
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
κάθε δαπάνης που βαρύνει την πάγια προκατα-
βολή της Βουλής των Ελλήνων βάσει του νέου 
κωδικολογίου. 

2 Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για 
την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτι-
κής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ-
γασίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 16186 
              Διεκπ. 10080 (1)
Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 

κάθε δαπάνης που βαρύνει την πάγια προκατα-

βολή της Βουλής των Ελλήνων βάσει του νέου 

κωδικολογίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 65 παρ. 1 του Συντάγμα-

τος, του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βου-
λής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106 Α΄/24.06.1987), 
όπως ισχύει,

β) των άρθρων 1, 18 (πρώην άρθρο 23), 97 (πρώην 
άρθρα 103/91), 122 παρ. 1 (πρώην άρθρα 128/116), 
129 παρ. 1 (πρώην άρθρα 135/123), καθώς και των άρ-
θρων 143Α (πρώην 149/137) έως 146 (πρώην άρθρα 
152/140) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’ ΦΕΚ 51 
Α΄/10.04.1997), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 «περί Αρχών 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο 
Λογιστικό» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α’), όπως 
ισχύει,

ε) του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του 
χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαι-
σίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103) σε συνδυασμό 
με την αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και 

Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» 
(Β’ 3240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

στ) των κοινών αποφάσεων του Προέδρου της Βουλής 
και του Υπουργού Οικονομικών:

i. 43556/2357/15.04.1982 περί συστάσεως στη Βουλή 
των Ελλήνων Πάγιας Προκαταβολής,

ii. 19042/786/22.02.1983 περί τροποποιήσεως της 
αριθμ. 43556/2357/15.04.1982 κοινής αποφάσεως του 
Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Οικονομικών,

iii. 113007/6156/30.11.1987 περί συμπληρώσεως της 
αριθμ. 19042/786/22.02.1983 κοινής αποφάσεως,

iv. 2043016/4984/08.08.1991 περί εγκρίσεως πληρω-
μής από την Πάγια Προκαταβολή της Βουλής των δαπα-
νών του Κ.Α. 1122 «Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων 
και λοιπών συναφών εκδόσεων», 

v. 2038836/3323A/0024/19.05.1992 περί αυξήσεως 
της Πάγιας Προκαταβολής της Βουλής, 

vi. 2030657/3808/21.06.1993 περί τροποποιήσεως της 
αριθμ. 2038836/3323Α/0024/19.05.1992 κοινής απο-
φάσεως του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού 
Οικονομικών, 

vii. 1608/1301/04.04.1997 περί τροποποιήσεως της 
αριθμ. 2030657/3808/21.06.1993 κοινής αποφάσεως του 
Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Οικονομικών και 

viii. οικ. 2/42009/Α0024/27.06.2007 (ΦΕΚ 1148 Β΄/ 
09.07.2007) περί τροποποιήσεως της αριθμ. 1608/1301/ 
04.04.1997 κοινής αποφάσεως του Προέδρου της Βουλής 
και του Υπουργού Οικονομικών όπως ισχύουν, 

ix. 12032/7982/09.12.2013 (ΦΕΚ 3355/30.12.2013) 
περί τροποποιήσεως της οικ. 2/42009/Α0024/27.06.2007 
(ΦΕΚ 1148/Β/09.07.2007) κοινής αποφάσεως του Προέ-
δρου της Βουλής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών όπως ισχύουν, 

x. 2606/1966/16.2.2016 (ΦΕΚ 534/Β/2.3.2016) περί 
επανακαθορισμού του είδους και του ποσοστού δαπα-
νών που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή της 
Βουλής των Ελλήνων, 

xi. 11851/8172/24.8.2016 (ΦΕΚ 3324/Β/18.10.2016) 
κοινής απόφασης περί συμπληρώσεως της με αριθμ. 
στο υπό στοιχείο x. 2606/1966/16.2.2016 (ΦΕΚ 534/Β΄/ 
2.3.2016) κοινής απόφασης,

ζ) της 7062/5434/22.12.1988 απόφασης της Βουλής 
των Ελλήνων,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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η) της 3148/2094/13.3.2017 (ΦΕΚ 816 Β/2017) απόφασης του Προέδρου της Βουλής περί των δαπανών μετακί-
νησης Βουλευτών, υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου, εντός και εκτός 
της Επικράτειας,

θ) του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη Διοικητική Διαδικασία και 
τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α/24.5.2004), όπως ισχύει,

ι) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) όπως ισχύει,

κ) των i) π.δ. 185/06.10.2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο-
μασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-
Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 
Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α/07.10.2009), ii) 
π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 170 Α/28.10.2010), iii) π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/05.11.2009) και iv) π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56 Α/15.04.2010) όπως ισχύουν,

λ) των i) π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α/21.06.2012), 
ii) π.δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ 142 Α/22.06.2012) και iii) π.δ. 90/2012 «Περί Διορισμού Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144 Α/05.07.2012), όπως ισχύουν,

μ) της Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168 Β/2015).

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’) περί δα-
πανών μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας όπως ισχύει και σύμφωνα με την Παροχή οδηγιών του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΨΟΩΗ-ΓΑ2 24/11/2015).

3. Τις διατάξεις της 3148/2094/13.3.2017 απόφασης του Προέδρου της Βουλής «Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, 
υπαλλήλων και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου εντός και εκτός Επικράτειας.

4. Τις στον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 2019 εγγεγραμμένες πιστώσεις.
5. Την ανάγκη για την κάλυψη υφιστάμενων αναγκών και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των εγγε-

γραμμένων στον προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων δαπανών.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζουμε το είδος και το ποσοστό δαπανών κατά λογαριασμό Οικονομικής Ταξινόμησης του Προϋπολο-

γισμού της Βουλής που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της Βουλής των Ελλήνων (φορέας 
1003.201.0000000), όπως καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α Αριθμός 
Κωδικού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ %

1 2420407001 Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε
ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού. 100

2 2420401001 Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό 100

3 2420402001 Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό 100

4 2420404001 Έξοδα κίνησης προσωπικού 100

5 2420403001 Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού 100

6 2420405001 Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού 100

7 2420406001 Έξοδα εγκατάστασης προσωπικού 100

8 2420907001 Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια 100

9 2420906001 Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων 100

10 2420389001 Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεως και επισκευών 100

11 2420909001 Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση 100

12 2410989899 Αγορές λοιπών αγαθών 100
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Άρθρο 2
Όλες οι προηγούμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις 

αναφορικά με το είδος και το ποσοστό δαπανών που 
βαρύνουν την πάγια προκαταβολή της Βουλής των Ελ-
λήνων καταργούνται.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τον κρατικό 
προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Πρόεδρος της Βουλής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

  Αριθμ. 2242.7-2.1/476/2019 (2)
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 Εργα-
σίας, 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 άρθρου 106 του ν. 4504/ 2017 «Διά βίου εκπαί-
δευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιο-
κρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμ-
μετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, 
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες 
διατάξεις» (Α' 184), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 56 του ν. 4568/2018 (Α' 178),

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

ε. 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),

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),

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

θ. των άρθρων 1, 12, 23, 29, 92 του π.δ. 13/2018 «Οργα-
νισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 26, Διορθ. 
Σφαλμ. Α' 42),

ι. του π.δ. 87/2018 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),

ια. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),

ιβ. του π.δ. 113/2018 «Αποδοχή Τροποποιήσεων του 
2016 στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α' 222),

ιγ. της Υ64/2018 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β' 3986).

ιδ. της Υ25/2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
Παύλο Πολάκη» (Β’ 2144), όπως τροποποιήθηκε από την 
αριθμ. Υ80/2017 απόφαση Πρωθυπουργού (Β’ 3904).

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

Άρθρο 1
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του 

Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβα-
σης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική 
απόφαση 3522.2/08/2013 (Β' 1671), όπως τροποποιή-
θηκε - συμπληρώθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφά-
σεις 4337.6/03/2014 (Β' 2491), 2242.7-2.1/76408/2016 
(Β' 2876), 2242.7-2.1/5625/2017 (Β’159) και 2242.7-
2.1/13960/2018 (Β' 783) (εφεξής Κανονισμός), προστί-
θεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Όταν η επιθεώρηση ανανέωσης ολοκληρώνεται σε 
διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών πριν από την 
ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος Πιστοποιητικού Ναυ-
τικής Εργασίας, το νέο πιστοποιητικό ισχύει για περίοδο 
που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης.».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του Κανονισμού 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1 του παρόντος, 
όπου, ύστερα από μια επιθεώρηση ανανέωσης που 
ολοκληρώθηκε πριν από τη λήξη του Πιστοποιητικού 
Ναυτικής Εργασίας, το πλοίο διαπιστώνεται ότι συνεχίζει 
να τηρεί τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς ή άλλα 
μέτρα που εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της Σύμβασης, 
αλλά δεν μπορεί να εκδοθεί αμέσως και να είναι δια-
θέσιμο επί του πλοίου αυτού νέο πιστοποιητικό, η αρ-
μόδια αρχή ή ο αναγνωρισμένος οργανισμός που είναι 
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δεόντως εξουσιοδοτημένος για τον σκοπό αυτό, μπορεί 
να παρατείνει την ισχύ του πιστοποιητικού για μια πε-
ραιτέρω περίοδο που δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες 
από την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος πιστοποιη-
τικού, και να επικυρώσει το πιστοποιητικό αντίστοιχα. 
Το νέο πιστοποιητικό πρέπει να ισχύει για μια περίοδο 
που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη αρχής γενομένης από 
την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
του παρόντος.».

3. Στο τέλος του υποδείγματος για το Πιστοποιητικό 
Ναυτικής Εργασίας που παρατίθεται στο Παράρτημα 
Ζ' του Κανονισμού, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

Παράταση ύστερα από επιθεώρηση ανανέωσης (εάν 
απαιτείται)

Πιστοποιείται ότι, ύστερα από μια επιθεώρηση ανα-
νέωσης, το πλοίο διαπιστώθηκε να συνεχίζει να είναι σε 
συμμόρφωση με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς 
ή άλλα μέτρα εφαρμογής των απαιτήσεων της Σύμβα-
σης αυτής και ότι το παρόν πιστοποιητικό παρατείνεται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Προτύπου Α5.1.3, 
μέχρι.........................................
(όχι περισσότερο από πέντε μήνες μετά την ημερομηνία 
λήξης του υπάρχοντος πιστοποιητικού) για να επιτραπεί 
η έκδοση και η διάθεση επί του πλοίου του νέου πιστο-
ποιητικού.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέ-
ωσης στην οποία βασίσθηκε αυτή η παράταση ήταν:

...............................................................
Υπογραφή:.........................................
(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου)
Τόπος:...................................................
Ημερομηνία:.......................................
(Σφραγίδα ή επικύρωση της αρχής, όπως αρμόζει).».

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, 4 Ιανουαρίου 2019
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