
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υλοποίηση προγράμματος για την καταβολή μει-
ωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης 
για μισθωτούς ως 25 ετών.

2 Ανακατανομή θέσεων ναυτικού προσωπικού στους 
Πλοηγικούς Σταθμούς.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ.  Δ.15/Δ'/3220/72 (1)
Υλοποίηση προγράμματος για την καταβολή μει-

ωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης 

για μισθωτούς ως 25 ετών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 (Α' 

212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συ-
ντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη 
διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

3. Τις διατάξεις του  4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α' 143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.  4488/2017 
(Α' 137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α' 137).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α' 181).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α' 29).
8. Το π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8.10.2015 (Β' 2169) 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με τις αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200/22.11.2016 
(Β' 3801) και οικ. 59285/18416/12.12.2017 (Β' 4503) 
υπουργικές αποφάσεις.

11. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού (Β' 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

12. Το με αριθμ. οικ. 5050ΕΞ2019/31.01.2019 έγγραφο 
της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων της Γενι-
κής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών.

13. Το αριθμ. οικ. 4382/256/31.1.2019 εισηγητικό ση-
μείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 
περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν της προκληθείσας από τις δια-
τάξεις του άρθρου 86 του ν. 4583/2018, αποφασίζουμε:

Τις προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος του 
άρθρου 86 του ν. 4583/2018 αναφορικά με την καταβολή 
μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς για την κύρια σύνταξη 
για μισθωτούς ως 25 ετών σε επιχειρήσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 1, ως εξής:

Αρθρο 1
Υπαγόμενα Πρόσωπα -
Διαδικασία υπαγωγής -
Έναρξη και λήξη επιδότησης

1. Από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδο-
τική εισφορά από το άρθρο 38 παρ. 1, 3 και 9 του 
ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει με το άρθρο 27 παρ. 2
του ν. 4445/2016 (Α' 236), και από το άρθρο 40 παρ. 6 του 
ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
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θρο 3 του ν. 4578/2018 (Α' 200), καταβάλλεται μειωμένη 
κατά 6,66% επί των αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στα 
ανωτέρω άρθρα, από τις επιχειρήσεις για τους απασχο-
λούμενους μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους 
με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μει-
ωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, ανεξαρτήτως του 
ύψους των αποδοχών. Το ποσό της μείωσης που προκύ-
πτει βάσει του ανωτέρω εδαφίου καλύπτεται σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 εντάσσονται επιχειρήσεις 
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηρι-
οποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

3. Η υπαγωγή στο πρόγραμμα καταβολής μειωμένης 
εργοδοτικής εισφοράς γίνεται με την υποβολή της ΑΠΔ 
από τον υπόχρεο εργοδότη, με μειωμένη την κατά την 
παρ. 1 εργοδοτική εισφορά, για την χρονική περίοδο που 
αναφέρεται σε αυτή. Ο ΕΦΚΑ ελέγχει απολογιστικά τις 
προϋποθέσεις και την ορθότητα της υποβληθείσας ΑΠΔ. 
Ο εργοδότης μπορεί να αιτείται και να λαμβάνει βεβαίω-
ση υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, μετά από έλεγχο των 
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

4. Η ανωτέρω μειωμένη εργοδοτική εισφορά κατα-
βάλλεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής 
εργασίας μέχρι και τον μήνα που συμπληρώνεται το 25° 
έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου, εφόσον παραμένει 
στον εργοδότη μέχρι τη συμπλήρωση του ως άνω ηλικια-
κού ορίου. Στην περίπτωση που η ημερομηνία ανάληψης 
της μισθωτής εργασίας είναι προγενέστερη της έναρξης 
του προγράμματος, η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται 
μειωμένη από την 01.01.2019. 

5. Αν ο εργοδότης καταβάλει πλήρη ασφαλιστική ει-
σφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπα-
γωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να αιτηθεί τον συμψη-
φισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της 
ασφαλιστικής εισφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 104 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4488/2017 (Α' 137), είτε 
από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας, 
είτε από την 01.01.2019 αν η πρόσληψη προηγείται της 
έναρξης του προγράμματος.

6. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ΑΠΔ 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ενώ στην πε-
ρίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών εισφο-
ρών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις, μόνο στις οφειλόμενες 
ασφαλιστικές εισφορές και όχι στις επιδοτούμενες.

7. Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 40 
του ν. 4488/2017 (Α' 137), αποκλείονται από το Πρόγραμ-
μα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 86 
του ν. 4583/2018 οι εργοδότες που παραβαίνουν την 
εργατική νομοθεσία.

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση - Έλεγχος

1. Η δαπάνη που προκαλείται από την καταβολή των 
μειωμένων εργοδοτικών εισφορών καλύπτεται από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
ειδικότερα τον Ε.Φ. 1033-203, ΑΛΕ: 2310589001.

2. Η υπαγωγή των επιχειρήσεων στην παρούσα ελέγ-
χεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι δε εμπλε-
κόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να ανταποκρίνονται 
κατά αρμοδιότητα.

3. Οι επιχειρήσεις προσκομίζουν στον ΕΦΚΑ δικαιολο-
γητικά που τυχόν τους ζητηθούν.

4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προβλεπόμε-
νες στην παρούσα προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρό-
γραμμα, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που έχει 
καταβληθεί μέσω του Προγράμματος αναζητείται από 
το χρόνο απώλειας του δικαιώματος υπαγωγής στο Πρό-
γραμμα, επιβαρυνόμενο με τις προβλεπόμενες προσαυ-
ξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

I

Αριθμ. 2901.3/14971/ 2019  (2)
Ανακατανομή θέσεων ναυτικού προσωπικού 

στους Πλοηγικούς Σταθμούς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α΄)

και του από 28 Ιανουαρίου 1958 εκτελεστικού β.δ.(44 
Α’), ως ισχύουν, 

β) του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 54 του 
ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174), 
όπως ισχύει, 

γ) της παρ. 2 του άρθρου 92 ν. 4504/2017 «Δια βίου 
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και 
της αξιοκρατίας…… θέματα πολιτικού προσωπικού, 
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες 
διατάξεις (Α΄ 184),

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «…Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής …» 
(Α΄ 114), 

ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), ως ισχύει, 

στ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160), 
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2. Την αριθμ. 2901.03/27128/2018/13-4-2018 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 
«Κατανομή οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, πλην Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 63ΧΥ4653ΠΩ-ΕΝ8), ως ισχύει. 

3. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας της αριθμ. 03/05-02-2019 συνεδρίασεώς του, όπως 
εγκρίθηκε αρμοδίως. 

4. Την ανάγκη ενίσχυσης με θέσεις ανώτερου ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, με ανακατανομή 
υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι υπηρεσιακές τους ανάγκες στον τομέα 
υπόχρεων σε πλοήγηση πλοίων και να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τους. 

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την ανακατανομή των οργανικών θέσεων ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, όπως αυτές απο-
τυπώνονται στην αριθμ. 2901.03/27128/2018/13-4-2018 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 63ΧΥ4653ΠΩ-ΕΝ8), 
ως ισχύει. Το άρθρο Δεύτερο της αριθμ. 2901.03/27128/2018/13-4-2018 απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, κατά το μέρος που αφορά στην κατανομή του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, 
διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Πλοηγικοί 
Σταθμοί 

Πολιτικό Προσωπικό Ναυτικών Ειδικοτήτων Λοιπό πολιτικό προσωπικό 

Κλάδος Αριθμός 
θέσεων Κλάδος Αριθμός 

θέσεων 

Πλοηγικός 
Σταθμός 
Πειραιά 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 
(μία εκ των οποίων Αρχιπλοηγού) 32 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 (ΙΔΑΧ) 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 15   
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 16   

ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΩΝ 14   
Πλοηγικός 
Σταθμός 
Βόλου 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 3   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   

Πλοηγικός 
Σταθμός 
Ηρακλείου 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 2   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   

Πλοηγικός 
Σταθμός 
Θεσσαλονίκης 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 
(μία εκ των οποίων Αρχιπλοηγού) 

6   

ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 5   
ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 4   

ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΩΝ 8   

Πλοηγικός 
Σταθμός Ιτέας 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 1   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 2   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΩΝ 1   

Πλοηγικός 
Σταθμός 
Καβάλας 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 2   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   
Πλοηγικός 
Σταθμός 
Καλαμάτας 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 1   

Πλοηγικός 
Σταθμός 
Κέρκυρας 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 2   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   
Πλοηγικός 
Σταθμός 
Λαυρίου 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 2   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 2   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 2   
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Πλοηγικός 
Σταθμός Πάτρας

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 3   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 3   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 2   

Πλοηγικός 
Σταθμός Ρόδου 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 2   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΩΝ 1   

Πλοηγικός 
Σταθμός Σύρου 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 2   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 1   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 2   
Πλοηγικός 
Σταθμός 
Χαλκίδας 

ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΩΝ - ΠΛΟΗΓΩΝ 3   
ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 2   

ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ 2   

2. Να αναρτηθεί στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”. 
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   Πειραιάς, 26 Φεβρουαρίου 2019

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006812802190004*




