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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 4151.18−05/01/2383 (1)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισμού για το β΄ εξάμηνο του 2015 και 
έως 31−12−2015. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικο−

ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα».

β) Του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/
27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

γ) Του Π.δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αι−
γαίου», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μετα−
γενέστερα.

δ) Του Π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουρ−
γείου Αιγαίου» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με το Π.δ. 326/2000.

ε) Του Π.δ. 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α΄/25−10−2007) «Σύσταση 
Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής».

στ) Του άρθρου 1 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/2013) 
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και άλλες διατάξεις.

ζ) Του Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170 Α΄/28−8−2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

η) Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α) «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

2. Την Υ92/25−2−2015 (ΦΕΚ 785/Β΄) απόφαση του Πρω−
θυπουργού.

3. α) Την άμεση αντιμετώπιση από τη Δ/νση Περιβάλ−
λοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής υποθέσεων που σχετίζονται με τη διενέργεια 
εκτάκτων αυτοψιών στην αυξημένη οικοδομική δραστη−
ριότητα των παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέ−
ων κτιρίων, β) Την προετοιμασία για την οργάνωση 
των Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης «AEGEAN REGATTA 
2015», της «Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαί−
ου 2015» και των «Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου 
2015», γ) Την μέριμνα για την ομαλή υδροδότηση των 
νησιών με υδροφόρα πλοία σε 24ωρη βάση καθώς και 
επιτόπιες επισκέψεις για την παρακολούθηση γεω−
τρήσεων, αφαλατώσεων και άλλων έργων υποδομής 
στα νησιά του Αιγαίου, δ) Την υλοποίηση της Νησιω−
τικής Πολιτικής όπως προβλέπεται στο Ν. 4150/2013 
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αι−
γαίου και άλλες διατάξεις» και στο Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ 
170/Α΄), άρθρο 69, του τέως Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου που αναλαμβάνει η νεοσύστατη Διεύθυν−
ση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του τακτικού προϋπο−
λογισμού έτους 2015 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου (Ειδ.Φορέας 41−160), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί−
ευση της παρούσης και έως 31−12−2015 την απασχόληση 
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πέραν του κανονικού ωραρίου και εφόσον προκύψει 
υπηρεσιακή ανάγκη, μέχρι δέκα πέντε (15) κατά μήνα 
υπαλλήλων, που υπηρετούν σε όλες τις υπηρεσιακές 
μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας καθώς και στις περι−
φερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, οποιασδήποτε κατηγορίας, 
κλάδου και εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, ιδιωτικού δι−
καίου), συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων στις 
υπηρεσίες καθώς και των διατιθέμενων που δεν κα−
λύπτουν οργανικές θέσεις στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα υπαλλήλων και μέχρι είκοσι (20) ώρες, ανά 
υπάλληλο μηνιαίως.

2. Με μηνιαίες αποφάσεις θα ορίζονται τα ονομαστικά 
κλιμάκια απασχόλησης κατά κλάδο και ο ονομαστικός 
κατάλογος με τις ώρες απασχόλησης των αντιστοίχων 
υπαλλήλων.

3. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
(Ειδ.Φορέας 41−160, ΚΑΕ 0511) τρέχοντος έτους, ύψους 
περίπου τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500 
€) για το β΄ εξάμηνο του 2015.

4. Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει στον ΚΑΕ 0511 
πίστωση ποσού εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 €) για το οι−
κονομικό έτος 2015, ενώ για το β’ εξάμηνο του 2015 στον 
ανωτέρω ΚΑΕ 0511 υπάρχει διαθέσιμη πίστωση ύψους 
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 13 Αυγούστου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F   

   Αριθμ. 2222.1.1/1426 ΔΑΝ/2015 (2)
Έγκριση και αποδοχή τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμ−

βαση «Περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής Εν Θα−
λάσση 1974» (SOLAS), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
1045/80 (Α΄ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν με την Από−
φαση MSC 350 (92) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφά−
λειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου 1045/80 

«Περί Κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Δι−
εθνούς Συμβάσεως Περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης 
Ζωής εν Θαλασσή 1974 και Περί Άλλων Τινών Διατά−
ξεων» (Α΄ 95),

β) του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

γ) της παραγράφου 3α του άρθρου 20 του Π.δ. 103/2014 
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

δ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 
2 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (Α΄20),

ε) του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄21),

στ) της αριθμ. Υ92/25.02.2015 Απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι−
σμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (Β΄ 285),

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται και γίνεται αποδεκτό το Κεφάλαιο ΧΙ−1 
της Απόφασης MSC.350(92), όπως αυτό υιοθετήθηκε 
από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) την 21.06.2013, το οποίο 
τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση «Περί Ασφαλείας της 
Ανθρώπινης Ζωής Εν Θαλάσση 1974» (SOLAS), η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 1045/80 (A΄ 95).

2. Το κείμενο του Κεφαλαίου της παραγράφου 1 σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο 
στην ελληνική γλώσσα, παρατίθεται συνημμένα ως 
«ΜΕΡΟΣ Α» και «ΜΕΡΟΣ Β» αντίστοιχα της παρούσας 
απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, κατισχύει 
το αγγλικό.

ΜΕΡΟΣ Α
(Αγγλικό Κείμενο)

Resolution MSC.350 (92)
(Adopted on 21 June 2013)

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION 
FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, AS AMENDED 
THE MARITIME SAFETY COMMITTEE,

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the 
International Maritime Organization concerning the 
functions of the Committee,

RECALLING ALSO article Vlll(b) of the International 
Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 
(hereinafter referred to as "the Convention"), concerning 
the amendment procedure applicable to the annex to 
the Convention, other than to the provisions of chapter 
I thereof,

HAVING CONSIDERED, at its ninety−second session, 
amendments to the Convention, proposed and circulated 
in accordance with article Vlll(b)(i) thereof,

1. ADOPTS, in accordance with article Vlll(b)(iv) of the 
Convention, amendments to the Convention, 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 the said amendments 
shall be deemed to have been accepted on 1 July 2014, 
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 their objections to 
the amendments;
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3. INVITES SOLAS Contracting Governments to note that, 
in accordance with article Vlll(b)(vii)(2) of the Convention, 
the amendments shall enter into force on 1 January 2015 
upon their acceptance in accordance with paragraph 2 
above;

4. REQUESTS the Secretary−General, in conformity with 
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;

5. ALSO REQUESTS 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 Xl−1 
SPECIAL MEASURES TO ENHANCE MARITIME SAFETY 
Regulation 1 − Authorization of recognized organizations

11 The existing text of regulation 1 is replaced with the 
following:

"The Administration shall authorize organizations, referred 
to in regulation 1/6, including classification societies, in 
accordance with the provisions of the present Convention 
and with the Code for Recognized Organizations (RO 
Code), consisting of part 1 and part 2 (the provisions of 
which shall be treated as mandatory) and part 3 (the 
provisions of which shall be treated as recommendatory), 
as adopted by the Organization by resolution MSC.349(92), 
as may be amended by the Organization, provided that:

(a) amendments to part 1 and part 2 of the RO Code are 
adopted, brought into force and take effect in accordance 
with the provisions of article VIII of the present Convention;

(b) amendments to part 3 of the RO Code are adopted 
by the Maritime Safety Committee in accordance with its 
Rules of Procedure; and

(c) any amendments adopted by the Maritime Safety 
Committee and the Marine Environment Protection 
Committee are identical and come into force or take 
effect at the same time, as appropriate."

ΜΕΡΟΣ Β
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ)
Απόφαση MSC.350 (92)

η οποία υιοθετήθηκε την 21 Ιουνίου 2013

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 28 (b) της Σύμβασης 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αφορά στις 
λειτουργίες της Επιτροπής,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο VIII (β) της Διε−
θνούς Σύμβασης Περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής 
Εν θαλασσή (SOLAS), 1974, (στο εξής αποκαλούμενη ως 
«Σύμβαση»), που αφορά στις διαδικασίες τροποποίησης 
που εφαρμόζονται στο παράρτημα της Σύμβασης, πέραν 
από τις διατάξεις του κεφαλαίου Ι αυτού, 'ΕΧΟΝΤΑΣ 
ΥΠΟΨΗ, κατά την ενενηκοστή δεύτερη της Σύνοδο, τις 
τροποποιήσεις στη Σύμβαση, όπως προτάθηκαν και κυ−
κλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (i),

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο VII (b) (iv) της Σύμ−
βασης, τροποποιήσεις στη Σύμβαση, το κείμενο των 
οποίων αναγράφεται στο Παράρτημα της παρούσης 
Απόφασης.

2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (vi)(2) 
(ßß) της Σύμβασης ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα θεω−
ρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιουλίου 2014 

εκτός εάν πριν από την ημερομηνία αυτή, περισσότερες 
από το ένα τρίτο των Συμβαλλόμενων στη Σύμβαση 
Κυβερνήσεων ή των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων των 
οποίων ο συνολικός εμπορικός στόλος αποτελεί όχι 
λιγότερο από το 50 τοις εκατό της συνολικής χωρη−
τικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν 
γνωστοποιήσει στον Οργανισμό την αντίρρηση τους 
στις τροποποιήσεις,

3. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες στη SOLAS Κυβερ−
νήσεις να λάβουν υπόψη ότι, σύμφωνα με τη παράγραφο 
VIII (ß)(vii)(2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις τίθενται σε 
ισχύ την 01η Ιανουαρίου 2015, μετά την αποδοχή τους 
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2,

4. ΑΙΤΕΙΤΑΙ ο Γενικός Γραμματέας σύμφωνα με τη 
παράγραφο VIII (β)(ν) της Σύμβασης να διαβιβάσει επι−
κυρωμένα αντίγραφα της παρούσας Απόφασης, καθώς 
και το κείμενο από το κείμενο των τροποποιήσεων που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα σε όλες τις Συμβαλλό−
μενες στη Σύμβαση Κυβερνήσεις

5. ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ο Γενικός Γραμματέας να δι−
αβιβάσει αντίγραφα αυτής της Απόφασης και του πα−
ραρτήματος της στα Μέλη του Οργανισμού, που δεν 
αποτελούν Συμβαλλόμενες στη Σύμβαση Κυβερνήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ−1 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Κανονισμός 1− Εξουσιοδότηση των αναγνωρισμένων 
Οργανισμών:

Το υφιστάμενο κείμενο του κανονισμού 1 αντικαθίστα−
ται από το ακόλουθο:

«Η Αρχή θα εξουσιοδοτεί οργανισμούς, όπως αναφέ−
ρονται στον Κανονισμό 1/6, περιλαμβανομένων και των 
νηογνωμόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασης και του Κώδικα για τους Αναγνωρισμένους 
Οργανισμούς (Κώδικας ΑΟ), ο οποίος περιλαμβάνει μέ−
ρος 1 και μέρος 2 (οι διατάξεις των οποίων θα πρέπει 
να θεωρούνται υποχρεωτικές) και μέρος 3 (οι διατάξεις 
του οποίου θα πρέπει να θεωρούνται μη υποχρεωτικές), 
όπως έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό, με την Από−
φαση MSC.349 (92), όπως αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 
από τον Οργανισμό, υπό τον όρο ότι:

1. Οι τροποποιήσεις στο μέρος 1 και μέρος 2 του Κώδι−
κα ΑΟ υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VIII της παρούσας 
Σύμβασης.

2. Οι τροποποιήσεις στο μέρος 3 του Κώδικα ΑΟ 
υιοθετούνται από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας 
σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτής, και,

3. Κάθε τροποποίηση που υιοθετείται από την Επιτρο−
πή Ναυτικής Ασφάλειας και την Επιτροπή Προστασίας 
του θαλασσίου Περιβάλλοντος είναι πανομοιότυπες και 
τίθενται σε ισχύ ή εφαρμόζονται ταυτόχρονα, όπως 
ενδείκνυται.»

Άρθρο 2 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 17 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ   




