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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης «ΠΟ−
ΛΙΤΗΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως 
ισχύει.

    Με την υπ’ αριθμ. 55752/ΥΠΕ/5/00368/Ε/ν. 3299/2004/ 
28.11.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση 
εταιρείας «ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επένδυ−

σης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επι−
πλωμένων διαμερισμάτων 3* αστέρων δυναμικότητας 
68 κλινών, 22 δωματίων, στην Θέση Βάρκα Μεθώνης, 
του Δημοτικού Διαμερίσματος Μεθώνης, στο Νομό 

Μεσσηνίας (πυρόπληκτη περιοχή), συνολικής ενισχυ−
ομένης δαπάνης τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων (3.480.000) ευρώ με ποσοστό επι−
χορήγησης 59,96%, ήτοι δύο εκατομμυρίων ογδόντα 

έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.086.500) ευρώ.

− Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα (9) νέες 
θέσεις εργασίας (9,0 ΕΜΕ).

− Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 
15.9.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

    (2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕ−

ΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «J. 
PELEKIS INTERNATIONAL TRANSPORTS S.A.», στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

    Με την υπ’ αριθμ. 55979/ΥΠΕ/5/00415/Ε/ν. 3299/2004/ 
4.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
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Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
με δ.τ. «J. PELEKIS INTERNATIONAL TRANSPORTS S.A.» 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονά−
δας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, στη 
θέση «Λάκκο Σκληρού» του Δήμου Ασπροπύργου του 
Νομού Αττικής, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης 
ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα οκτώ 
χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα (2.978.670) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 22% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων 
τριακοσίων επτά ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ 
(655.307,40 ευρώ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 
έντεκα (11) νέες θέσεις απασχόλησης (11 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
30.9.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

    Αριθμ. 3525.11.1.2008 (3)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης εργασίας Πλοιάρχων 

Μεσογειακών και Τουριστικών επιβατηγών Πλοίων, 
έτους 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 5 

του α.ν. 3276/1944 “Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη 
ναυτική εργασία” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα (ΦΕΚ Α΄ 24).

2. Το υπ’ αριθμ. 350−147/10.11.2008 κοινό έγγραφο του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και της 
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού 
Πάσης Τάξεως, με το οποίο υποβλήθηκε για κύρωση 
η από 6.11.2008 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρ−
χων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, 
έτους 2008.

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

1. Την κύρωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 
Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών 
Πλοίων, το κείμενο της οποίας υπεγράφη την 6.11.2008 από
τους νόμιμους εκπροσώπους:

α) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτι−
λίας και

β) της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού 
Ναυτικού Πάσης Τάξεως, εκτός από το άρθρο 15 αυτής 
(Δικαίωμα Επιλογής Πλοιάρχου), το οποίο αντίκειται 
στην κείμενη νομοθεσία.

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνε−
ται με την Απόφαση αυτή, αρχίζει την 1.1.2008 και λήγει 
την 31.12.2008.

  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Εν Πειραιεί σήμερον την 6.11.2008, οι υπογεγραμμένοι 
εφ’ ενός Περικλής Παναγόπουλος Πρόεδρος και Μάρκος 
Φόρος Γενικός Γραμματέας της ενταύθα εδρευούσης 
Επαγγελματικής Οργάνωσης «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)» ειδικώς εξουσιοδοτη−
μένοι προς τούτο και αφ’ ετέρου ο Γεώργιος Βλάχος 
εκπροσωπών νομίμως εν προκειμένω την εν Πειραιεί 
εδρεύουσα αναγνωρισμένη Επαγγελματική οργάνωση 
«Πανελλήνιος Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. Πάσης Τάξεως» 
και ειδικώς εξουσιοδοτημένος προς τούτο, συνελθό−
ντες σήμερον είς Πειραιά για να ορίσουμε τον μισθό 
τις ειδικές αμοιβές και λοιπούς όρους εργασίας των 
Πλοιάρχων των Μεσογειακών Επιβατηγών Τουριστικών 
Πλοίων, απεφασίσαμεν κοινή αμφοτέρων συμφωνία τα 
επόμενα.

Άρθρο 1

1. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση ισχύει επί των :
α. Επιβατηγών Μεσογειακών Πλοίων τα οποία εκτε−

λούν πλόες στον Μεσογειακό χώρο, περιλαμβανομένου 
εις τούτον και του Ευξείνου Πόντου και μη δρομολο−
γημένων κατά τας περί ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών δι−
ατάξεις και

β. Επιβατηγών Τουριστικών Πλοίων τα οποία εκτελούν 
τουριστικούς πλόες εντός και εκτός του Μεσογειακού 
χώρου

2. Το μισθολόγιο καθώς και οι πάσης φύσεως αποδο−
χές των επί των ανωτέρω επιβατηγών πλοίων εργαζο−
μένων Πλοιάρχων καθορίζονται σε ευρώ.

3. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους Πλοιάρχους 
θα καλύπτονται εκ μέρους της εφοπλιστικής επιχει−
ρήσεως δι’αντιστοιχων βεβαιώσεων εκχωρήσεως του 
ισόποσου συναλλάγματος, διατηρουμένων εκ παραλ−
λήλου όλων των υπέρ των Πλοιάρχων εκ μέρους της 
πολιτείας υφισταμένων μέχρι σήμερον συναλλαγματι−
κών διευκολύνσεων.

Άρθρο 2
Μισθός Ενεργείας

1. α) Ο μηνιαίος μισθός ενεργείας του Πλοιάρχου 
Επιβατηγών Μεσογειακών και Τουριστικών Πλοίων που 
προβλέπεται από την προηγούμενη Συλλογική Σύμ−
βαση 2007 αυξάνεται από 1.1.2008 έως 31.12.2008 κατά 
ποσοστό 6% καθοριζόμενος στο ποσό των δύο χιλιά−
δων επτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δύο λεπτών 
(2.737,02).

β. Ο Ύπαρχος, κάτοχος διπλώματος Α΄ τάξεως, που 
υπηρετεί στην κατηγορία των εν λόγω πλοίων λαμβάνει 
μηνιαίο επίδομα από 1.1.2008 έως 31.12.2008 το ποσό των 
εκατόν τριάντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών 
(133,99) πλέον του επιδόματος Υπάρχου του αναφερο−
μένου εις το άρθρο 5 παρ.2 της Γενικής Συλλογικής 
Συμβάσεως Τουριστικών Μεσογειακών Πλοίων, που υπε−
γράφη μεταξύ της Ενώσεως Εφοπλιστών Επιβατηγών 
Πλοίων και της ΠΝΟ.

γ. Οι συνολικές αποδοχές του Πλοιάρχου σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις συ−
νολικές αποδοχές των λοιπών μελών του πληρώματος 
που προβλέπονται από την παρούσα Συλλογική Σύμβα−
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ση και την γενική Συλλογική Σύμβαση που υπεγράφη 
μεταξύ του Σ.Ε.Ε.Ν. και της Π.Ν.Ο. αλλ’ ανώτερες τούτων 
τουλάχιστον κατά τρία ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά 
(3,72) μηνιαίως της διαφοράς αυτής λογιζομένης ως 
ειδικού επιδόματος. 

δ. Οι συνολικές αποδοχές του Υπάρχου σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις 
συνολικές αποδοχές των Προϊσταμένων των λοιπών 
ειδικοτήτων.

Άρθρο 3

α. Δια τις τυχόν διανυόμενες εν πλω και εν λιμένι Κυ−
ριακές καταβάλλεται στον Πλοίαρχο ιδιαίτερη αμοιβή 
υπό τύπον επιδόματος, ανερχόμενη σε ποσοστό 22% 
επί του μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παρ.1α της 
παρούσης.

β. Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται δι’ έκαστον διανυόμε−
νον εν πλω και εν λιμένι Σάββατον ένα πλήρες ημερομί−
σθιον ίσον προς το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας 
του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.

γ. Στο Πλοίαρχο καταβάλλεται ένα πλήρες ημερομί−
σθιο δι’ εκάστη αργία διανυομένην εν πλώ ή εν λιμένι 
ίσον προς το 1/22 του μηνιαίου μισθού ενεργείας του 
άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.

δ. Στον Πλοίαρχο παρέχεται σαν επίδομα παραστά−
σεως από 1.1.2008 έως 31.12.2008 το ποσό των διακο−
σίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών 
(268,24).

ε. Οι ημέρες αργιών εν πλώ και εν λιμένι που ορίζονται 
από την Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας μεταξύ 
της ΠΝΟ και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού 
Ναυτιλίας ισχύουν και για τους Πλοιάρχους.

Άρθρο 4
Χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγγέλματος

Συμφωνείται ο χαρακτηρισμός του ναυτικού επαγ−
γέλματος ως βαρέως και ανθυγιεινού υπό τη προ−
ϋπόθεση ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θα έχει 
ουδεμία οικονομική επιβάρυνση για την εργοδοσία, 
πλην μηνιαίου επιδόματος από 1.1.2008 έως 31.12.2008 
το ποσόν των είκοσι ευρώ (20) χορηγουμένων στον 
Πλοίαρχο.

Άρθρο 5

α. Σε περίπτωση ναυαγίου, ασχέτως των άλλων απο−
ζημιώσεων των οποίων δικαιούται συμφώνως προς τους 
κείμενους νόμους, παρέχεται στον Πλοίαρχο και ειδική 
αποζημίωση καθοριζόμενη από 1.1.2008 έως 31.12.2008 
στο ποσόν των χιλίων ενός ευρώ και εξήντα επτά λε−
πτών (1001,67).

β. Στον Πλοίαρχο παρέχονται επίσης έξοδα λιμένος 
για όσες ημέρες το πλοίο παραμένει στο λιμάνι, προς 
κάλυψη δαπανών που αφορούν το πλοίο, καθώς και τα 
μικροέξοδα τα σχετικά με την εξυπηρέτηση του πλοίου 
επί αποδόσει λογαριασμού.

γ. Στον Πλοίαρχο Ε/Γ−Ο/Γ (εφ’ όσον το πλοίο μετα−
φέρει οχήματα), καταβάλλεται μηνιαίως (ως επίδομα) 
από 1.1.2008 έως 31.12.2008 το ποσόν των εκατόν τριάντα 
τεσσάρων ευρώ και εξήντα (134,60).

Άρθρο 6

α. Ο μισθός ασθενείας ορίζεται σε κάθε περίπτωση 
ίσος με τον κατά το άρθρο 2 παραγρ. 1α της παρούσης 
μισθό ενεργείας, σε περίπτωση δε νοσηλείας εκτός 

νοσοκομείου ή κλινικής καταβάλλεται και το αντίτιμο 
τροφής.

β. Στον Πλοίαρχο ο οποίος υφίσταται χειρουργική 
επέμβαση ή τραυματισμό στο πλοίο και δεν καθίσταται 
ανίκανος προς εργασία και του οποίου η θεραπεία δεν 
παρατείνεται πέραν των τεσσάρων μηνών καταβάλλεται 
ολόκληρος ο μισθός ενεργείας του άρθρου 2 παρ.1α 
της παρούσης.

γ. Ο μεταβαίνων να συναντήσει το πλοίο προς ανά−
ληψη της διοικήσεώς του ως Πλοίαρχος, εάν υποστεί 
ατύχημα τυγχάνει της αυτής προστασίας της οποίας 
τυγχάνει και εν τη υπηρεσία του πλοίου.

δ. Ο Πλοίαρχος δικαιούται νοσηλείας στη Α΄ Θέση 
νοσοκομείου ή κλινικής. 

Άρθρο 7

Στον Πλοίαρχο παρέχεται για κάθε τουριστική περί−
οδο μια χειμερινή και δύο θερινές στολές. Οι στολές 
αυτές θα ανήκουν κατά κυριότητα στον Πλοίαρχο μετά 
τη λήξη της τουριστικής περιόδου.

Άρθρο 8
Μισθός παροπλισμού

Σε περίπτωση παροπλισμού του πλοίου, ο μηνιαίος μι−
σθός του Πλοιάρχου από της ημέρας του παροπλισμού 
και μέχρι συμπληρώσεως εννεαμήνου κατ’ ανώτατον 
όριον χρονικού διαστήματος εντός του αυτού ημερολο−
γιακού έτους ορίζεται είς 80% επί του μισθού ενεργείας 
του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης.

Σε περίπτωση που συμφωνηθεί μεταξύ ΠΝΟ και ΣΕΕΝ 
κάτι το καλύτερο σχετικώς με την υποχρέωση εννεα−
μήνου επανδρώσεως του πλοίου, τούτο θα ισχύει και 
για τον Πλοίαρχο.

Άρθρο 9
Αντίτιμο Τροφής

Το ημερήσιο αντίτιμον τροφής του Πλοιάρχου και εις 
όσας περιπτώσεις δικαιούται τούτο καθορίζεται από 
1.1.2008 έως 31.12.2008 στο ποσό των δεκαπέντε ευρώ 
(15).

Άρθρο 10
Αποζημίωση

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο ναυτικός δι−
καιούται αποζημιώσεως θα καταβάλλεται τοιαύτη και 
στον Πλοίαρχο.

Άρθρο 11
Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

Τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αντιπρο−
σωπεύοντα αποδοχές τεσσαράκοντα πέντε (45) ημερών, 
καταργήθηκαν από 1.1.1982, ενσωματωθέντα στην κανο−
νική άδεια, η οποία ούτω αυξάνεται είς ενενήντα έξι (96) 
ημέρας ετησίως και υπολογίζεται κατά τα ειδικότερον 
καθοριζόμενα στο άρθρο 8 της μεταξύ ΠΝΟ και Συνδέ−
σμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Συλλογικής 
Συμβάσεως.

Άρθρο 12
Άδεια

1. Ο Πλοίαρχος δικαιούται πέραν των μέχρι σήμερον 
χορηγουμένων (50) πενήντα ημερών ετησίας άδειας και 
ετέρων (46) σαράντα έξι ημερών προς τις οποίες συμψη−
φίσθηκαν από 1.1.1982 και εφεξής τα υπό του άρθρου 11 
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της από 1.1.1982 Σ.Σ. προβλεπόμενα δώρα Χριστουγέννων 
και Πάσχα της ετήσιας αδείας ανερχομένης ούτω εις 
(96) ενενήντα έξι ημέρας, υπολογιζομένης εις (8) οκτώ 
ημέρας διά κάθε μήνα υπηρεσίας, δια δε τις τυχόν ολι−
γότερες του μηνός ημέρες το αντίστοιχον κλάσμα.

Η άδεια αυτή λογίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
2. Κατά τις ημέρες της αδείας του ο Πλοίαρχος 

δικαιούται του αναλογούντος σ’αυτές μισθού ενερ−
γείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης, προ−
σαυξημένου με το εξ 22% επίδομα Κυριακών και το 
αντίτιμον τροφής είς πάσαν περίπτωσιν ως και τα 
ειδικά επιδόματα του άρθρου 3 της παρούσης Συλλο−
γικής Σύμβασης. Ο τρόπος υπολογισμού των εν λόγω 
επιδoμάτων του άρθρου 3 θα γίνεται σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 8 
περί αδειών της Σ.Σ.Ε.πληρωμάτων. Το ημερομίσθιο 
για τον υπολογισμό της αδείας καθορίζεται στο 1/22 
του μηνιαίου μισθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 
1α της παρούσης.

3. Η άδεια αυτή παρέχεται στον Πλοίαρχο εφ’ όσον 
το επιτρέπουν οι ανάγκες του πλοίου κατ’ αμοιβαία 
συνεννόησιν μετά του πλοιοκτήτου, δύναται δε να 
χορηγείται και κατά την παραμονή του πλοίου στο 
λιμάνι επί επταήμερον, όπως και δι ‘επισκευάς, ετησίαν 
επιθεώρησιν κλπ. Αι ημέραι κατάπλου και απόπλου 
δεν λογίζονται ως ημέρες αδείας αλλά ως ημέρες 
εργασίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η χορηγουμένη άδεια δεν 
είναι δυνατόν να δοθεί δια χρονικόν διάστημα μικρό−
τερον των επτά ημερών.

Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν καλύπτεται από τα 
προαναφερόμενα θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα από τη 
Γενική Συλλογική Σύμβαση μεταξύ ΣΕΕΝ και ΠΝΟ.

Άρθρο 13
Έναρξη καταβολής μισθού

1. Σε περίπτωση που ο Πλοίαρχος θα ταξιδεύσει για να 
συναντήσει το πλοίο για την διακυβέρνηση του οποίου 
προσελήφθη, δικαιούται τον μισθό ενεργείας της παρ. 
1α του άρθρου 2 της παρούσης από της ημέρας ανα−
χωρήσεως για το ταξίδι αυτό.

2. Τα υπό των άρθρων 3 και 4 της παρούσης προβλε−
πόμενα επιδόματα παρέχονται από της ημέρας ναυτο−
λογήσεως του Πλοιάρχου.

3. Η χορηγούμενη αύξηση προβλεπόμενη υπό της πα−
ρούσης Συλλογικής Συμβάσεως και οι άλλες παροχές 
θα καταβληθούν αναδρομικώς στους ναυτολογηθέντες 
Πλοιάρχους από 01.01.2008

Άρθρον 14
Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά που προκύπτει περί την εφαρμογή και 
ερμηνεία των όρων της παρούσης Συλλογικής Συμβά−
σεως επιλύεται διαιτητικώς σύμφωνα προς τα καθορι−
ζόμενα στο άρθρο 30 της Συλλογικής Συμβάσεως της 
υπογραφείσης μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Επιβατηγού Ναυτιλίας και της Πανελλήνιας Ναυτικής 
Ομοσπονδίας.

Άρθρον 15
Δικαίωμα επιλογής Πλοιάρχου

Οι Πλοίαρχοι που αφορά η παρούσα Συλλογική Σύμ−
βαση προσλαμβάνονται εκ των τακτικών μελών της Πα−

νελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως κατ’ 
απόλυτον εκλογήν του πλοιοκτήτου.

Άρθρον 16

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούμε να επιτρέ−
πεται η πρόσληψη σπουδαστών κυρίως της ναυτικής 
εκπαίδευσης (ΑΕΝ, ΤΕΧΝ. ΛΥΚΕΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ και 
αντίστοιχες Ναυτικές Σχολές του εξωτερικού) ανεξάρ−
τητα περιορισμού (υφισταμένης νομοθεσίας) ως προς 
τον αριθμό των σπουδαστών.

Η πρόσληψη από τον πλοιοκτήτη θα γίνεται με την 
ειδικότητα του εκπαιδευόμενου και θα είναι υποχρε−
ωμένος (ο πλοιοκτήτης) να καταβάλλει τα έξοδα με−
τάβασης και παλιννόστησης, την ενδιαίτηση γενικά 
καθώς και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του εκ−
παιδευόμενου κατά το διάστημα της υπηρεσίας του 
στο πλοίο μόνο.

Ο μισθός του εκπαιδευόμενου θα συμφωνείται κατά 
ελευθέραν συμφωνίαν και δεν θα υπερβαίνει οπωσδή−
ποτε το μισθό του Δοκ. Πλοιάρχου.

Άρθρο 17

Στον Πλοίαρχο καταβάλλεται ειδικόν επίδομα από 
1.1.2008 έως 31.12.2008 το ποσόν των εξήντα έξι ευρώ 
και σαράντα πέντε λεπτών (66,45) όταν το πλοίο διέλθει 
τις Μεγάλες Λίμνες Καναδά, την Διώρυγα του Σουέζ και 
την Διώρυγα του Παναμά (PANAMA CANAL)

Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται άπαξ και για την 
πρώτη και μόνο διέλευση ανεξαρτήτως των τυχόν επα−
κολουθησομένων εντός τριάκοντα ημερών, άλλων δι−
ελεύσεων.

Άρθρο 18
Εισφορές υπέρ της Εστίας Ναυτικών

1. Η μηνιαία εισφορά των πλοιοκτητών και των ναυ−
τικών υπέρ της Εστίας Ναυτικών καθορίζονται από τις 
διατάξεις των εδαφίων α’ και β’ παρ.1 του άρθρου 7 του 
ν.δ. 92 (ΦΕΚ 169/1973) ως ετροποποιήθησαν με το άρθρο 
22 του ν. 1085/1980.

2. Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται επί του υπό 
των Συλλογικών Συμβάσεων καθοριζομένου μηνιαίου μι−
σθού ενεργείας του άρθρου 2 παραγρ. 1α της παρούσης 
και δεν επεκτείνονται στα πάσης φύσεως επιδόματα, 
στην αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως 
ναυτολογήσεως, ναυαγίου, αδείας, ασθενείας ή εργα−
τικών ατυχημάτων.

Άρθρο 19
Οικογενειακά Επιδόματα

Οι πλοιοκτήτες περί ών η παρούσα συλλογική σύμ−
βαση, καταβάλλουν ποσοστό 2% μη δυνάμενο να αυ−
ξηθεί περαιτέρω, συμφώνως προς το άρθρο 25 του ν. 
1085/1980, εισπρατόμενον υπό του ΝΑΤ, με σκοπό τη 
χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων στους Έλληνες 
ναυτικούς. Το ανωτέρω ποσοστό ομού μετά του εξ ενός 
επί τοις εκατόν (1%) ποσοστού συμμετοχής του ναυ−
τικού υπολογίζεται επί των υποκειμένων εις εισφοράν 
υπέρ του ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.

Άρθρο 20
Επικουρική Ασφάλιση

Οι πλοιοκτήτες, περί ών η παρούσα συλλογική σύμβα−
ση, καταβάλλουν ποσοστό εκ δύο επί τοις εκατό (2%) 
μη δυνάμενο ν’ αυξηθεί περαιτέρω, συμφώνως προς 
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το άρθρο 28 του ν. 1220/1981, εισπραττομένων υπό του 
ΝΑΤ, με σκοπό την παροχή στους Έλληνες ναυτικούς 
επικουρικής ασφάλισης.

Το ανωτέρω ποσοστόν ομού μετά του εκ δύο επί 
τοις εκατό (2%) ποσοστού συμμετοχής του ναυτικού, 
υπολογίζεται επί των υποκειμένων εις εισφοράν υπέρ 
του ΝΑΤ αποδοχών των ναυτικών.

Άρθρο 21
Εναρξις − Λήξις ισχύος

α. Η ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσης συλ−
λογικής συμβάσεως ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2008 και 
λήξεως η 31.12.2008.

β Κατά το διάστημα της ισχύος της Σ.Σ. δύναται να 
τροποποιηθεί αυτή μόνο κατόπιν κοινής εγγράφου συμ−
φωνίας των συμβαλλομένων μερών. Πέραν των ανωτέ−
ρω, κατά τα λοιπά μη προβλεπόμενα υπό της παρούσης 
ισχύει ότι και στη Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας 
στα Επιβατηγά−Μεσογειακά Τουριστικά πλοία μεταξύ 
ΣΕΕΝ και ΠΝΟ.

γ. Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία 
πρωτότυπα εκ των οποίων από ένα αντίτυπο έλαβαν τα 
συμβαλλόμενα μέρη, το δε τρίτο θέλει κατατεθεί στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προς κύρωση, υπογρά−
φεται δε ως έπεται. 

 Οι Συμβαλλόμενοι

 Για τον Σύνδεσμο  Για την Πανελλήνια
 Επιχειρήσεων Ένωση Πλοιάρχων
 Επιβατηγού Ναυτιλίας Ε.Ν. πάσης τάξεως

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

 Ο Γεν. Γραμματέας 

 ΜΑΡΚΟΣ ΦΟΡΟΣ  
Η απόφαση αυτή με το κείμενο της κυρούμενης Συλ−

λογικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 26 Νοεμβρίου 2008 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F

    Αριθμ. 10667 (4)
Μετατροπή της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Πε−

ριβάλλοντος Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.ΠΟ.
ΑΝ.) του Δήμου Αλιάρτου, σε Κοινωφελή Επιχείρη−
ση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί−
ρηση Αλιάρτου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 254 και 263 του 

ν. 3463/2006.
2. Την υπ’ αριθμ. 7789+7038/22.7.1996 απόφαση του 

Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Ν. Βοιωτίας, 
που αφορά την σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης 
Περιβάλλοντος Πολιτισμού & Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.ΠΟ.ΑΝ.) 
στο Δήμο Αλιάρτου, όπως αυτή τροποποιήθηκε μετα−
γενέστερα.

3. Την υπ’ αριθμ. 179/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αλιάρτου, σχετικά με τη μετατροπή της 
υπάρχουσας σας αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης σε 
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση.

4. Την υπ’ αριθμ. 3038/31.5.2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας «περί μεταβίβασης δικαιώμα−
τος υπογραφής, με εντολή Γ.Γ.Π. στους Δ/ντές Τοπ/κής 
Αυτ/σης και Δ/σης», αποφασίζουμε: 

1. Μετατρέπεται η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Περι−
βάλλοντος Πολιτισμού και Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.ΠΟ.ΑΝ.) του 
Δήμου Αλιάρτου σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επω−
νυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αλιάρτου».

2. Έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλι−
άρτου είναι ο Δήμος Αλιάρτου − κτίριο Ριζόμυλος στην 
Κεντρική Πλατεία.

3. Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστη−
ριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
α. Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστα−

σία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

β. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού με την 
δημιουργία τοπικών δικτύων, οργανώσεων και ομάδων 
που θα δραστηριοποιούνται στην προστασία του πε−
ριβάλλοντος.

γ. Προώθηση καινοτομικών και πιλοτικών μεθόδων 
διαχείρισης του περιβάλλοντος.

δ. Διατήρηση των φυσικών καλλονών της ευρύτερης 
περιοχής και ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέματα 
φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, ενεργή συμμετοχή 
σε σχετικά προγράμματα.

ε. Η λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής και περιβαλ−
λοντικής αγωγής.

στ. Προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλ−
λοντικής ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης.

ζ. Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνί−
ας: με την δρομολόγηση λεωφορείων για την δωρεάν 
εξυπηρέτηση των δημοτών.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
α. Εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις σε 

δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινω−
νική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και 
της τρίτης ηλικίας, με τη ίδρυση και λειτουργία παιδι−
κών− βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών, κέντρων ανοικτής περίθαλψης 
και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής 
ηλικιωμένων κ.λπ. και η μελέτη και εφαρμογή των σχε−
τικών κοινωνικών προγραμμάτων.

β. Εφαρμογή πολιτικών και συμμετοχή σε δράσεις και 
προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη 
και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παρο−
χή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, 
όπως δημιουργία κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης 
ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβου−
λευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας 
και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

γ. Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δι−
κτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ−
σεων και ομάδων εθελοντών.

δ. Οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας, η Δημιουργία και λειτουργία τμημάτων προ−
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ληπτικής υγιεινής και παροχής υπηρεσιών ιατρικής πε−
ρίθαλψης, η υλοποίηση των προγραμμάτων «Βοήθεια 
στο σπίτι» και η κατ’ οίκον παροχή υπηρεσιών, κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων(ΚΔΑΠ) για την εξυ−
πηρέτηση των μητέρων, η φροντίδα, προσχολική αγωγή, 
διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και απασχόληση βρεφών, 
νηπίων και παιδιών γενικά προσχολικής ηλικίας.

ε. Υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής 
υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας, σε άτομα πλησίον 
σύνταξης και με ειδικές ανάγκες.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
α. Ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την 

πολιτιστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα:
α.1) την ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανά−

πτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής και καλλι−
έργεια σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της 
αγάπης για τις τέχνες, την προστασία της πολιτιστικής 
ταυτότητας, την αναγωγή των πολιτιστικών πνευματικών 
και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά στοιχεία της κα−
θημερινής ζωής και την ενεργή και συνειδητή συμμετοχή 
των πολιτών στην πολιτιστική ζωή του Δήμου.

α.2) την δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής 
υποδομής και την διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνι−
κής παιδείας στους τομείς του Ωδείου ή της Μουσικής 
Σχολής ή των Προκαταρκτικών, Κατωτέρων και μέσων 
Τμημάτων μουσικής, χορού, κινηματογράφου, θεάτρου 
και άλλων οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και εικα−
στικών τεχνών.

β. Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ−
στασία του πολιτιστικού, η προβολή των πολιτιστικών 
αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που 
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία σχο−
λών διδασκαλίας μουσικής, μελέτη και εφαρμογή πολι−
τιστικών προγραμμάτων.

γ. Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών 
και ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσι−
ους ή ιδιωτικούς φορείς.

δ. Προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών με 
την διοργάνωση, παραγωγή, παρουσίαση πολιτιστικών 
και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, διοργάνωση τοπικών 
παραδοσιακών εκδηλώσεων (καρναβαλιού κ. α.), καθώς 
και άλλων επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηρι−
οτήτων και ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για 
την βελτίωση της πολιτιστικής ανάπτυξης των κατοίκων 
του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων.

ε. Ανάπτυξη συνεργασίας με μαζικούς πολιτιστικούς 
φορείς και ερασιτεχνικά συγκροτήματα του Δήμου και 
της ευρύτερης περιοχής παροχή Βοήθειας με στόχο την 
ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και την διερεύ−
νηση πρωτοβουλιών στον τομέα του πολιτισμού.

στ. Συγκέντρωση και καταγραφή παραδοσιακών πλη−
ροφοριών για την οργάνωση και λειτουργία Λαογρα−
φικού Μουσείου και Μουσείου Σύγχρονης Ιστορίας της 
ευρύτερης περιοχής του Δήμου.

ζ. Ανάληψη και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών 
Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πολιτι−
στικού, αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα.

η. Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 
και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή 
τους σε αυτά.

θ. Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία.

ι. Έκδοση πολιτιστικών εντύπων, καθώς και η παρα−
γωγή κάθε επικοινωνιακού υλικού για την τουριστική, 
πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και προώθηση του 
τόπου.

Δ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
α. Προώθηση και εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων 

και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
β. Οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητι−

κών τμημάτων (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβη−
σης, ορειβασίας, αθλοπαιδιών και οποιουδήποτε άλλου 
ολυμπιακού αθλήματος), διοργάνωση περιοδικών και 
ετησίων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων και αγώνων 
μαζικού αθλητισμού με τη συμμετοχή των δημοτών και 
κυρίως των νέων.

Ε. ΝΕΟΛΑΙΑ Πρωτοβουλίες που αφορούν εκπαιδευτι−
κές δραστηριότητες για τους νέους.

Οι λειτουργίες της επιχείρησης διακρίνονται σε κύριες 
και υποστηρικτικές:

α) Οι κύριες ταξινομούνται σε τρεις ενότητες:
− Λειτουργίες σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας 

πολιτιστικών, αθλητικών, κοινωνικών, επιμορφωτικών 
δομών π. χ. μουσείο, φιλαρμονική, κέντρο συμβουλευ−
τικής στήριξης, κέντρο αγωγής υγείας, βρεφονηπιακός 
σταθμός, μονάδα ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας 
και αναψυχής ηλικιωμένων κ.λπ.

− Λειτουργίες οργάνωσης και υλοποίησης συγκεκρι−
μένων δράσεων είτε σε μόνιμη είτε σε επιλεκτική βάση 
π.χ. προγράμματα αθλητισμού, πολιτιστικές, αθλητικές, 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές ανταλλαγές, δη−
μοτική συγκοινωνία κ.α..

− Λειτουργίες εκπόνησης και υλοποίησης προγραμμά−
των όπως περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα 
έρευνας και τεχνολογίας, προγράμματα πολεοδομικής 
ανάπτυξης, κοινωνικά προγράμματα κ.λπ.

β) Οι υποστηρικτικές λειτουργίες αφορούν:
− Λειτουργίες σχεδιασμού και συντονισμού με τις 

δημοτικές πολιτικές και προτεραιότητες για όλα τα 
παραπάνω αντικείμενα.

−Την διοικητική και οικονομική στήριξη των κύριων 
λειτουργιών (γραμματεία, λογιστήριο κ.α.).

Ενώ οι δραστηριότητες της επιχείρησης ανά τομέα 
ταξινομούνται ως εξής (κάθετες δραστηριότητες):

α) Περιβαλλοντικές
β) Κοινωνικές
γ) Πολιτιστικές
δ) Αθλητικές
ε) Νεολαίας
στ) Δημοτική συγκοινωνία
Οι δραστηριότητες που αφορούν την έρευνα− τεχνο−

λογία, τη νεολαία και την επιμόρφωση αφορούν όλες 
τις παραπάνω (οριζόντιες δραστηριότητες).

4. Η Επιχείρηση διοικείται από (7) επταμελές διοι−
κητικό συμβούλιο που τα μέλη ορίζονται μαζί με ανα−
πληρωτές τους, από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι τέσσερις (4) θα 
είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Αλιάρτου (εκ των 
οποίων ένας (1) θα είναι ο Δήμαρχος και ένας (1) εκ της 
μειοψηφίας), ένας (1) εκπρόσωπος τω εργαζομένων στην 
επιχείρηση εάν αυτή απασχολεί περισσότερους από 20 
εργαζομένους, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα 
της περιοχής και τα υπόλοιπα μέλη δημότες ή κάτοικοι 
του δήμου που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές 
με το αντικείμενο της επιχείρησης.
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Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλιάρ−
του ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων προστίθεται στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου όταν υπερβούν τα 
είκοσι άτομα, χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, δεν μπορεί να υπερβεί αυτή της θητείας 
του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Η διάρκεια της Επιχείρησης είναι τριακονταετής (30 
χρόνια) και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το νόμο 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

6. Ο Δήμος έχει παραχωρήσει την εκμετάλλευση του 
κτιρίου της ΜΑΡΙΑΣ ΝΕΦΕΛΗ (είσπραξη μισθώματος).

7. Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από :
α/ Χρηματοδότηση του Δήμου με το πρόγραμμα δρά−

σης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).

β/ Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορηγήσεις.

γ/ Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
δ/ Δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
8. Η Επιχείρηση διαλύεται:
α/ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα 

ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.
β/ όταν λήξει η διάρκεια της Επιχείρησης 
γ/σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.
Τη διάλυση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση, 

η οποία, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, γί−
νεται από εκκαθαριστές που ορίζονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρε−
μείς υποθέσεις, πληρώνονται τα χρέη της Επιχείρησης. 
Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο.

9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου, του οικονομικού έτους 2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιβαδειά, 18 Νοεμβρίου 2008

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Τμηματάρχης
Μ. ΚΑΦΦΕ

F

    Αριθμ. 2706 (5)
Μεταφορά προσωπικού και σύσταση προσωρινής προ−

σωποπαγούς θέσης αορίστου χρόνου για την έντα−
ξη του μεταφορόμενου προσωπικού της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα»

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π 
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ»

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006.
2. Την με υπ’ αριθμ. 295/2008 απόφαση του Δ.Σ Βύρωνα 

περί λύσεως της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Δήμου Βύρωνα (ΔΕΑΔΒ) και μετατροπής της σε κοινή 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

3. Την με υπ’ αριθμ. 321/2008 απόφαση του Δ.Σ Βύρωνα 
με την οποία καθορίσθηκε το πλεονάζον προσωπικό της 
ΔΕΑΔΒ σε εκατόν εβδομήντα (170).

4. Την με υπ’ αριθμ. 435/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα για μεταφορά από τη 
ΔΕΑΔΒ στο Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 
Βύρωνα» μία (1) θέση εκ του χαρακτηρισθέντος ως πλε−
ονάζοντος προσωπικού.

5. Την βεβαίωση με υπ’ αριθμ. 2691/1.12.2008 από την 
οποία προκύπτει ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση 
ύψους 120.000,00 ευρώ στον Κ.Α 10.6621 του προϋπο−
λογισμού του Ν.Π οικ. έτους 2008 και δαπάνη για την 
μισθοδοσία του τρέχοντος έτους ποσού ύψους περίπου 
1.500,00 ευρώ. Επίσης θα προβλεφθεί δαπάνη ύψους 
ευρώ 25.000,00 περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα 
έτη που θα εγγραφεί στους αντίστοιχους προϋπολογι−
σμούς για την κάλυψη μισθοδοσίας του μεταφερόμενου 
ως άνω προσωπικού από τη ΔΕΑΔΒ στο Ν.Π.

6. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την μισθοδοσία της 
μεταφερομένης υπαλλήλου στο Ν.Π θα αναφέρεται στις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου.

7. Το φάκελο της μεταφερομένης, αποφασίζουμε:
Α. Τη σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσεως ερ−

γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως ακο−
λούθως :

− Στο κλάδο ΥΕ16 Εργ. Καθαριότητας συνιστάται μία 
(1) θέση, ήτοι της Δημητρίου Γεωργίας του Κων/νου. 

Β. Την μεταφορά στην ανωτέρω θέση της παραπάνω 
υπαλλήλου. 

Γ. Η απόφαση κατάταξης του μεταφερομένου προσω−
πικού θα εκδοθεί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο 
και θα δημοσιευθεί εν περιλήψει στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βύρωνας, 4 Δεκεμβρίου 2008

Η Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

F
    Αριθμ. 1067 (6)
Αποδοχή των αιτήσεων μεταφοράς πέντε (5) υπαλλή−

λων της ΔΕΑΔΒ και σύσταση στον Σ.Π.Α.Υ. πέντε 
(5) προσωποπαγών θέσεων εργασία Ι.Δ.Α.Χ. για την 
ένταξη τους.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY Σ.Π.Α.Υ..

(απόφαση 35/2008)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 ταυ άρθρου 25 του 

ν. 3613/2007.
2. Την υπ’ αριθμ. 321/2008 απόφαση του ΔΣ Βύρωνα με 

την οποία καθορίστηκε το πλεονάζον προσωπικό της 
ΔΕΑΑΒ κατόπιν της υπ’ αριθμ. 295/2008 απόφασης του 
«περί λύσεως της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
Δήμου Βύρωνα (ΔΕΑΔΒ) και μετατροπής της σε Ανώ−
νυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

3. Την υπ’ αριθμ. 435/2008 απόφαση του Δ.Σ. Βύρωνα 
περί μεταφοράς του προσωπικού των παρ. 3,7 και 8 
του άρθρου 269 του ΚΑΚ στον οικείο ΟΤΑ και σε ΝΠ 
αυτού.

4. Τις αιτήσεις μεταφοράς προς τον Σύνδεσμο μας των 
πέντε −5− υπαλλήλων της ΔΕΔΗΒ: (1) Τσαγκανέλια Μαρία 
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του Γεωργίου−ΔΕΙ Διοικητικού, (2) Κολοκούρα Χρήστου 
του Παναγιώτη − ΔΕ34 Φυλάκων, (3) Τσακανίκα Ηλία του 
Δημητρίου − ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ, (4) Μακρή Κων/νου 
του Ρήγα − ΥΕ1 Γεν. Καθηκόντων και (5) Σταματέλου 
Νικολάου του Διονυσίου−ΥΕ1 Γεν. Καθηκόντων.

5. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του ΣΠΑΥ 
οικ. έτους 2008, έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
του ανωτέρω προσωπικού, ύψους 9.000,00 Ευρώ στον 
ΚΑΕ 6021, και για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη 
ύψους 105.000,00 Ευρώ, η οποία θα προβλεφθεί στους 
οικείους προϋπολογισμούς.

6. Τους φακέλους των ανωτέρω αιτούμενων τη 
μεταφορά στο Σ.Π.Α.Υ. Υπαλλήλων, αποφασίζουμε:

Α. Την αποδοχή των αιτημάτων των πέντε (5) υπαλλή−
λων της ΔΕΑΔΒ και τη μεταφορά τους σε προσωποπα−
γείς θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων στον ΣΠΑΥ, 

Β. Την σύσταση πέντε (5) προσωποπαγών θέσεων ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Σύν−
δεσμο μας και την μεταφορά των πέντε υπαλλήλων 
ως ακολούθως:

(1) Τσαγκανέλια Μαρία του Γεωργίου−ΔΕ1 Διοικητι−
κού,

(2) Κολοκούρα Χρήστο του Παναγιώτη − ΔΕ34 Φυ−
λάκων,

(3) Τσακανίκα Ηλία του Δημητρίου − ΔΕ38 Χειριστής Η/Υ,
(4) Μακρή Κων/νο του Ρήγα − ΥΕ1 Γεν. Καθηκόντων,
(5) Σταματέλο Νικόλαο του Διονυσίου − ΥΕ 1 Γεν. Κα−

θηκόντων.
Γ. Η απόφαση κατάταξης του μεταφερόμενου προσω−

πικού θα εκδοθεί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο 
και θα δημοσιευθεί εν περιλήψει στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως Περίληψη της απόφασης αυτής να δημο−
σιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2008

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

F
(7)

    Χορήγηση άδειας επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με την υπ’ αριθμ. 2004/2.12.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Ιωαννίνων, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού στη Μακρή Δημητρούλα του 
Χρήστου.

  Με εντολή Νομάρχη

Ο Διευθυντής
ΒΑΣ. ΠΛΟΥΜΠΗΣ

    (8)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 

Κοινωνικής Λειτουργού

  Με την υπ’ αριθμ. 4079/28.11.2008 ταυτάριθμη από−
φαση μας, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικής Λειτουργού στην Ασλιχανίδη Αθηνά του 
Ελευθερίου.

  Ο Νομάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

F

(9)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος 

Κοινωνικής Λειτουργού

  Με την υπ’ αριθμ. 4085/28.11.2008 ταυτάριθμη από−
φαση μας, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικής Λειτουργού στην Λαμπρινάκου Σταυρούλα 
του Δημητρίου.

  Ο Νομάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

F

(10)
    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού.

Με την υπ’ αριθμ. 3963/19.11.2008 απόφαση του Νο−
μάρχη Μαγνησίας χορηγείται στην Μπρισμπεου Ελένη 
του Νίκου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Ο Νομάρχης

Β. ΒΑΣΙΛΟΥ

F

(11)
    Χορήγηση άδειας  άσκησης επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με την υπ’ αριθμ. 4987/27.11.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Σερρών χορηγείται στην Κωνσταντινίδου Φρειδερίκη 
του Αναστασίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινω−
νικού Λειτουργού, σύμφωνα με το π.δ. 23/1992 «Περί 
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού».

  Με εντολή Νομάρχη

Η Διευθύντρια
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ  
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