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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας.

2

Καθορισμός των προϋποθέσεων και των λοιπών
ζητημάτων που αφορούν στην έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου
Αναψυχής.

3

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών λόγω των έκτακτων αναγκών που
προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
(έντονες βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.)
στις Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης,
Γουβών της Δ.Ε. Έλους και στις Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Απιδέας, Νιάτων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου
Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/οικ.9359

(1)

Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4440/2016 (224 Α΄),
2. το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 208 Α΄),
3. το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (210 Γ΄),

Αρ. Φύλλου 883

4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 10
του ν. 4440/2016 που αφορά στην αμοιβαία μετάταξη
υπαλλήλων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή
των εν λόγω διατάξεων, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Δικαίωμα αμοιβαίας μετάταξης έχουν οι πολιτικοί
διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε
υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου,
των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των
Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον
ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δικαίωμα, επίσης, έχουν οι
απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον
οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
2. Προϋπόθεση για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης
είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα
του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.
Άρθρο 2
1. Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη
υπηρεσία με τη διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης,
υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προσδιορίζοντας το φορέα στον οποίο επιθυμεί
να μεταταχθεί. Η υποβολή αίτησης δεν συνδέεται με τις
χρονικές περιόδους του προγράμματος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας δημοσιοποιεί
το αίτημα του υπαλλήλου, καθώς και τα απαιτούμενα
τυπικά προσόντα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα. Το ως άνω αίτημα διατηρείται
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αναρτημένο για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με
απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, εντός
του οποίου θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους
ενδιαφερομένους.
3. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις
για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του υπαλλήλου που
αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη.
Άρθρο 3
1. Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος της παρ. 2
του άρθρου 2, το αρμόδιο τριμελές όργανο του φορέα
που ανήκει ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη γνωμοδοτεί,
προκειμένου να επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους
υπαλλήλους, αυτός που θα καταλάβει τη θέση του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη. Στη συνέχεια, το αρμόδιο
τριμελές όργανο του φορέα που ανήκει ο ενδιαφερόμενος
υπάλληλος που επελέγη, αξιολογεί την αίτηση του υπαλλήλου που αρχικά αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη και
γνωμοδοτεί για την υλοποίηση ή μη της μετάταξής του.
2. Τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση των υποψηφίων
στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αποστέλλονται στα αντίστοιχα
τριμελή όργανα από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των
φορέων προέλευσης και υποδοχής.
3. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για
τη θέση είναι λιγότεροι από τρεις (3), δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια συνέντευξης.
4. Για τη διενέργεια της αμοιβαίας μετάταξης δεν απαιτείται να πληρούνται για τους φορείς προέλευσης και
υποδοχής οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 4440/2016.
4. Η πράξη αμοιβαίας μετάταξης εκδίδεται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των φορέων προέλευσης
και υποδοχής των υπαλλήλων και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις περί αμοιβαίων μετατάξεων διατηρούνται σε ισχύ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2018
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 3133.1-2/17721 /2018
(2)
Καθορισμός των προϋποθέσεων και των λοιπών
ζητημάτων που αφορούν στην έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού Πλοίου
Αναψυχής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3γ του άρθρου 3 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατά-

Τεύχος Β’ 883/14.03.2018

ξεις» όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του
άρθρου 94 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) «Δία βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής,..............και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων» (Α΄ 114).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Ορισμοί
1. Σκοπός της παρούσης είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των λοιπών ζητημάτων που αφορούν στην
έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Ξένου Επαγγελματικού
Πλοίου Αναψυχής (ΠΕΞΕΠΑ).
2. Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως:
α) Ξένο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92), το οποίο φέρει σημαία:
αα) κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πλην της Ελλάδας, ή
ββ) κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους
άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, εφόσον είναι κατασκευασμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος του από μέταλλο ή πλαστικό και έχει μεταφορική ικανότητα άνω των
δώδεκα (12) επιβατών.
β) Αναγνωρισμένος Οργανισμός: Ο Οργανισμός (νηογνώμονας) που έχει εξουσιοδοτηθεί από την ελληνική
Αρχή για την παροχή υπηρεσιών στα υπό ελληνική σημαία πλοία, οι οποίες καθορίζονται:
αα) στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αριθμ. 4113.297/01/2012
(Β΄334), «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από
την Ελλάδα για τη διενέργεια των απαιτούμενων από
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων,
έκδοση, θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα
αναγνωρισμένου οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των
συναφών αυτού διατάξεων, για πλοία που φέρουν την
ελληνική σημαία», όπως ισχύει, ή,
ββ) στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
αριθμ. 4113.311/01/2013 (Β΄ 3049), «Πρότυπη συμφωνία
μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.
391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από
την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες
αυτών», όπως ισχύει.

