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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42683 (1)
  Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από την εται−

ρία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 14 του 

Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνι−
κού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγρα−
φές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
114), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4164/2013 «Συ−
μπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 156).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της 81706/6085/06−10−1995 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, περί ιδρύσεως της Ανώνυμης Εταιρίας με 
την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (Β΄ 872).

5. Τις διατάξεις της 6951/1363/28−2−1996 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων «Έγκριση του καταστατικού της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ”» (Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1485).

6. Την από 29−07−2014 τροποποίηση της σύμβασης 
και του αναμορφωμένου Εθνικού Σχεδίου Υλοποίησης 
του συγχρηματοδοτούμενου από τον Ευρωπαϊκού Ορ−
γανισμού Περιβάλλοντος (Ε.Ο.Π.) Προγράμματος με 
τίτλο «GMES/Copernicus Initial Operations (GIO) Land 

monitoring 2011−2013» στο πλαίσιο του Κανονισμού (EU) 
No. 911/2010 − Pan− EL) component, μεταξύ της ΕΚΧΑ 
Α.Ε. και του Ε.Ο.Π.

7. Την υπ’ αριθμ. 597/2/04.07.2014 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙ−
ΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» με την οποία έχει εγκριθεί μεταξύ άλλων η 
σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά 
πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των κλάδων 
Δασολόγων, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Γε−
ωγράφων και Γεωλόγων, για την υλοποίηση του ως 
άνω Προγράμματος.

8. Την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.15/42/10224/20−5−2014 

έγγραφο της Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού 
της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

10. Την υπ’ αριθμ. 17012/22−07−2014 απάντηση του Ανω−
τάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

11. Την πρόβλεψη στο αναμορφωμένο Εθνικό Σχέδιο 
Υλοποίησης του Προγράμματος για τη σύναψη δέκα 
(10) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, 
που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράμματος, 
υπό την επίβλεψη και το συντονισμό στελεχών της Δ/
νσης Δασικών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΕΚΧΑ 
Α.Ε. όπως ορίζονται ονομαστικά στο ανωτέρω Εθνικό 
Σχέδιο.

12. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους 160.000€ πλέον Φ.Π.Α., η οποία 
θα καλυφθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος Ε.Ο.Π., αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό και την ειδικότητα σε δέκα 
(10) άτομα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που θα απα−
σχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην εταιρεία 
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
• ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΠΕ 4
• ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΠΕ

3

• ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ ΠΕ 1
• ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΠΕ 1
• ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ 1

nikostheofanous
Highlight



31150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν με βάση 
τις δορυφορικές εικόνες και τα υψηλής ανάλυσης επίπε−
δα πληροφορίας που χορηγούνται από τον ΕΟΠ, είναι:

α. Η διόρθωση του χάρτη των μορφών κάλυψης/χρή−
σεων γης για το έτος 2000 σε εθνικό επίπεδο.

β. Η σύνταξη χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων 
γης για το έτος 2006 σε εθνικό επίπεδο.

γ. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των μεταβολών των 
μορφών κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2000−2006.

δ. Η σύνταξη χάρτη των μορφών κάλυψης/χρήσεων 
γης για έτος 2012 σε εθνικό επίπεδο

ε. Η ανίχνευση και οριοθέτηση των μεταβολών των 
μορφών κάλυψης/χρήσεων γης την περίοδο 2006−2012

στ. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των κάτωθι πέντε 
(5) επιπέδων πληροφορίας: δάση, λιβάδια, υγρότοποι, 
δόμηση και ύδατα που χορηγούνται από τον ΕΟΠ.

ζ. Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης των παραγόμενων 
προϊόντων και

η. Η σύνταξη των σχετικών αναφορών προόδου και 
τεχνικών αναφορών.

3. Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί σε χρονικό διά−
στημα δέκα (10) μηνών, σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους που θα περιληφθούν στην οικεία σύμβαση.

4. Το ποσό της αμοιβής κάθε ατόμου καθορίζεται 
στο ποσό των 16.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, η δε συνολική 
δαπάνη, ύψους 160.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., θα καλυφθεί 
από πόρους του Ε.Ο.Π.

5. Το συγκεκριμένο έργο θα εκτελείται στα γραφεία 
της ΕΚΧΑ Α.Ε. στην Αττική ή/και Θεσσαλονίκη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

 F
         Αριθμ. 3525.1.6/01/2014 (2)
Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά−

των Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1, παράγραφος 1 και 2 και του άρθρου 

5, παράγραφος 1 του Α.Ν. 3276/44 «Περί Συλλογικών 
Συμβάσεων εν τη ναυτική εργασία» (Α΄ 24), όπως συ−
μπληρώθηκαν με το άρθρο 38, παράγραφος 1 και 2 του 
Ν. 4262/ 2014 (Α΄ 114),

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

γ. του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 
του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Α΄ 149),

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

2. Το αριθ. πρωτ. 3898−3655/14−07−2014 κοινό έγγραφο 
της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού και της Πανελλήνι−
ας Ναυτικής Ομοσπονδίας, με το οποίο υποβλήθηκε για 
κύρωση η από 03−07−2014 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, έτους 2014.

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 Εργασί−
ας Πληρωμάτων Πορθμείων Εσωτερικού, που αφορά 
στους όρους εργασίας και αμοιβής των πληρωμάτων 
που εργάζονται στα πλοία Πορθμεία και Οχηματαγωγά, 
που εκτελούν τοπικές διαπορθμεύσεις μεταξύ λιμένων 
εσωτερικού, αποστάσεως μέχρι τριάντα (30) ναυτικών 
μιλίων, από αφετηρίας μέχρι προορισμού, το κείμενο 
της οποίας υπεγράφη την 03−07−2014 από τους νομίμους 
εκπροσώπους: (α) της Ένωσης Πορθμείων Εσωτερικού 
και (β) της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και 
των κλαδικών οργανώσεων της δύναμης της, οι οποίες 
αναφέρονται στο προοίμιο της παραπάνω Συλλογικής 
Σύμβασης, εκτός από το άρθρο 12 αυτής, το οποίο αντί−
κειται στην κείμενη νομοθεσία, ενώ όσον αφορά στο 
άρθρο 4 παράγραφο 3 αυτής δεν υφίσταται σχετική 
Απόφαση και όσον αφορά στο άρθρο 26 αυτής υπό 
την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων σε αριθ. πρωτ. 
3522.2/09/2014/29.04.2014 εγκύκλιο ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΝΕΡ 2ο 
(ΑΔΑ ΒΙΦΘΟΠ−2ΒΨ).

2. Η ισχύς της Συλλογικής Σύμβασης, η οποία κυρώνε−
ται με την Απόφαση αυτή, αρχίζει από την 1η Φεβρουα−
ρίου 2014 και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2015.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Εν Πειραιεί σήμερον την 03/07/2014 οι υπογεγραμμένοι 
αφ’ ενός Παράσχος Τσάγκαρης, Πρόεδρος του ανα−
γνωρισμένου Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει 
στον Πειραιά με την επωνυμία “ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ” ειδικά εξουσιοδοτημένος προς τούτο και 
αφ’ ετέρου:

1. Γιάννης Χαλάς, Γενικός Γραμματέας της Πανελλή−
νιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

2. Γεώργιος Βλάχος, Πρόεδρος της Π.Ε. Πλοιάρχων Ε.Ν.
3. Μιχάλης Παντζαράκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Μηχανι−

κών ΜΕΚ (ΠΕΜΕΚΕΝ)
4. Βασίλειος Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος της Π.Ε. 

Πρακτικών Πλοιάρχων και Κυβ/τών Ε.Ν.
5. Ιωάννης Νησωτάκης, Πρόεδρος της Π.Ε. Ναυτών 

M/S−F/B 
6. Ιωάννης Φραγκουλίδης, Πρόεδρος της Π.Ε.Αρχιθ/

λων − Θαλαμηπόλων Ε.Ν. 
νομίμως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, συμφωνήσα−

με και υπογράψαμε την παρούσα Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας που αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής 
των πληρωμάτων που εργάζονται στα πλοία Πορθμεία 
και Οχηματαγωγά που εκτελούν τοπικές διαπορθμεύ−
σεις μεταξύ λιμένων εσωτερικού αποστάσεως μέχρι 
30 ναυτικών μιλίων, από αφετηρίας μέχρι προορισμού 
για την χρονική περίοδο από 01/02/2014 έως 31/01/2015.

ΑΡΘΡΟ 1
ΜΙΣΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Οι μηνιαίοι μισθοί ενεργείας των πληρωμάτων των 
πλοίων της άνω κατηγορίας που προβλέπονται από τη 




