και να λειτουργεί ως πλήρως αυτοματοποιημένο η
σύνθεση παύει να είναι η πιο πάνω καθοριζόμενη.
Α.1. Κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, εκ της
οργανικής συνθέσεως τουλάχιστον τέσσερεις (4) ναυτικοί θα είναι Έλληνες συμπεριλαμβανομένου και του πλοι-
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άρχου, εφόσον αυτός προσφέρεται, υπό την επιφύλαξη
εφαρμογής της παρ. 3β του παρόντος όρου.
Επιπλέον των ανωτέρω ναυτολογείται και ένας
σπουδαστής ΑΕΝ πλοίαρχος ή μηχανικός, εφόσον
προσφέρεται. Εφόσον ναυτολογείται σπουδαστής ΑΕΝ
Μηχανικός, όπως προβλέπεται εναλλακτικά στην οργανική σύνθεση πληρώματος του πλοίου, ικανοποιείται και
η πιο πάνω απαίτηση.
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. Α2, δικαιολογείται η μη συμμόρφωση προς τις πιο πάνω απαιτήσεις κατά ένα μόνο εκ των αναφερομένων στα πιο
πάνω εδάφια, πλην του πλοιάρχου, η οποία δεν μπορεί
να υπερβαίνει συνολικά το ένα έκτο (1/6) του χρόνου
ισχύος εκάστου ναυτολογίου και όχι παραπάνω από
τριάντα (30) ημέρες.
Επίσης δικαιολογείται η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος όρου στις περιπτώσεις: (α) τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας, (β) μεταχρέωσης σπουδαστών, όπως προβλέπεται κάτωθι υπό εδάφιο πρώτο της
παρ. Α.2, και (γ) στις περιπτώσεις όπου προβλέπονται
από τις κείμενες περί ΝΑΤ διατάξεις.
Η παράβαση της υποχρέωσης ναυτολόγησης σπουδαστή, όπως προβλέπεται από τον παρόντα όρο, συνεπάγεται επιβολή προστίμου σε βάρος της εταιρείας, ποσού δύο
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ανά σπουδαστή, για
χρονική περίοδο του ναυτολογίου, υπέρ ΚΝΕ/NAT και δεν
υφίσταται υποχρέωση του πλοιοκτήτη για την καταβολή
εισφορών στο ΝΑΤ και τα λοιπά Ταμεία για το σύνολο της
οργανικής συνθέσεως, όπως ορίζεται στην παρ. Β2.
Ρητώς ορίζεται ότι λόγω της φύσης και λειτουργίας του
σπουδαστή ως εκπαιδευομένου, τόσο η εταιρεία όσο
και ο σπουδαστής, απαλλάσσονται από την υποχρέωση
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Η εφαρμογή των
ανωτέρω, σε καμία περίπτωση δεν θίγει τα ασφαλιστικά
δικαιώματα του σπουδαστή από την θαλάσσια υπηρεσία
του στο πλοίο, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 3569/2007.
2. Ο πλοιοκτήτης μπορεί, μετά από έγκριση της Αρχής,
να εξαντλεί την υποχρέωσή του για ναυτολόγηση σπουδαστή ΑΕΝ, με τη ναυτολόγηση ενός επιπλέον σπουδαστή ΑΕΝ σε άλλο πλοίο, υπό ελληνική ή ξένη σημαία.
Στην περίπτωση αυτή θα εισπράττονται εισφορές από
το ΝΑΤ για τον σπουδαστή ΑΕΝ (Πλοίαρχο ή Μηχανικό)
από κάθε πλοίο χωριστά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. Α1 και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παράβαση των
υποχρεώσεων του πλοίου στο οποίο θα ελλείπει ο σπουδαστής, σύμφωνα με τον παρόντα όρο και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να υποχρεώνεται ο πλοιοκτήτης
στην καταβολή προστίμου και εισφορών στο ΝΑΤ και τα
λοιπά Ταμεία για το σύνολο της οργανικής συνθέσεως,
όπως ορίζεται στη παρ. Β2.
3α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. Β2 και
εφόσον διαπιστώνεται ότι τηρούνται τα αναφερόμενα
στις παρ. Α1, Α2, ο πλοιοκτήτης καταβάλλει με βάση την
ισχύουσα κάθε φορά Ελληνική Συλλογική Σύμβαση την
δική του τακτική εισφορά στο ΝΑΤ, υπέρ ΝΑΤ (κύρια, επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, λοιπών παροχών, εφάπαξ παροχής), ΕΛΟΕΝ και ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ,
όπου αυτή προβλέπεται, μόνο για το σύνολο των Ελλή-
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νων ναυτικών που αναφέρονται στην παρ. Α1, καθώς επίσης και των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν επιπλέον
αυτών που ορίζονται στην παρ. Α1, όπως επίσης και την
τακτική εισφορά των πιο πάνω Ελλήνων ναυτικών, την
οποία παρακρατεί από τη μισθοδοσία τους.
β. Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε
λόγο δεν προσφέρεται Έλληνας πλοίαρχος, μετά από βεβαίωση αρμόδιας Αρχής, αναφορικά με τις ανάγκες της
πλοιοκτήτριας ή της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου,
εφόσον η διαχείριση του πλοίου πραγματοποιείται από
εγκατεστημένο γραφείο ή υποκατάστημα του άρθρου
25 του ν. 27/1975, δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της
οργανικής σύνθεσης της παρ. Α1 του παρόντος όρου
και δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στην παρ. Β3
κυρώσεις.
γ. Κατά την αντικατάσταση ληξιπρόθεσμου ναυτολογίου ή την οριστική εξόφληση ή την καταβολή προκαταβολής, ή την εκκαθάριση ή το κλείσιμο του ναυτολογίου
και προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο
εδάφιο (3α) ο πλοιοκτήτης καταθέτει δήλωση στο ΝΑΤ,
ότι έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στις παρ. Α1 και Α2.
4. Αναφορικά με τους μισθολογικούς, μη μισθολογικούς και λοιπούς όρους επιτρέπεται η εφαρμογή των
διεθνώς αναγνωρισμένων και εκάστοτε ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Collective Agreements)
PNO ITF TCC ή PNO IBF, κατά την ελεύθερη κρίση της
πλοιοκτήτριας εταιρείας εξαιρετικά και μόνο για τις ναυτολογήσεις ειδικοτήτων κατωτέρου πληρώματος, καθώς
και των ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου και γ’ μηχανικού Ε.Ν. Η ρύθμιση της παρούσας παρ. ως ειδική κατισχύει των υπολοίπων του παρόντος όρου, αναφορικά
με την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
5. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
μπορεί με απόφασή του να ανακαλέσει την παρούσα
παρ. Α του όρου 8 για το συγκεκριμένο πλοίο, εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
που καθορίζονται σ’ αυτή.
Β.1. Επιτρέπεται η ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών
πέρα από την οργανική σύνθεση του πληρώματος του
πλοίου, χωρίς υποχρέωση καταβολής από αυτούς ή τους
πλοιοκτήτες εισφορών προς το ΝΑΤ (κύρια, επικουρική
ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη, λοιπών παροχών,
εφάπαξ παροχής), τον ΕΛΟΕΝ και την ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ.
2. Ο πλοιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει
στο ΝΑΤ με βάση την ισχύουσα κάθε φορά Ελληνική
Συλλογική Σύμβαση τη δική του τακτική εισφορά, καθώς επίσης και την τακτική εισφορά των ναυτικών για
το σύνολο της οργανικής συνθέσεως πληρώματος του
πλοίου, περιλαμβανομένων και των ναυτολογημένων
αλλοδαπών ναυτικών.
3. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης
υποχρεωθεί να καταβάλλει εισφορές για το σύνολο της
οργανικής συνθέσεως συνεπεία μη εντάξεώς του στην
παρ. Α3α, τότε στις οφειλόμενες εισφορές συνυπολογίζονται και οι εισφορές που κατεβλήθησαν ή οφείλονται για τους ναυτολογημένους Έλληνες ή αλλοδαπούς
ναυτικούς. Η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο το χρονικό
διάστημα μη συμμορφώσεως του πλοιοκτήτη προς τις
παρ. Α1 και Α2.
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4. Όσον αφορά το ύψος των εισφορών πλοιοκτήτη και
ναυτικών, την μερική ή πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αυτών, για τους ναυτολογημένους
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α1 Έλληνες ναυτικούς
και σπουδαστές (Πλοιάρχους ή Μηχανικούς) ΑΕΝ, καθώς
επίσης και για τους Έλληνες ναυτικούς που υπηρετούν
επιπλέον αυτών που ορίζονται στην πιο πάνω παρ. ,
εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας
του ΝΑΤ που ισχύουν κάθε φορά.
Γ.1. Χωρίς να θίγεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του
όρου αυτού, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση ναυτολόγηση
Ελλήνων ή αλλοδαπών ναυτικών που δεν κατέχουν το
αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που προβλέπεται για
την θέση την οποία θα καλύψουν, μετά από έγκριση
Λιμενικής ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής, για χρονικό
διάστημα και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
καθορίζονται από τη Δ.Σ STCW και τις σχετικές για την
εφαρμογή της διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας.
2. Στους Έλληνες ναυτικούς που είναι ναυτολογημένοι σύμφωνα με την παρ. Γ1 καταβάλλεται ο μισθός
που προβλέπεται από την αντίστοιχη Συλλογική Σύμβαση, για τη θέση στην οποία είναι ναυτολογημένοι. Η
απόλυση όσων έχουν ναυτολογηθεί σύμφωνα με την
παρ. Γ1 λόγω αντικαταστάσεώς τους με προσοντούχους
Έλληνες ναυτικούς συνεπεία λήξεως του χρόνου για τον
οποίο χορηγήθηκε η έγκριση, δεν αποτελεί καταγγελία
της συμβάσεως από τον Πλοίαρχο, οι δε ναυτικοί που
απολύονται για το λόγο αυτό δικαιούνται μόνο τα έξοδα
παλιννοστήσεως.
Δ.1. Ο καταβαλλόμενος στους κατά τον παρόντα όρο 8
ναυτολογούμενους αλλοδαπούς μισθός και λοιπές αποδοχές είναι αντίστοιχες της θέσεως και ειδικότητας για
την οποία ναυτολογούνται ή είχαν ναυτολογηθεί, άσχετα
από τα τυχόν ατομικά τους προσόντα και καθορίζονται
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατάξεως ελληνικών
νόμων ή Συλλογικών Συμβάσεων, από τις Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας του τόπου προελεύσεως του ναυτικού ή από αντίστοιχες διατάξεις της χώρας αυτής ή
από συμφωνίες που συνάπτονται ή είχαν συναφθεί ή θα
συναφθούν από οποιαδήποτε ελληνική επαγγελματική
οργάνωση πλοιοκτητών ή μεμονωμένων πλοιοκτητών
ή διαχειριστών επιχειρήσεων πλοιοκτητών και της συνδικαλιστικής οργανώσεως του αλλοδαπού ναυτικού ή
της δημόσιας Αρχής της χώρας του. Το αυτό ισχύει για
την ατομική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του αλλοδαπού ναυτικού και του πλοιοκτήτη ή του πλοιάρχου
ή του διαχειριστή ή του εκπροσώπου ή του πράκτορα
του πλοίου. Ο μισθός και οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που κάθε φορά ισχύουν στη
χώρα προελεύσεως του αλλοδαπού ναυτικού. Για τους
αλλοδαπούς που έχουν ήδη ναυτολογηθεί στο πλοίο, η
ισχύς αυτής της παρ. αρχίζει από τη νηολόγησή του υπό
ελληνική σημαία ή της χορηγήσεως σ’ αυτό προσωρινών
ναυτιλιακών εγγράφων.
2. Κάθε έλλειψη όρου για την αμοιβή και εργασία του
αλλοδαπού ναυτικού συμπληρώνεται από τη νομοθεσία
της χώρας προελεύσεώς του. Οι αλλοδαποί ναυτικοί δεν
βαρύνονται με εισφορές για το ΝΑΤ ή για οποιοδήποτε
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άλλο Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο και δεν αποκτούν
δικαίωμα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης παροχής από
τα Ταμεία αυτά. Ο πλοιοκτήτης δεν βαρύνεται με εισφορές προς οποιοδήποτε Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταμείο,
ούτε με άλλης μορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη χρησιμοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών.
Το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε
πλοία του παρόντος όρου που εκτελούν αποκλειστικά
διεθνείς πλόες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Ε. Εάν το πλοίο βρίσκεται σε αργία ή παροπλισμό,
οι εισφορές προς το ΝΑΤ υπολογίζονται μόνο επί του
ναυτολογημένου πληρώματος για όσο χρόνο διαρκεί η
σύμβαση ναυτολογήσεως κάθε ναυτικού.
Το πλοίο, για τον υπολογισμό των εισφορών του ΝΑΤ,
θεωρείται ότι βρίσκεται σε αργία ή παροπλισμό εφόσον
παραμένει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες ακινητοποιημένο έχοντας διακόψει τους πλόες του. Μετά τη
συμπλήρωση του χρόνου αυτού, η αργία ή ο παροπλισμός θεωρούνται ότι άρχισαν από την πρώτη ημέρα
της ακινητοποιήσεώς του. Μετακινήσεις με εντολή ή με
άδεια της Λιμενικής Αρχής σε άλλο αγκυροβόλιο, δεν
διακόπτουν την αργία ή τον παροπλισμό.
ΣΤ. Για τα υπόλοιπα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις
περί συνθέσεως πληρωμάτων των ελληνικών εμπορικών
πλοίων που ισχύουν κάθε φορά, εφόσον αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση και με κάποιο άλλο όρο αυτής της
εγκριτικής πράξεως.
Ζ. Όταν οι συνθήκες προσφοράς και ζητήσεως ναυτικής εργασίας το απαιτούν, η Αρχή δύναται να καθιστά
υποχρεωτική τη διάνυση στη ξηρά της άδειας, κατηγορίας ή ειδικότητας Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούν
στο πλοίο, μετά την απόλυσή τους. Η άδεια υπολογίζεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας και χορηγείται το αργότερο με τη συμπλήρωση
ενδεκάμισι (11 ½) μηνών συνεχούς υπηρεσίας στο πλοίο.
Η ισχύς αυτής της απόφασης που θα δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα κοινοποιηθεί για
εκτέλεση, αρχίζει από της υπογραφής υπό του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του σήματος με το
οποίο γνωστοποιείται στον πλοίαρχο ο καθορισμός της
οργανικής σύνθεσης πληρώματος του πλοίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 17 Αυγούστου 2021
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