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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Πρωτ. 8386

Αριθμ. (1)
 Διεκπ. 5628

 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6653/5332/12.09.2006 (ΦΕΚ 
192 Α΄/12.09.2006) απόφασης της Προέδρου της Βου−
λής «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Οργά−
νωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλή−
νων», όπως ισχύει.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 65, της πα−

ραγράφου 6 του άρθρου 103 του Συντάγματος και των 
παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό−ΦΕΚ 106 Α΄/24.06.1987), 
όπως ισχύει,

β) των άρθρων 1, 32, 97, 100, 101, 149, 151 και 164ΣΤ του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄− ΦΕΚ 51 Α΄/10.04.1997), 
όπως ισχύει,

γ) της υπ’ αριθμ. 6653/5332/12.09.2006 (ΦΕΚ 192 Α΄/
12.09.2006) απόφασης της Προέδρου της Βουλής των 
Ελλήνων «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Ορ−
γάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων», 
όπως ισχύει,

δ) της υπ’ αριθμ. 9439/7306/08.12.2006 (ΦΕΚ 1881 Β΄/
29.12.2006) απόφασης της Προέδρου της Βουλής «Με−
ταβίβαση εξουσίας υπογραφής στους Συντονιστή της 
Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. 71689 (4)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−

κής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδί−
ου νόμου για την ενσωμάτωση της «Οδηγίας 2014/62/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί−
ου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την προστασία 
του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχά−
ραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου 
και για την αντικατάσταση της απόφασης −πλαισί−
ου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου», τη σύνταξη της 
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιο−
λόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντι−
στοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου 
διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 476/25.6.2014 έγγραφο του 
Αρείου Πάγου, τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 8963/26.6.2014 και 
11121/31.7.2014 έγγραφα του Εφετείου Αθηνών, το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 1311/14/1067605/28.6.2014 έγγραφο του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. ΓΔΟΠ0001084ΕΞ2014/ΔΕΕ582/12.8.2014 έγγρα−
φο του Υπουργείου Οικονομικών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
165/8.7.2014 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος και το 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 7988/1.7.2014 έγγραφο του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ−
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδί−
ου νόμου για την ενσωμάτωση της «Οδηγίας 2014/62/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την προστασία του ευρώ 
και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την 

κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντι−
κατάσταση της απόφασης − πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκ−
θεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων 
και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το 
σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Κωνσταντίνο Φράγκο του Γεωργίου, Αρεοπαγίτη, 
ως Πρόεδρο,

2. Ανδρέα Ποταμιάνο του Δημητρίου, Πρόεδρο Εφετών 
Αθηνών,

3. Διονύσιο Παλλαδινό του Γεωργίου, Εφέτη Αθηνών,
4. Νικόλαο Σκαρτσή του Λεωνίδα, Αστυνομικό Υποδι−

ευθυντή, με αναπληρώτρια τη Δοξούλα Κουτσοτόλιου 
του Θεοδώρου, Αστυνόμο Β',

5. Σπυρίδωνα Παρούτη του Ευστρατίου, Αναπληρωτή 
Προϊστάμενο του Τμήματος Ενιαίας Αγοράς και Εσω−
τερικών Ευρωπαϊκών Πολιτικών της Διεύθυνσης Ευρω−
παϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

6. Γεώργιο Γύπαρη του Ιωσήφ, Υποδιευθυντή της Δι−
εύθυνσης Ταμείων της Τράπεζας της Ελλάδος,

7. Έφη Στεφάνου του Θεοδώρου, Δικηγόρο στο Τμήμα 
Θεμάτων Χρηματοοικονομικών και ΕΣΚΤ της Διεύθυνσης 
Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας της Ελλάδος,

8. Δημήτριο Βούλγαρη του Λάμπρου, Δικηγόρο Αθη−
νών, ως εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
και

9. Δημήτριο Σκάρπα του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο 
Αθηνών, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής θα εκτελεί η Πολυξένη Λιαμπότη του 
Πέτρου, δικαστική υπάλληλος του Διοικητικού Πρωτο−
δικείου Αθηνών, αποσπασμένη στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

II) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

F
   Αριθμ. 4337.6/03/2014 (5)
Τροποποίηση−Συμπλήρωση του Κανονισμού για την 

εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργα−
σίας. 2006, που εγκρίθηκε με την αριθ. 3522.2/08/2013 
ΚΥΑ (Β΄ 1671). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΓΕΙΑΣ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου τρίτου του 
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ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 
2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α΄ 179).

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

γ) του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώ−
θηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261).

δ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).

ε) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/
2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 149).

στ) του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας» (Α΄ 76), όπως ισχύει.

ζ) του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134)

η) του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

θ) 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. Την ανάγκη διαμόρφωσης απαιτήσεων της εθνικής 
νομοθεσίας για την εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής 
Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και 
έγκαιρης προσαρμογής των υπόχρεων προς εφαρμογή 
απαιτήσεων της Σύμβασης αυτής.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση−Συμπλήρωση του Κανονισμού νια 

την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής 
Εργασίας, 2006, που εγκρίθηκε με την 

αριθ. 3522.2/08/2013 ΚΥΑ (Β΄ 1671)

Το άρθρο 15 του Κανονισμού που εγκρίθηκε με το 
άρθρο πρώτο της αριθ. 3522.2/08/2013/28−06−2013 από−
φασης των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου 
«Κανονισμός για την Εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβα−
σης Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας» (Β΄ 1671) τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέο εδά−
φιο ως ακολούθως:

«Δεν υπάρχει απαίτηση για την επίτευξη δέκα (10) 
εναλλαγών αέρα στις περιπτώσεις που το πλοίο δια−
θέτει κλιματιστική μονάδα».

β) Στο τέλος της παραγράφου 6 προστίθεται νέο 
εδάφιο ως ακολούθως:

«Για εξωτερική θερμοκρασία κάτω των 35 °C να επι−
τυγχάνεται θερμοκρασιακή διαφορά εξωτερικής με εσω−
τερική θερμοκρασία όχι μικρότερη των 5 °C βαθμών».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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