
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (Β’  3053) 

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και 

προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής 

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά 

γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και 

εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημό-

σιας Χρήσης αυτοκινήτων».

2 Ανάθεση αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Κτιρια-

κών Υποδομών για την ολοκλήρωση του έργου 

των κατεδαφίσεων των κτιρίων που έχουν χαρα-

κτηρισθεί ως κατεδαφιστέα από τη ΔΑΕΦΚ - ΚΕ, 

στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Πε-

ριφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από τις 

πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Μονίμων και 

ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. Α 30116/1324 (1)

Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (Β’ 3053) 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι 
και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδι-
ωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από του-
ριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινή-
των και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών 
Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγρά-

φου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκρι-

ση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα-

τηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 

ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο-

σιονομικής στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τρο-

ποποιήθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).

2. Το άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθμίσεις για 

την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του 

ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 

Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-

νομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».

3. Τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μετα-

φορών και άλλες διατάξεις».

4. Τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 

«Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 118), 

όπως ισχύει.

5. To ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Του-

ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 

Α’), όπως ισχύει.

6. Την 16597/29.12.2010 (Β’ 2156) κοινή υπουργική 

απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 25760/11.12.2015 

(Β’ 2737) όμοιά της.

7. Την 15732/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινή υπουργική 

απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβα-

τηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από 

τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων 

και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας 

Χρήσης αυτοκινήτων».

8. Την οικ. Α 80931/5842/2016 (Β’ 144) κοινή υπουργική 

απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων 

Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με 

οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του 

άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει.»

9. Την 12971/7.07.2016 (Β’ 2267) κοινή υπουργική από-

φαση «Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασι-

κών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις 

εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων».

10. Την οικ. Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β’ 4587) 

υπουργική απόφαση «Ιατρικό πιστοποιητικό της πα-

ραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) 

για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης 

Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και 

την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιω-

τικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 

(Α’ 222)».

11. Την οικ. Α 46629/2215/18.06.2018 (Β’ 2311) υπουρ-

γική απόφαση «Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την 
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εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219A του 
ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως ισχύει».

12. Την οικ. Α 53409/2551/22.08.2018 (Β’ 4065) υπουρ-
γική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών 
Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμένων Επιβατηγών 
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυτοκίνητων οχημά-
των με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβα-
τών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβη-
σης αδειοδοτημένου κατά τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορέα».

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

14. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

15. Το π.δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Τουρισμού».

16. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

17. Το π.δ. 23/2019 (Α’ 28) «Διορισμός Υπουργού, Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού».

18. Την ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ 459/20.03.2019 (Β’ 1019) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μω-
ραΐτη», όπως ισχύει.

19. Την οικ. 20871/21-03-2017 (ΥΟΔΔ 153) απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει.

20. Την ανάγκη διευκόλυνσης του έργου των αρμο-
δίων οργάνων ελέγχου της νόμιμης κυκλοφορίας των 
Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, με οδη-
γό, που εκμισθώνονται σύμφωνα με τη σχετική κείμενη 
νομοθεσία.

21. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το εδάφιο α’ της παρ. 1 της 15732/2012/13.11.2012 
(Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, καταργείται.

2. Το εδάφια β’ της παρ. 1 της 15732/2012/13.11.2012 
(Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V 
ή και μεταγενέστερες αυτών».

3. Αντικαθίσταται η παρ. 2 της 15732/2012/13.11.2012 
(Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής: «Τα Ε.Ι.Χ 
αυτοκίνητα της παραπάνω παραγράφου εκμισθώνονται 
με ολική μίσθωση μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη 
σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών απαγο-
ρευμένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο. Ειδικά 
για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και 
Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμί-
σθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή 
ώρα για την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα 
Αύγουστο, τηρούμενης της υποχρέωσης του άρθρου 20 
του ν. 4530/2018».

4. Προστίθενται στην παρ. 3 της 15732/2012/13.11.2012 
(Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης εδάφια δ’, ε’ και 
στ’, ως εξής:

«δ. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της 

ελληνικής.

ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιου-

δήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας 

της αλλοδαπής.

στ. Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ   

Ι

   Αριθμ. ΔΝΣβ/οικ.34452/ΦΝ 466 (2)

Ανάθεση αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Κτιρια-

κών Υποδομών για την ολοκλήρωση του έργου 

των κατεδαφίσεων των κτιρίων που έχουν χαρα-

κτηρισθεί ως κατεδαφιστέα από τη ΔΑΕΦΚ - ΚΕ, 

στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Πε-

ριφέρειας Πελοποννήσου, που επλήγησαν από 

τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του ν.  4412/2016 (Α’  147) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα του 

άρθρου 180 παρ. 2 αυτού.

2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθη-

κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και το 

γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-

πολογισμού.

3. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει-

ας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-

γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις».

4. Του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετο-

νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 

Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-

στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-

κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 

Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-

τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-

δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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6. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του 

άρθρου 41 παράγραφοι 1 και 2 αυτού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών 

την αρμοδιότητα για την ολοκλήρωση του έργου των 

κατεδαφίσεων των κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί 

ως κατεδαφιστέα από τη ΔΑΕΦΚ-ΚΕ, στις περιοχές της 

Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννή-

σου, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης 

Ιουλίου 2018.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ   

Ι

   Αριθμ. 2824. 23/31495 (3)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Μονίμων και 
ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Μισθολο-

γικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες 

μισθολογικές διατάξεις», ως ισχύει σύμφωνα με την τρο-

ποποίηση του άρθρου 122 του ν. 604/2019.

- Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές Δημοσιονομι-

κής Διαχείρισης και εποπτείας και άλλες διατάξεις», ως 

ισχύει σύμφωνα με τις υπάρχουσες τροποποιήσεις βάση 

του ν. 4589/2019.

- Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005) «Κωδικοποί-

ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ-

νητικά όργανα», ως ισχύει.

- Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), ως ισχύει σύμφωνα με 

τις υπάρχουσες τροποποιήσεις (ΦΕΚ 42/Α’/2018).

- Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) «Ανασύ-

σταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετο-

νομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής», ως ισχύει.

- Του π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/Α’/05-11-2016) «Διορισμός 

Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-

τών Υπουργών και Υφυπουργών», ως ισχύει.

2. Την 2811.23/28440/2019 απόφαση έγκρισης δέ-

σμευσης πίστωσης ΥΝΑΝΠ/ΔΟΔ Α’ (ΑΔΑ ΩΙΠΝ4653ΠΩ-

ΒΚ2).

3. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 

κανονικού ωραρίου ορισμένο προσωπικό, μόνιμο απο-

σπασμένο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, λόγω 

έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

Συγκεκριμένα για:
- Την προώθηση και αποσυμφόρηση των φακέλων των 

προς συνταξιοδότηση ναυτικών για την ολοκλήρωση 
των οποίων απαιτείται ο έλεγχος θαλάσσιας υπηρεσίας 
μεγάλου αριθμού ναυτικών μηνιαίως.

- Γραμματειακές υπηρεσιακές ανάγκες όπως διόρθω-
ση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση στοιχείων, έλεγχος 
γνησιότητας πιστοποιητικών, τήρηση αρχείου, έκδοση 
αποτελεσμάτων εξετάσεων, προετοιμασία πρακτικών και 
πινάκων εξεταστικής περιόδου, διεκπεραίωση εισερχό-
μενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας.

- Έλεγχο πλοηγήσεων για καταγραφή και εκκαθάριση 
οδοιπορικών εξόδων πλοηγών ΠΣΧ.

- Τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής λιμενικής 
πολιτικής, για τη σύνδεση των λιμένων με το συνολικό 
μεταφορικό δίκτυο της χώρας και τα ΔΔΜ τη συμμετοχή 
και το συντονισμό ενεργειών υποστήριξης των θέσεων 
της χώρας στις εργασίες τόσο των διεθνών οργανισμών 
όσο και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Την εποπτεία των Φορέων Διοίκησης Λιμένων και 
τον έλεγχο και την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των 
παραχωρήσεων χρήσεως χώρων εντός ΧΖΛ.

- Θέματα προσλήψεων προσωπικού του ΥΝΑΝΠ, 
των εποπτευομένων φορέων, προσωπικού πλοηγικών 
σταθμών, έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, κάλυ-
ψη θέσεων Πλοηγικών Σταθμών καθώς επίσης και για 
τροποποιήσεις κατανομής θέσεων προσωπικού ΥΝΑΝΠ 
και Ψηφιακού Οργανογράμματος.

- Ανάγκη εκκαθάρισης και πληρωμής αποδοχών-απο-
ζημιώσεων πολιτικού προσωπικού ΥΝΑΝΠ, εκκαθάρισης 
και έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων δαπανών άγονων 
γραμμών, τοπικών κλιμακίων επιθεώρησης, ΚΝΕ,ΚΠΥ και 
κάθε φύσεως δαπανών πολιτικού προσωπικού.

- Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών θαλάσσιας 
ρύπανσης και δειγματοληψία πετρελαιοειδών δειγμάτων 
από την θάλασσα.

- Την εποπτεία και έλεγχο της λειτουργίας και εκτέλε-
σης των προγραμμάτων σπουδών δημοσιών σχολών 
Εμπορικού Ναυτικού.

- Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη 
διάλυση σκαφών που δεν υπάγονται στον Κανονισμό 
1257/2013 του Ε.Κ. και του Συμβουλίου.

- Εισήγηση μέτρων για την βελτίωση της χωροταξικής 
οργάνωσης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, ο 
χειρισμός θεμάτων που αφορούν στα σκάφη αναψυχής και 
στα ατομικά σκάφη κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2013/53/ΕΕ.

- Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
επισκευή/συντήρηση των σωσίβιων λέμβων που χρη-
σιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

- Την προετοιμασία και διενέργεια ελέγχων και σύντα-
ξη πορισματικής έκθεσης.

- Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών όπως η εφαρ-
μογή PortIS και η Εφαρμογή Εγγράφων των Διευθύνσεων 
της ΓΓΛΛΠΝΕ.

- Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και την τεχνική υπο-
στήριξη των Πλοηγικών Σταθμών.

- Την έγκριση - αναθεώρηση - επικαιροποίηση αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (master 
plan) των Λιμένων.
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- Την επίβλεψη κατασκευής κτιριακών έργων και την 
εκπόνηση τεχνικών μελετών.

- Έκδοση και διαβίβαση οικονομικών στοιχείων, εγκρί-
σεις ισολογισμών -απολογισμών, παρακολούθηση εκτέ-
λεση προϋπολογισμών, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής εργα-
σίας με αμοιβή από το Μόνιμο, ΙΔΑΧ και με απόσπαση 
προσωπικό, που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, για το χρονικό διάστημα από 
δημοσιεύσεως της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως έως 30/06/2019, για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που 
απαιτούν την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση 
του ανωτέρω προσωπικού.

Συγκεκριμένα για 187 υπαλλήλους της Κεντρικής και 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής εγκρίνονται συνολικά 14.960 
ώρες, που αναλύονται ανά υπηρεσία ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ

160

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2320

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 160

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΝΕ 
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΝΑ

320

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑ-
ΤΩΝ

1600

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

240

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

160

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1200

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1040

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ ΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

400

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1040

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 1120

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 720

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ

1520

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

480

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ/ΤΜ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

80

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

320

ΑΕΝ

Α.Ε.Ν. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 400

Α.Ε.Ν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 240

Α.Ε.Ν. ΚΡΗΤΗΣ 160

Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ 320

A.E.N. ΣΥΡΟΥ 160

ΚΕΣΕΝ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 160

Ρ/Η-Ρ/Ε 80

ΔΣΕΝ/ΣΣΠΜ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 160

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 80

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κ.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ 80

Κ.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 80

Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 80

Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 80

ΣΥΝΟΛΟ 14.960

2. Οι χορηγούμενες ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ώρες συνολικά ανά υπάλληλο για το Α’ εξάμηνο 
2019.

3. Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται 
σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ανάλογη 
μείωση των ωρών υπερωριακής εργασίας υπό την προ-
ϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων 
πιστώσεων.

4. Η υπερωριακή αποζημίωση θα καταβάλλεται μό-
νον εφόσον οι υπάλληλοι απασχοληθούν υπερωριακά, 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και για όσες ώρες 
απασχοληθούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων ωρών, 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα λάβουν υπερωριακή 
αποζημίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

5. Υπεύθυνοι ορίζονται για την Κεντρική Υπηρεσία οι 
ασκούντες καθήκοντα Προϊσταμένου κάθε Διεύθυνσης, 
ενώ για τους υπαλλήλους ΛΕΝ, ΚΕΣΕΝ/Π-Μ, ΣΣΠΜ, Κ.Λ. 
και Λ.Α. οι οικείοι Διοικητές και οι Λιμενάρχες αντίστοιχα.

6. Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί 
ύψους 97.500,00 ευρώ περίπου, υπάρχει πίστωση στον 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής έτους 2019 στον ΑΛΕ 2120201001, του 
φορέα 1041-201-0000000, η οποία βεβαιώθηκε και κατα-
χωρίστηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
της ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ με α/α 40121.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευ-
σής της και μέχρι 30-06-2019. 
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