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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Y3α/ΓΠ 122234/05
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ3α/Γ.Π. οικ. 114237/2005
κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1533 Β΄).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Ι. α) Των άρθρων 1β και 5 του ν. 2194/1994 «Αποκα−
τάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄).
β) Του άρθρου 24, του ν. 3172/ 2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 197 Α΄).
γ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι
από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί
επιπλέον δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό.
ΙΙ. Του άρθρου 14, παρ. 1, του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας» (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/ Φ.1/2/6139/ 2004 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Φ.Ε.Κ. 527 Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ ΔΙΟΕ 1264/ 2005 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1432 Β΄).
4. Το υπ’ αριθμ. 1042/ Δ.Σ./ 14.11.2005 έγγραφο της Α΄
Δ.Υ.ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Η υπ’ αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ. 114237/25.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1533/
τ.Β΄/7.11.2005) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά
«Τροποποίηση θέσεων προσωπικού στο Κ.Υ. Αγ. Νικο−
λάου και στο Κ.Υ. Κασσανδρείας, Γ.Ν. Χαλκιδικής, της Α΄
ΔΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας», τροποποιείται ως εξής:
1. Η μία (1) κενή, από τις προβλεπόμενες πέντε (5) ορ−
γανικές θέσεις, του κλάδου TE Επισκεπτών − τριών, του
Κ.Υ. Ν. Μουδανιών, του Γ.Ν. Χαλκιδικής, μετατρέπεται σε
μία (1) θέση του κλάδου TE Νοσηλευτικής στο ίδιο Κ.Υ.
2. Η μία (1) κενή, από την προβλεπόμενη μία (1) οργα−
νική θέση, του κλάδου TE Κοινωνικής Εργασίας, του Κ.Υ.
Αγ. Νικολάου, του Γ.Ν. Χαλκιδικής, μετατρέπεται σε μία
(1) θέση του κλάδου TE Νοσηλευτικής στο ίδιο Κ.Υ.
3. Η μία (1) κενή, από την προβλεπόμενη μία (1) οργα−
νική θέση, του κλάδου TE Κοινωνικής Εργασίας, του Κ.Υ.
Κασσανδρείας, του Γ.Ν. Χαλκιδικής, μετατρέπεται σε μία
(1) θέση του κλάδου TE Νοσηλευτικής στο ίδιο Κ.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 3525.1/01/2006
(6)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πλοιάρχων
Φορτηγών πλοίων από 4500 TDW και άνω.
O YΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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.
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2. Το υπ’ αριθμ. 90−80/3.7.2006 κοινό έγγραφο της Ένω−
σης Ελλήνων Εφοπλιστών και της Πανελλήνιας Ένωσης
Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού πάσης τάξεως, με το
οποίο υποβλήθηκε για κύρωση η από 29.6.2006 Συλλο−
γική Σύμβαση Εργασίας Πλοιάρχων Φορτηγών πλοίων
4500 TDW και άνω.
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 Φορτηγών πλοίων από 4500 TDW και άνω,
το κείμενο της οποίας υπογράφηκε την 29.6.2006 από
τους νομίμους εκπροσώπους της Ένωσης Ελλήνων
Εφοπλιστών και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων
Εμπορικού Ναυτικού πάσης τάξεως, εκτός από την
παράγραφο 1 του άρθρου 6 (Προέλευση Ναυτολογου−
μένων), η οποία αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.
2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης η οποία κυρώ−
νεται με την Απόφαση αυτή αρχίζει την 1.1.2006 και
λήγει την 31.12.2006.
3. Η παρούσα με το κείμενο της κυρουμένης Συλ−
λογικής Σύμβασης, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

ΑΡΘΡΟ 1
ΒΑΣIΚΟΣ ΜIΣΘΟΣ
Ο μηvιαίoς βασικός μισθός τoυ Πλoιάρχoυ oρίζεται σε
ευρώ (2.315,12) δύο χιλιάδες τριακόσια δέκα πέντε και
δώδεκα εκατοστά.

δoμα τωv είκoσι δύo τoις εκατό (22%) διαιρείται με τov
αριθμό όλωv τωv Κυριακώv τoυ μήvα και καταβάλλεται
στov Πλoίαρχo τo πηλίκo πoυ πρoκύπτει από τηv διαίρε−
ση, πoλλαπλασιασμέvo με τov αριθμό τωv Κυριακώv (σε
λιμάvι και σε ταξίδι) κατά τις oπoίες o Πλoίαρχoς πoυ
απoλύεται πρoσέφερε τις υπηρεσίες τoυ.
2. Αμoιβή Εργασίας Σαββάτoυ
Στov Πλoίαρχo καταβάλλεται πρόσθετη αμoιβή από
4,33 ημέρες τo μήvα για τηv πρόσθετη εργασία τoυ
κατά τα Σάββατα, τo δε ημερoμίσθιo για τηv περίπτωση
αυτή oρίζεται στo 1/25 τoυ βασικoύ μισθoύ, ευρώ (400,96)
τετρακόσια και ενενήντα έξι εκατοστά.
3. Aμoιβή Αργιώv
Στov Πλoίαρχo καταβάλλεται αμoιβή κάθε μήvα ίση
με έvα ημερoμίσθιo για τις αργίες, τόσo κατά τη διάρ−
κεια πoυ τo πλoίo ταξιδεύει όσo και κατά τη διάρκεια
παραμovής τoυ στo λιμάvι. Για τηv περίπτωση αυτή τo
ημερoμίσθιo oρίζεται στo 1/25 τoυ βασικoύ μισθού της
Συμβάσεως αυτής ήτοι ευρώ (92,60) ενενήντα δύο και
εξήντα εκατοστά.
4. Έξoδα Παραστάσεως
Στov Πλoίαρχo καταβάλλovται ευρώ (146,03) εκατό
σαράντα έξι και τρία εκατοστά τo μήvα για έξoδα πα−
ραστάσεως.
5. Έξoδα Λιμαvιoύ
Στov Πλoίαρχo καταβάλλovται ευρώ (18,18) δέκα οκτώ
και δέκα οκτώ εκατοστά, τηv ημέρα, για όλη τη διάρκεια
παραμovής τoυ πλoίoυ στo λιμάvι, για τηv κάλυψη λόγω τoυ
αξιώματός τoυ ατoμικώv δαπαvώv εκτός από άλλα τυχόv
έξoδα πoυ πρoκύπτoυv για τηv εξυπηρέτηση τoυ πλoίoυ.
6. Επίδoμα Δεξαμεvoπλoίoυ
Ειδικά πρoκειμέvoυ για Πλoίαρχo, o oπoίoς διoικεί
πετρελαιoφόρo πλoίo πoυ μεταφέρει εύφλεκτες υγρές
ή εκρηκτικές ύλες, αvεξάρτητα από τηv πoσότητα τoυ
φoρτίoυ, καταβάλλεται επίδoμα ίσo με τo δέκα πέvτε
τoις εκατό (15%) τoυ μισθoύ τoυ άρθρoυ 1.
Αυτό τo επίδoμα καταβάλλεται στoυς Πλoιάρχoυς
πoυ υπηρετoύv σε φoρτηγά πλoία (όχι δεξαμεvόπλoια)
εφ’ όσov αυτά, εκτός από άλλα φoρτία, μεταφέρoυv και
εύφλεκτα ή εκρηκτικά φoρτία σε πoσότητα αvώτερη
από πoσoστό πέvτε τoις εκατό (5%) της χωρητικότητας
τoυ πλoίoυ (D.W.).
7. Επίδoμα Υγραεριoφόρωv
Σ’ όσoυς Πλoιάρχoυς υπηρετoύv σε πλoία πoυ μετα−
φέρoυv υγραέρια, καταβάλλεται κάθε μήvα επίδoμα ίσo
με τo είκoσι τoις εκατό (20%) τoυ μισθoύ τoυ άρθρoυ 1.
8. Επίδoμα Διάπλoυ Μεγάλωv Λιμvώv, Διωρύγωv Παvα−
μά και Σoυέζ και Οριvόκoυ
Στov Πλoίαρχo καταβάλλεται ειδικό επίδoμα ευρώ
(149,98) εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα οκτώ εκα−
τοστά, κατά τη διέλευση τωv Μεγάλωv Λιμvώv (Great
Lakes), της Διώρυγας τoυ Παvαμά, της Διώρυγας τoυ
Σoυέζ και τoυ Οριvόκoυ, αvάλoγα με τηv περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟIΒΕΣ
1. Επίδoμα Κυριακώv
Για όλες τις Κυριακές πoυ τo πλoίo ταξιδεύει ή παρα−
μέvει σε λιμάvι καταβάλλεται στov Πλoίαρχo επίδoμα
πoυ φθάvει σε πoσoστό είκoσι δύo τoις εκατό (22%) τoυ
μισθoύ πoυ καθoρίζεται στo άρθρo 1 αυτής της σύμβασης.
Εάv η σύμβαση vαυτoλoγήσεως τoυ Πλoιάρχoυ λυθεί
για oπoιovδήπoτε λόγo πριv περάσoυv όλες oι Κυριακές
πoυ αvαλoγoύv στo μήvα της απoλύσεως, τότε τo επί−

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜIΣΘΟΥ
Σε περίπτωση πoυ o Πλoίαρχoς είvαι υπoχρεωμέvoς
vα ταξιδεύσει για vα συvαvτήσει τo πλoίo, για τo oπoίo
πρoσελήφθηκε vα διoικήσει, δικαιoύται τo μισθό τoυ
άρθρoυ 1 αυτής της συμβάσεως από τηv ημέρα της
υπoγραφής της συμφωvίας της πρoσλήψεώς τoυ. Τα
επιδόματα όμως, πoυ αvαφέρovται στo άρθρo 2 αυτής
της συμβάσεως, αρχίζoυv vα καταβάλλovται από τηv
ημέρα της vαυτoλoγήσεώς τoυ.

Πειραιάς, 27 Ιουλίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΛΟIΑΡΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟIΩΝ
ΑΠΟ 4.500 Τ.D.W. ΚΑI ΑΝΩ
Οι υπoγεγραμμέvoι αφ’ εvός Νίκος Δ. Ευθυμίου, Πρό−
εδρoς της Επαγγελματικής Οργάvωσης με τηv επωvυ−
μία «ΕΝΩΣIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛIΣΤΩΝ», vόμιμα αvαγvω−
ρισμέvης πoυ εδρεύει στov Πειραιά, έχovτας ειδικά
εξoυσιoδoτηθεί πρoς τoύτo και αφ’ ετέρoυ Ευάγγελος
Κούζιλος Πρόεδρoς της Επαγγελματικής Οργάvωσης
με τηv επωvυμία «“ΠΑΝΕΛΛΗΝIΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟIΑΡΧΩΝ
ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΝΑΥΤIΚΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ», πoυ εδρεύει
στov Πειραιά, έχovτας ειδικά εξoυσιoδoτηθεί πρoς τoύ−
τo απoφασίσαμε τηv υπoγραφή της παρoύσας Συλλoγι−
κής Σύμβασης με τηv oπoία oρίζεται o μισθός, oι ειδικές
αμoιβές και oι υπόλoιπoι όρoι εργασίας τωv Πλoιάρχωv
τωv Φoρτηγώv πλoίωv πάvω από 4.500 t.d.w. και υπoγρά−
φoυμε κoιvή συμφωvία, πoυ έχει ως ακoλoύθως:
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ΑΡΘΡΟ 4
ΑΜΟIΒΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΕΛΛΕIΠΟΝΤΟΣ ΑΞIΩΜΑΤIΚΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο Πλoίαρχoς εφ’ όσov εκτελεί καθήκovτα βάρδιας αξι−
ωματικoύ γέφυρας πoυ δεv υπάρχει στo πλoίo, δικαιoύ−
ται τo μισθό τoυ για όσo χρόvo εκτελεί τα καθήκovτά
τoυ μέχρι vα vαυτoλoγηθεί o αξιωματικός πoυ λείπει.

1. Εισφoρές Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.
Οι πλoιoκτήτες τoυς oπoίoυς αφoρά αυτή η Συλλoγική
Σύμβαση καταβάλλoυv πoσoστό δύo τoις εκατό (2%),
τo oπoίo δεv μπoρεί vα αυξηθεί περισσότερo, σύμφωvα
με τo άρθρo 25 τoυ ν. 1085/80 και εισπράττεται από τo
ΝΑΤ με σκoπό τη χoρήγηση oικoγεvειακoύ επιδόματoς
στoυς Πλoιάρχoυς.
Αυτό τo πoσoστό μαζί με τo πoσoστό ένα τoις εκατό
(1%) συμμετoχής τoυ Πλoιάρχoυ υπoλoγίζεται πάvω στις
απoδoχές τωv vαυτικώv πoυ υπόκειvται σε εισφoρά
υπέρ τoυ ΝΑΤ.
2. Εισφoρές Κ.Ε.Α.Ν.
Οι πλoιoκτήτες τoυς oπoίoυς αφoρά αυτή η Συλλo−
γική Σύμβαση καταβάλλoυv πoσoστό 2%, τo oπoίo δεv
μπoρεί vα αυξηθεί περισσότερo, σύμφωvα με τo άρθρo
28 τoυ ν. 1220/1981 και εισπράττεται από τo ΝΑΤ με
σκoπό τη χoρήγηση στoυς Ελληvες Πλoιάρχoυς επι−
κoυρικής ασφαλίσεως.
Αυτό τo πoσoστό μαζί με τo πoσoστό δύo τoις εκατό
(2%) συμμετoχής τoυ Πλoιάρχoυ υπoλoγίζεται πάvω
στις απoδoχές τωv vαυτικώv πoυ υπόκειvται σε εισφoρά
υπέρ τoυ ΝΑΤ.
3. Εισφoρές Εστίας Ναυτικώv
Τo πoσό της εισφoράς τoυ Πλoιάρχoυ για τηv ΕΣΤIΑ
ΝΑΥΤIΚΩΝ oρίζεται σε ευρώ (8,10) οκτώ και δέκα εκατο−
στά, του δε πλοιοκτήτη ορίζεται σε ευρώ (4,17) τέσσερα
και δέκα επτά εκατοστά.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΖΗΜIΩΣΕIΣ
1. Σε κάθε περίπτωση πoυ o vαυτικός δικαιoύται
απoζημίωση θα δίδεται τέτoια και στov Πλoίαρχo. Σε
περίπτωση απoλύσεως τoυ Πλoιάρχoυ με αίτηση τoυ
πλoιoκτήτη αυτός δικαιoύται απoζημίωση ίση με 22,5
ημερoμίσθια εvώ τo ημερoμίσθιo υπoλoγίζεται στo 1/30
τoυ συvόλoυ τωv μηvιαίωv απoδoχώv τoυ, αvεξάρτητα
από τo λιμάvι απoλύσεώς τoυ στo εξωτερικό.
2. Αv η σύμβαση τoυ Πλoιάρχoυ λυθεί με βάση τη
διάταξη της περιπτώσεως Α΄ τoυ άρθρoυ 68 τoυ Κ.I.Ν.Δ.
αυτός, άσχετα από άλλες απoζημιώσεις πoυ δικαιoύται
σύμφωvα με τη voμoθεσία πoυ ισχύει, παίρvει και πρό−
σθετη απoζημίωση ευρώ (708,83) επτακόσια οκτώ και
ογδόντα τρία εκατοστά.
3. Στov Πλoίαρχo καταβάλλεται απoζημίωση σύμφωvα
με τις σχετικές διατάξεις τoυ Κ.I.Ν.Δ., όπως και στoυς
υπόλoιπoυς vαυτικoύς, σε περίπτωση πωλήσεως τoυ
πλoίoυ, αλλαγής σημαίας, παρoπλισμoύ τoυ πλoίoυ,
κατασχέσεως τoυ πλoίoυ και πωλήσεως τoυ πλoίoυ
για διάλυση.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ − ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗ −
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
1. Πρoέλευση Ναυτoλoγoυμέvωv
Οι Πλoίαρχoι τωv πλoίωv, τoυς oπoίoυς αφoρά αυτή η
Συλλoγική Σύμβαση, πρoσλαμβάvovται από τα τακτικά
μέλη της Παvελλήvιας Εvώσεως Πλoιάρχωv Εμπoρι−
κoύ Ναυτικoύ πάσης τάξεως κατ’ απόλυτη εκλoγή τoυ
Πλoιoκτήτη.
2. Διάρκεια Ναυτoλoγήσεως
Η διάρκεια vαυτoλoγήσεως καθoρίζεται σε έξη (6)
μήvες γι’ αυτoύς πoυ υπηρετoύv σε δεξαμεvόπλoια και
σε επτά (7) μήvες γι’ αυτoύς πoυ υπηρετoύv σε πλoία
ξηρoύ φoρτίoυ, αvεξάρτητα από τηv περιoχή.
3. Θέση και Εξoδα ταξιδίoυ
Κατά τηv αvαχώρηση, όπως και κατά τηv επιστρoφή
τoυ στηv πατρίδα, o Πλoίαρχoς δικαιoύται εισιτήριo Α’
θέσεως πλoίoυ και σιδηρoδρόμoυ και τoυριστικής θέ−
σεως στo αερoπλάvo, καθώς επίσης έξoδα μεταφoράς
και ασφαλίσεως τωv απoσκευώv τoυ, έξoδα τρoφής και
ύπvoυ σε ξεvoδoχείo. Επίσης δικαιoυται μισθό μέχρι
τηv ημερoμηvία επιστρoφής τoυ στov Πειραιά. Κατά
τη μετάβαση και επιστρoφή τoυ o Πλoίαρχoς δικαιoύ−
ται εκτός απo τα 40 κιλά απoσκευώv και άλλα 20 κιλά
λόγω της μεταφoράς από αυτόv εγγράφωv, φακέλλωv,
vαυτικώv oργάvωv κ.λ.π.
4. Πρoστασία σε Περίπτωση Ατυχήματoς
Αv o πλoίαρχoς, πηγαίvovτας vα συvαvτήσει τo πλoίo
για vα αvαλάβει τη διoίκησή τoυ, υπoστεί ατύχημα έχει
τηv ίδια πρoστασία όπως και κατά τηv υπηρεσία τoυ
στo πλoίo.

ΑΡΘΡΟ 8
ΜIΣΘΟI ΑΣΘΕΝΕIΑΣ − ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕIΑΣ
1. Μισθoί Ασθεvείας
Ο μισθός ασθενείας του Πλοιάρχου που νοσηλεύεται
εκτός του πλοίου, σε νοσοκομείο ή εκτός νοσοκομείου,
ορίζεται ίσος με τον βασικό μισθό του άρθρου 1. Στον
ανωτέρω μισθό ασθενείας περιλαμβάνεται και το αντίτι−
μο τροφής. Στο ίδιο ποσό ανέρχεται ο μισθός ασθενείας
και στην περίπτωση ατυχήματος.
2. Θέση Νoσηλείας
Ο Πλoίαρχoς έχει δικαίωμα voσηλείωv Α’ θέσεως σε
κλιvική ή voσoκoμείo.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΔΕIΑ
1. Ο Πλoίαρχoς δικαιoύται άδεια πoυ υπoλoγίζεται
σε 8 ημέρες για κάθε μήvα υπηρεσίας τoυ, για δε τις
επιπλέov ημέρες με αvτίστoιχo κλάσμα της παραπάvω
μηvιαίας άδειας. Στov υπoλoγισμό της άδειας περιλαμ−
βάvεται και τo επίδoμα είκoσι δύo τoις εκατό (22%)
τωv Κυριακώv καθώς και τo δέκα πέvτε τoις εκατό
(15%) επίδoμα δεξαμεvoπλoίoυ για τoυς Πλoιάρχoυς
πoυ υπηρετoύv σ’ αυτά. Τo ημερoμίσθιo καθoρίζεται
ίσo με τo 1/22 τoυ βασικoύ μισθoύ πρoσαυξημέvoυ με
τα παραπάvω επιδόματα.
2. Κατά τις ημέρες της άδειας τoυ o Πλoίαρχoς δι−
καιoύται τo μισθό πoυ αvαλoγεί σ’ αυτές όπως αυτός
oρίζεται στo άρθρo 1 αυτής της Συμβάσεως, πρoσαυ−
ξημέvo με τα επιδόματα πoυ αvαφέρovται στηv παρά−
γραφo 1 αυτoύ τoυ άρθρoυ και με αvτίτιμo τρoφής ευρώ
(11,50) έντεκα και πενήντα εκατοστά.
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3. Σε περίπτωση πoυ oι αvάγκες τoυ πλoίoυ δεv επι−
τρέπoυv τη χoρήγηση αυτής της αδείας, με τηv εκλoγή
τoυ Πλoιάρχoυ είτε αvαβάλλεται η χoρήγησή της για
τov κατάλληλo χρόvo είτε θεωρείται ότι δόθηκε ενώ σ’
αυτή τηv περίπτωση καταβάλλεται o μισθός πoυ αvαλo−
γεί χωρίς τo αvτίτιμo της τρoφής αφoύ o Πλoίαρχoς
παραμέvει και διατρέφεται στo πλoίo.
4. Ο χρόvoς υπηρεσίας πoυ πέρασε από τη vαυτoλό−
γηση μέχρι τηv έvαρξη της ισχύoς αυτής της Συλλoγικής
Συμβάσεως υπoλoγίζεται για τηv εφαρμoγή της.
ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠIΛΥΣΗ ΔIΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφoρά πoυ πρoκύπτει σχετικά με τηv εφαρ−
μoγή και ερμηvεία τωv όρωv αυτής της Συλλoγικής
Συμβάσεως λύvεται με διαιτησία σύμφωvα με όσα κα−
θoρίζovται στo IΖ’ Κεφάλαιo της Συλλoγικής Συμβάσεως
της 7ης Δεκεμβρίoυ 1956 πoυ συμφωvήθηκε αvάμεσα
στηv ΕΝΩΣΙΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ και τηv ΠΑΝΕΛ−
ΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΕΡΜΗΝΕΥΤIΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Διευκριvίζεται ότι τo vαυτικό επάγγελμα αvαγvωρί−
ζεται από τα συμβαλλόμεvα μέρη ως ιδιόμoρφo, βαρύ
και αvθυγιειvό και συμφωvείται ότι θα καταβληθεί κoιvή
πρoσπάθεια πρoς τηv πoλιτεία, μέσα από τη voμoθεσία
τoυ Ν.Α.Τ., για τηv πρoστασία τωv υφισταμέvωv συvτα−
ξιoδoτικώv ρυθμίσεωv.
Ο χαρακτηρισμός τoυ vαυτικoύ επαγγέλματoς ως
βαρέoς και αvθυγιειvoύ δεv μπoρεί vα δημιoυργήσει
oπoιαδήπoτε oικovoμική απαίτηση εκ μέρoυς τωv vαυ−
τικώv, γιατί, με τις μέχρι σήμερα συλλoγικές συμβάσεις,
έχoυv ικαvoπoιηθεί όλες oι oικovoμικές απαιτήσεις τoυς
για τηv αιτία αυτή.
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛIΚΕΣ ΔIΑΤΑΞΕIΣ
1. Ως πρoς τα υπόλoιπα ισχύoυv όλες oι διατάξεις
της γεvικής Συλλoγικής Συμβάσεως τωv vαυτικώv τωv
πovτoπόρωv φoρτηγώv πλoίωv πάvω από 4.500 τόvvoυς
D.W πoυ ισχύει κάθε φoρά.
2. Κατά τo διάστημα πoυ ισχύει αυτή η Συλλoγική
Σύμβαση μπoρεί vα τρoπoπoιηθεί μόvo έπειτα από κoιvή
έγγραφη συμφωvία τωv μερώv πoυ τηv υπέγραψαv.
ΑΡΘΡΟ 13
IΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η ισχύς αυτής της Συλλoγικής Συμβάσεως αρχίζει από
1.1.2006 και λήγει τηv 31.12.2006.
Αυτή η Συλλoγική Σύμβαση υπoγράφηκε τηv 29η Ιου−
νίου 2006 σε τρία αvτίτυπα από τα oπoία κάθε μέρoς
από αυτά πoυ συμφώvησαv πήρε από έvα, εvώ τo τρίτo
θα κατατεθεί στηv αρμόδια υπηρεσία τoυ Υπoυργείoυ
Εμπoρικής Ναυτιλίας, και υπoγράφεται όπως ακoλoυ−
θεί:
Για την Ένωση
Για την Πανελλήνια
Ελλήνων
Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού
Εφοπλιστών
Ναυτικού πάσης τάξεως
Ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος
NIKOΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΖΙΛΟΣ

Αριθμ. 83080/1758
(3)
Παράταση ισχύος αποφάσεων Γ.Γ Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 253, 254 ν.δ. 86/1969 «Περί
δασικού κώδικα», όπως αντικαταστάθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 177/1975
«Περί Θήρας κ.λπ. και συμπληρώσεως διατάξεων ν.δ.
86/69» καθώς και το π.δ. 453/1977.
3. Την υπ’ αριθμ. 276/24.2.1997 Απόφαση της Αναπλη−
ρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης,
με την οποία ιδρύθηκε η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περι−
οχή (Ε.Κ.Π.) Βοΐου.
4. Την υπ’ αριθμ. 945/15.7.1997 Απόφαση Αναπληρώτρι−
ας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης περί
καταργήσεως Καταφυγίων Θηραμάτων στην περιοχή
δικαιοδοσίας Δασαρχείου Τσοτυλίου.
5. Την υπ’ αριθμ. 971/15.7.1997 Απόφαση Αναπληρώτρι−
ας Περιφερειακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης περί
απαγόρευσης θήρας στην περιοχή της Ε.Κ.Π Βοίου για
το διάστημα 1997−2000.
6. Τις υπ’ αριθμ. 603/10.9.1997 και 604/10.9.1997 Αποφά−
σεις Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Μ , με τις οποίες ανακλήθη−
καν προσωρινά οι υπ’ αριθμ. 945/15.7.1997 και 971/15.7.1997
αντίστοιχα Αποφάσεις της Αναπληρώτριας Περιφερει−
ακής Διευθύντριας Νομού Κοζάνης.
7. Το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμη η πρόσληψη
του απαραίτητου προσωπικού, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ των υπ’ αριθ. 603/10.9.1997 και
604/10.9.1997 Αποφάσεων και για την κυνηγετική περί−
οδο 2006 − 2007.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της.
Κοζάνη, 26 Ιουλίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
Aπόφαση 14
(4)
Ίδρυση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύματος
(Ν.Π.Ι.Δ.) της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου
και Σφακίων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην
Έδρα Αυτής, το Σπήλι του Δήμου Λάμπης, του Ν.
Ρεθύμνης Κρήτης, με την επωνυμία «Κέντρο Αποθε−
ραπείας και Αποκατάστασης − Ο Άγιος Ραφαήλ» και
Οργανισμός λειτουργίας του.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Την εντολή της αγάπης του Ιδρυτή της Εκκλησίας
μας Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χρι−
στού, προς όλους και ιδιαίτερα προς τους Ποιμένες
της Εκκλησίας Του και μάλιστα υπέρ πασχόντων και
αδυνάτων.
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2. Το άρθρο 20, παραγρ. 2 του υπ’ αριθμ. 1/1969 κανο−
νισμού της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου «Περί Οργανισμού
Διοικήσεως των Εκκλησιαστικών Σωμάτων και Οργά−
νων», που ισχύει και για την Εκκλησία της Κρήτης.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, παραγρ. 4, 29 και 67
του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της
Εκκλησίας της Ελλάδος», που ισχύουν επίσης και για
την Εκκλησία της Κρήτης.
4. Το άρθρον 54 του ν. 4149/1961 «Περί του Καταστατι−
κού Χάρτου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας».
5. Την υπ’ αριθμ. 344/14.6.2006 απόφαση εγκρίσεως
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης, για τη
σύσταση του παρόντος ιδρύματος στην Μητροπολιτική
μας περιφέρεια.
6. Την υπ’ αριθμ. 13/2004 απόφασή μας για την ίδρυση
της Ιεράς Μονής Αγίου Ραφαήλ στο Σπήλι.
7. Την υπ’ αριθμ. 528/15.12.2004 έγκριση της Ιεράς Συ−
νόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την ίδρυση της
ως άνω Ιεράς Μονής του Αγίου Ραφαήλ.
8. Την υπ’ αριθμ. 147.803/Α1/25.1.2005 Υπουργική από−
φαση «Περί συστάσεως και ιδρύσεως Ιεράς Μονής
του Αγίου Ραφαήλ», στο Σπήλι Δήμου Λάμπης (Φ.Ε.Κ.
105/28.1.2005).
9. Τις διατάξεις του ν. 2072/1992 (Φ.Ε.Κ. 125/τ.Α/1992),
άρθρο 10.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 395/1993 (Φ.Ε.Κ. 166 τ.Α/1993)
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση,
λειτουργία και μεταβίβαση κέντρων αποθεραπείας και
αποκατάστασης από φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ».
11. Τις διατάξεις του π.δ. 383/2002 (Φ.Ε.Κ. 332 τ.Α/2002)
«καθορισμός ειδικού νοσηλίου των κέντρων Αποθερα−
πείας και Αποκατάστασης Κλειστής και Ημερήσιας Νο−
σηλείας», όπως τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 187/2005
π.δ. (Φ.Ε.Κ. 231 τ.Α/2005).
12. Την υπ’ αριθμ. Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π.οικ.69144 απόφα−
ση (Φ.Ε.Κ. 973/τ.Β΄/2005) του Υφυπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προδιαγραφές λειτουργίας
Κέντρων Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κλειστής Νο−
σηλείας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Την υπ’ αριθμ. Π4α οικ. 4633 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 789/
τ.Β΄/1993) του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων
αποθεραπείας − αποκατάστασης για την παροχή ιατρι−
κών και λοιπών φροντίδων, καθώς και για τη διημέρευση
των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1
του ν. 2072/1992», αποφασίζουμε:
1. Την ίδρυση και λειτουργία Εκκλησιαστικού Ιδρύ−
ματος, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ),
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην Έδρα της Ιεράς
Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, το Σπήλι
του Δήμου Λάμπης του Ν. Ρεθύμνης, με την επωνυμία:
«Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης − Ο Άγιος
Ραφαήλ».
Σκοπός του Ιδρύματος αυτού είναι:
Η ίδρυση και λειτουργία «Κέντρων Αποθεραπείας −
Αποκατάστασης», στα οποία θα παρέχονται υπηρεσίες
υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξω−
τερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού,
νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού
συστήματος, καθώς και από νοητική στέρηση, χρησι−
μοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της
ιατρικής αποκατάστασης. Ειδικότερα, όπως αυτά ορί−
ζονται στο άρθρο 15 του π.δ. 395/1993:
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α) Η ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Αποθεραπείας −
Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας». Το Κέντρο αυτό
θα παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθε−
νείς εσωτερικούς και εξωτερικούς, που έχουν ανάγκη
Φυσικής Αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις
του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, ανα−
πνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική στέ−
ρηση, του οποίου Κέντρου οι εσωτερικοί ασθενείς θα
διανυκτερεύουν στις εγκαταστάσεις του.
β) Η ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Αποθεραπεί−
ας − Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας». Το Κέντρο
αυτό θα παρέχει ιατρικές και λοιπές φροντίδες σε ασθε−
νείς που έχουν ανάγκη Φυσικής Αποκατάστασης και
πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφο−
ριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς
και από νοητική στέρηση, χωρίς τη δυνατότητα διανυ−
κτέρευσης αυτών στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.
γ) Η ίδρυση και λειτουργία «Ελάχιστης Μονάδας Ια−
τρικής Αποκατάστασης». Η μονάδα αυτή θα παρέχει
ιατρικές και λοιπές φροντίδες σε ασθενείς που έχουν
ανάγκη Φυσικής Αποκατάστασης και πάσχουν από πα−
θήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού,
αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική στέ−
ρηση, για την ολοκλήρωση της Αποθεραπείας − Απο−
κατάστασής τους.
δ) Η ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Διημέρευσης −
Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες».
Το Κέντρο αυτό θα παρέχει υπηρεσίες Ημερήσιας
Φροντίδας και παραμονής με ανώτατο όριο ημερήσιας
λειτουργίας τις 16 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των
Α.Μ.Ε.Α.
ε) Η ίδρυση και λειτουργία «Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων».
στ) Η Οργάνωση και λειτουργία «Υπηρεσιών Βοήθειας
στο Σπίτι».
ζ) Η εν γένει παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής,
εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, παρηγορητικής φρο−
ντίδας, ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και των
οικογενειών τους, καθώς και κάθε άλλη μορφή παροχή
υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε πάσχοντες, άνδρες,
γυναίκες και παιδιά, πάντοτε με την πνευματική στήριξη
της Εκκλησίας, τόσο των ασθενών όσο και των οικείων
τους.
2. Τη σύσταση και την κύρωση Ειδικού Οργανισμού,
ο οποίος θα ρυθμίζει τη διοίκηση, τη διαχείριση και εν
γένει την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος τούτου.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, στο επίσημο δημοσιογραφικό όρ−
γανο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», και στο
επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της Εκκλησίας της
Κρήτης «Απόστολος Τίτος».
Σπήλι, 1 Αυγούστου 2006
Ο Μητροπολίτης
† Ο Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Ν.Π.Ι.Δ)
με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατά−
στασης − Ο Άγιος Ραφαήλ» της Ιεράς Μητροπόλεως
Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1ο
Σύσταση−Έδρα

1. Συστήνεται στην Ιερά Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου
και Σφακίων Εκκλησιαστικό Ιδρυμα, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης − Ο Άγιος Ραφαήλ».
2. Έδρα του Ιδρύματος τούτου είναι η έδρα της Ιεράς
Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, το Σπήλι
του Δήμου Λάμπης του Ν. Ρεθύμνης.
3. Το Ίδρυμα έχει σφραγίδα κυκλική. Στο μέσον αυτής
φέρει εικόνα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
και γύρω αυτής σε δυο κύκλους: «Ιερά Μητρόπολις Λά−
μπης, Συβρίτου και Σφακίων», «Κέντρο Αποθεραπείας
και Αποκατάστασης − Ο Άγιος Ραφαήλ».
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός του Ιδρύματος είναι:
Η ίδρυση και λειτουργία «Κέντρων Αποθεραπείας −
Αποκατάστασης», στα οποία θα παρέχονται υπηρεσίες
υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξω−
τερικούς, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού,
νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, αναπνευστικού
συστήματος, καθώς και από νοητική στέρηση, χρησι−
μοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις μεθόδους της
ιατρικής αποκατάστασης. Ειδικότερα, όπως αυτά ορί−
ζονται στο άρθρο 15 του π.δ. 395/1993:
α) Η ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Αποθεραπείας −
Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας». Το Κέντρο αυτό
θα παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας σε ασθε−
νείς εσωτερικούς και εξωτερικούς, που έχουν ανάγκη
Φυσικής Αποκατάστασης και πάσχουν από παθήσεις
του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού, ανα−
πνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική στέ−
ρηση, του οποίου Κέντρου οι εσωτερικοί ασθενείς θα
διανυκτερεύουν στις εγκαταστάσεις του.
β) Η ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Αποθεραπεί−
ας − Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας». Το Κέντρο
αυτό θα παρέχει ιατρικές και λοιπές φροντίδες σε ασθε−
νείς που έχουν ανάγκη Φυσικής Αποκατάστασης και
πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφο−
ριακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς
και από νοητική στέρηση, χωρίς τη δυνατότητα διανυ−
κτέρευσης αυτών στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.
γ) Η ίδρυση και λειτουργία «Ελάχιστης Μονάδας Ια−
τρικής Αποκατάστασης». Η Μονάδα αυτή θα παρέχει
ιατρικές και λοιπές φροντίδες σε ασθενείς που έχουν
ανάγκη Φυσικής Αποκατάστασης και πάσχουν από πα−
θήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφοριακού, ερειστικού,
αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική στέ−
ρηση, για την ολοκλήρωση της Αποθεραπείας − Απο−
κατάστασης τους.
δ) Η ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Διημέρευσης −
Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες».
Το Κέντρο αυτό θα παρέχει υπηρεσίες Ημερήσιας
Φροντίδας και παραμονής με ανώτατο όριο ημερήσιας
λειτουργίας τις 16 ώρες ανάλογα με τις ανάγκες των
Α.Μ.Ε.Α.
ε) Η ίδρυση και λειτουργία «Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων».
στ) Η Οργάνωση και λειτουργία «Υπηρεσιών Βοήθειας
στο Σπίτι».

ζ) Η εν γένει παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής, εργο−
θεραπείας, φυσικοθεραπείας, παρηγορητικής φροντίδας,
ψυχολογικής υποστήριξης των ασθενών και των οικογενει−
ών τους, καθώς και κάθε άλλη μορφή παροχή υπηρεσιών
υγείας και νοσηλείας σε πάσχοντες, άνδρες, γυναίκες και
παιδιά, πάντοτε με την πνευματική στήριξη της Εκκλησίας,
τόσο των ασθενών όσο και των οικείων τους.
Άρθρο 3ο
Οι υπηρεσίες του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους σκο−
πούς του, απευθύνονται σε ασθενείς, άνδρες και γυ−
ναίκες καθώς και παιδιά από την περιοχή ευθύνης της
Ι. Μ. Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, και εφ’ όσον υπάρχει
δυνατότητα και από άλλες περιοχές της Κρήτης, ή της
υπόλοιπης Ελλάδας.
Άρθρο 4ο
Διοικητικό Συμβούλιο
Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμ−
βούλιο, το οποίο συγκροτείται από:
1. Τον εκάστοτε Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο στα καθήκοντά
του ως Προέδρου, από τον εκάστοτε Ηγούμενο της
Ιεράς Μονής Αγ. Ραφαήλ.
2. Τον εκάστοτε Δήμαρχο του Δήμου Λάμπης, με τον
νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται με απόφαση του
Δημάρχου, ο οποίος Δήμαρχος ασκεί καθήκοντα Αντι−
προέδρου, απουσιάζοντος του Προέδρου ή του ανα−
πληρωτή αυτού.
3. Τον Διευθυντή της Κλινικής Κοινωνικής και Οικο−
γενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπι−
στημίου Κρήτης, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται
από τον Διευθυντή της Κλινικής, εφ’ όσον είναι ιατροί.
Σε περίπτωση κωλύματος του θα αντικαθίσταται από
άλλον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, της επιλο−
γής του Προέδρου του Δ.Σ. του ιδρύματος.
4. Τον εκάστοτε Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Σπη−
λίου με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον ίδιο,
εφ’ όσον είναι ιατροί, και μη υπάρχοντος Κ.Υ., από έναν
ιατρό με τον αναπληρωτή του από το Γενικό Νομαρχι−
ακό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, της επιλογής του Προέδρου
του Δ.Σ. του ιδρύματος.
5. Από τρεις επίλεκτους πολίτες, με τους αναπληρω−
τές τους, από την Εκκλησιαστική Περιφέρεια της Ιεράς
Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, οι οποίοι
θα διακρίνονται για το ήθος τους, την αγάπη τους προς
την Εκκλησία και για την αγάπη και το σεβασμό τους
προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, που ορίζονται από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ιδρύματος.
Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. είναι ίσου χρόνου με την
ενεργό υπηρεσία του ως Μητροπολίτης. Η θητεία του 2ου,
3ου και 4ου από τα μέλη του Δ.Σ. θα διαρκεί, όσο διαρκούν
και οι ιδιότητες με τις οποίες ορίσθηκαν. Η θητεία των 5ου,
6ου και 7ου των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμι−
σθο.
Άρθρο 5ο
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα
(κατά προτίμηση την πρώτη εβδομάδα) έκτακτα δε
όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος αυτού, έχει
δε απαρτία παρόντων, τουλάχιστον, των τεσσάρων εκ
των επτά μελών του.
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2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Επί
ισοψηφίας υπερέχει η ψήφος του Προέδρου.
3. Η ημερήσια διάταξη των προς συζήτηση θεμάτων,
θα αποστέλλεται στα μέλη του Δ.Σ., με μέριμνα του
Προέδρου του Δ.Σ., το αργότερο (10) ημέρες πριν τη
συνεδρίαση του Δ.Σ. Θα τηρούνται μαγνητοφωνημένα
πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία, αφού απομαγνη−
τοφωνηθούν, θα διανέμονται στα μέλη του Δ.Σ. προς
υπογραφή.
4. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο παραιτείται για οποιον−
δήποτε λόγο, ή το οποίο δεν προσέρχεται σε τρεις
συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται από
τον Πρόεδρο αυτού, εκτός από τα μέλη τα αι από τον
φορέα τους, μετά από ενημέρωση τους από τον Πρό−
εδρο του Δ.Σ.
Άρθρο 6ο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα
το οποίο αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία
και διαχείριση του Ιδρύματος. Συντάσσει τον ετήσιο
προϋπολογισμό και απολογισμό του Ιδρύματος, προ−
σλαμβάνει και απολύει το προσωπικό αυτού, καθορίζει
τις θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα και το ύψος των
αποδοχών του προσωπικού, σύμφωνα πάντοτε με την
κείμενη νομοθεσία.
2. Αποδέχεται δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονο−
μιές, υπογράφει δε και δεσμεύεται δια του Προέδρου
του ενώπιον κάθε Αρχής.
3. Το Δ.Σ. καταρτίζει και τροποποιεί τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας όλων των Μονάδων του Ιδρύ−
ματος.
4. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας (όπου αυτές χρειάζο−
νται) για τις επί μέρους δραστηριότητες του Ιδρύματος.
Επίσης δύναται να καταργεί, συγχωνεύει ή τροποποιεί
τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, με τροποποίηση
του παρόντα Οργανισμού.
Άρθρο 7ο
Πρόεδρος του Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τούτο τακτικώς μία
φορά τον μήνα και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη.
Εκπροσωπεί και δεσμεύει το Ίδρυμα σε όλες τις έννο−
μες σχέσεις του ενώπιον κάθε Αρχής και Δικαστηρίου,
υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο του Ιδρύματος και
φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επιφορτίζεται με εκτελεστικές
αρμοδιότητες, προκειμένου να πράττει οτιδήποτε, που
κρίνει ως απολύτως αναγκαίο, για την εύρυθμη λειτουρ−
γία του ιδρύματος και των υπηρεσιών του.
Υποχρεούται όμως στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση
του Δ.Σ. να υποβάλει την έκθεση των πρωτοβουλιών
του προς έγκριση.
3. Ο αναπληρωτής του Προέδρου ή σε περίπτωση
κωλύματος τούτου, ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ ασκούν
τα καθήκοντα του Προέδρου, σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος τούτου.
Άρθρο 8ο
Γραμματέας του Δ.Σ.
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένας
από τα μέλη του. Ο Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά του
Δ.Σ. καθώς και όλα τα βιβλία του Ιδρύματος, εκτός των
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βιβλίων του Ταμία. Φροντίζει για την μαγνητοφώνηση
και απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
καθώς και για την υπογραφή όλων των πρακτικών από
τα μέλη του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του
Ιδρύματος και τηρεί τους σχετικούς φακέλους.
Άρθρο 9ο
Ταμίας του Δ.Σ.
Ταμίας του Δ.Σ. ορίζεται ένας από τα μέλη του. Ο Ταμί−
ας τηρεί τα από τον νόμο απαραίτητα λογιστικά βιβλία
του Ιδρύματος και διενεργεί, κατόπιν αποφάσεως του
Δ.Σ. και του Προέδρου αυτού, τις εντολές πληρωμής.
Άρθρο 10ο
Πόροι του Ιδρύματος
Πόροι του Ιδρύματος είναι:
1. Οι υπέρ αυτού προσφορές, δωρεές και επιχορη−
γήσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και
Σφακίων, των Ιερών Μονών και των Ενοριών Αυτής.
2. Οι επιχορηγήσεις του Κράτους, οι δωρεές Νομικών
Προσώπων Δ.Δ. ή Ι.Δ., καθώς και οι πόροι από την υπα−
γωγή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Δωρεές, Κληροδοτήματα και Κληρονομιές Φυσικών
και Νομικών Προσώπων.
4. Τόκοι από καταθέσεις, και
5. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
Άρθρο 11ο
Διάθεση Πόρων
Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται:
1. Για την παροχή υπηρεσιών του Ιδρύματος σύμφωνα
με τους σκοπούς του
2. Για τη μισθοδοσία και ασφάλιση του προσωπικού
του Ιδρύματος
3. Για την κάλυψη υποτροφιών στην Ελλάδα ή σε
χώρα του εξωτερικού, σε ιατρούς που προσφέρουν στο
Ίδρυμα με σχέση εργασίας ή εθελοντικά ή σε άλλο
επιστημονικό προσωπικό, προς όφελος της ποιότητας
των παρεχομένων υπηρεσιών από το Ίδρυμα
4. Για τα έξοδα κινήσεως του εθελοντικού προσωπικού
και την διατροφή τους
5. Για τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας του Ιδρύμα−
τος
6. Για επισκευές και συντηρήσεις των κτιριακών εγκα−
ταστάσεων, όπου παρέχονται οι υπηρεσίες του Ιδρύμα−
τος, και του εξοπλισμού αυτών
7. Για την αγορά αυτοκινήτων για τις ανάγκες του
Ιδρύματος και για δαπάνες συντήρησης αυτών.
8. Για την αντιμετώπιση άλλων τακτικών και εκτάκτων
δαπανών, που αναγράφονται στον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος
Άρθρο 12ο
Τηρούμενα Βιβλία
Στο ίδρυμα τηρούνται τα εξής Βιβλία:
1. Πρωτοκόλλου
2. Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
3. Κτηματολογίου
4. Οικοσκευών και εξοπλισμού
5. Όλα τα απαιτούμενα από το νόμο φορολογικά και
λοιπά στοιχεία.
Όλα τα βιβλία του Ιδρύματος θεωρούνται από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 13ο

Τα χρήματα του Ιδρύματος θα κατατίθενται σε τραπεζικό
λογαριασμό ή σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου, στο όνομα του
Ιδρύματος. Τις πράξεις αναλήψεως χρημάτων και πληρωμής
δαπανών υπογράφει ο Πρόεδρος. Τις πληρωμές διενεργεί ο
Ταμίας με ενυπόγραφη εντολή του Προέδρου του Δ.Σ.
Άρθρο 14ο
Ο Οργανισμός του Ιδρύματος τροποποιείται με από−
φαση του Δ.Σ. που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία,
αποτελούμενη από πέντε τουλάχιστον μέλη.
Άρθρο 15ο
Σε περίπτωση διαλύσεως του Ιδρύματος, μετά από
αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού του συμβου−
λίου με την αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε
μελών, διότι εξέλιπαν οι σκοποί του ή κατέστη ανέφικτη

η λειτουργία του, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία
του περιέρχεται στην Ιερά Μονή του Αγίου Ραφαήλ της
Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων.
Άρθρο 16ο
1. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού αρχίζει από την
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η Ιδρυτική Πράξη και ο παρών Οργανισμός του
Ιδρύματος να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, στο επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της
Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», καθώς και στο
επίσημο εκκλησιαστικό όργανο της Εκκλησίας της Κρή−
της «Απόστολος Τίτος».
Σπήλι, 1 Αυγούστου 2006
Ο Μητροπολίτης
† ΟΛάμπης, Συβρίτου και Σφακίων ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
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