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E K Θ Ε Σ Η

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνά-
µωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρ-
µοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτο-
πλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση δια-
τάξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

H Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου συνήλ-
θε σε τέσσερις συνεδριάσεις, στις 9, 14 και 21 Νοεµβρί-
ου 2017, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας
Χαράς Καφαντάρη, µε αντικείµενο την επεξεργασία και
εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπι-
κού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εν-
δυνάµωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτο-
πλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατά-
ξεων για τα λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής,
ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρ-
λέτης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, καθώς και αρµόδιοι υπη-
ρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Ει-

σηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Θεόδωρος Δρίτσας, ο Εισηγη-
τής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο
Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑ.ΣΟ.Κ.-ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, ο Ειδικός
Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, κ. Νικό-
λαος Κούζηλος, η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, κυρία Διαµάντω Μανωλάκου, ο Ειδι-
κός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πα-
τριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία, κ. Δηµήτριος Καµµέ-
νος, ο Ειδικός Αγορητής της Ένωσης Κεντρώων, κ. Ιωάν-
νης Σαρίδης, ο Ειδικός Αγορητής του «Ποταµιού», κ.
Σπυρίδων Δανέλλης, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος
Συρµαλένιος, Γεώργιος Λαζαρίδης, Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, Δηµήτριος Καβαδέλλας, Φωτεινή Βάκη, Χαρά-
λαµπος Αθανασίου, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Η-
λίας Καµατερός, Γεώργιος Δηµαράς, Εµµανουήλ Κόνσο-
λας και Ιωάννης Μιχελογιαννάκης.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί

του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανο-
νισµού της Βουλής, οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γαργάλης, Τα-
µίας της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία
(ΕΣΑµεΑ), Μιχαήλ Σαρλής, Μέλος του Δ.Σ. του Ναυτικού
Επιµελητήριου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), Ιωάννης Τσενεµπής,
ναυτιλιακός σύµβουλος και προϊστάµενος υπηρεσιών
του Ναυτικού Επιµελητήριου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), Γεώρ-
γιος Ρεµούνδος, Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλό-
γου Διπλωµατούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος
(Σ.Δ.Ν.Μ.Ε.), Γεώργιος Δριβάκος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιµε-
νικού Σώµατος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), Αθανάσιος Τσατσουλής,

Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Λιµενικού
Σώµατος Αττικής-Πειραιώς και Νήσων (Ε.Π.Λ.Σ. Α-Π-Ν),
Αντωνία Ανδρεάκου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλό-
γου Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας
(Π.Σ.Υ.Υ.Ε.Ν.), Ζωή Πεντότη, Πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Οµοσπονδίας Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορικής
Ναυτιλίας (Π.Ο.Υ.Ε.Ν.), Αντώνιος Στελλιάτος, Πρόεδρος
της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισµού
(Ε.Π.Ε.Σ.Τ.), Ελένη Βρυώνη, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ι-
διοκτητών Τουριστικών Επαγγελµατικών Σκαφών άνευ
Πληρώµατος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.), Ευθύµιος Μπίµπης Γραµµα-
τέας του Συνδέσµου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελ-
µατικών Σκαφών άνευ Πληρώµατος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.), Εµ-
µανουήλ Τσικαλάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιάρχων
της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (Π.Ν.Ο.), Δηµή-
τριος Μακρής, Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Λιµένων
Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος, Γε-
νικός Γραµµατέας της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος
(Ε.ΛΙΜ.Ε.), Ιφιγένεια Βουρδούνη, νοµική σύµβουλος της
Ένωσης Λιµένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), Γεώργιος Πατού-
λης, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος
(Κ.Ε.Δ.Ε.), Μιχαήλ Σακέλλης, Πρόεδρος του Συνδέσµου
Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), Άγγε-
λος Βασιλάκος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Πλοηγών, Τρύφων Γρυπαίος, Πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ένωσης Προσωπικού Πλοηγικής Υπηρεσίας, Ελευ-
θέριος Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού
Δικτύου Μικρών Νησιών, Σταύρος Κατσικάδης, Πρόε-
δρος της Ένωσης Μαρίνων Ελλάδας, Δηµήτριος Τρια-
νταφύλλου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγ-
γελµατικών Τουριστικών Ηµερόπλοων Σκαφών
(Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.), Εµµανουήλ Αχλαδιανάκης, Πρόεδρος
του Δ.Σ. της Οµοσπονδίας Πολυµελών Οικογενειών
Τριών Τέκνων Ελλάδος (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.), Σµαρώ Ρούλια,
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζοµένων σε
φορείς Διοίκησης και Εκµετάλλευσης Λιµένων Ελλάδας,
Αθανάσιος Βαγγελάκης, Γενικός Γραµµατέας της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού
(Π.Ε.Μ.Ε.Ν.), Δηµοσθένης Μπακόπουλος, Διοικητής της
Δηµόσιας Αρχής Λιµένων (Δ.Α.Λ.) και Παναγιώτης – Ιά-
σων Αγγελόπουλος, Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής
Λιµένων (Ρ.Α.Λ.).
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ειδικός Αγορητής των Α-

νεξαρτήτων Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική
Συµµαχία, εισηγήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου
νόµου, ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο Ειδικός Α-
γορητής του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή και η Ειδι-
κή Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το
καταψήφισαν, ενώ ο Ειδικός Αγορητής της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ΔΗΜ.ΑΡ., ο Ειδικός Αγορητής
της Ένωσης Κεντρώων και ο Ειδικός Αγορητής του «Πο-
ταµιού», επιφυλάχθηκαν για την τελική τοποθέτησή τους
κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στη Βουλή.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις,

που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, κα-
θώς και την µε γενικό και ειδικό αριθµό 1343/18 τροπο-
λογία, που πρότεινε ο παριστάµενος Υπουργός Εσωτερι-
κών, κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης.
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις

των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία,
του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και
στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη
Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τους
παριστάµενους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και Εσωτερικών.



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφά-
νειας και της αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυ-
ση της κοινωνικής συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα
πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα
λιµενικά έργα και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

1. Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:
α) Ο καθορισµός των ελαχίστων προσόντων του προ-

σωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής που διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους σε ε-
ταιρείες, λιµενικές εγκαταστάσεις και λιµένες, Αναγνω-
ρισµένους Οργανισµούς και Αναγνωρισµένους Οργανι-
σµούς Ασφαλείας.
β) Ο επαναπροσδιορισµός των ελαχίστων προσόντων

των επιθεωρητών Κράτους Λιµένα και των επιθεωρητών
του π.δ. 314/2001 (Α΄ 212).
γ) Ο καθορισµός του γενικού πλαισίου εκπαίδευσης

και διατήρησης επάρκειας των επιθεωρητών και ελε-
γκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, καθώς και των προσόντων των εκπαιδευτών τους.

2. Στο πεδίο εφαρµογής του Μέρους αυτού δεν περι-
λαµβάνονται οι επιθεωρητές του Ηλεκτρονικού Συστή-
µατος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επι-
βατών και Αποδείξεως Μεταφοράς Οχηµάτων
(Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) ή/ και Καταγραφής, σύµφωνα µε τo
π.δ. 120/1997 (Α΄ 110) και το π.δ. 23/1999 (Α΄ 17).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 

ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ο., Α.Ο.Α.

Άρθρο 2
Ελεγκτές Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων

(ISPS Code)

1.Οι ελεγκτές ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων
και λιµένων από έκνοµες ενέργειες είναι στελέχη Λιµε-
νικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
που φέρουν τουλάχιστον το βαθµό Κελευστή Λ.Σ. και
διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Ακαδηµίας Εµπο-

ρικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Ανώτερης Δηµόσιας Σχολής
Εµπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.),
β) τριετή προϋπηρεσία σε Λιµενική Αρχή ή στα Τµήµα-

τα Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πλοία και στις Λιµενι-
κές Εγκαταστάσεις και στους Λιµένες από έκνοµες ε-
νέργειες της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Α-
σφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Για την πιστοποίηση της πρώτης σειράς ελεγκτών α-
σφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων από έ-
κνοµες ενέργειες δεν είναι αναγκαία η προηγούµενη πα-
ρακολούθηση του οριζοµένου για τη συγκεκριµένη κατη-
γορία ελεγκτών εκπαιδευτικού προγράµµατος, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και ορίζονται Αξιωµατικοί
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα:
α) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., συναφές

µε την ναυτιλία,
β) τριετή προϋπηρεσία σε Λιµενική Αρχή,
γ) διετή προϋπηρεσία ως Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

στο Τµήµα Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιµενικές Ε-
γκαταστάσεις και τους Λιµένες της Διεύθυνσης Ελέγ-
χου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Ε-
γκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής ή διενέργεια τριών (3) ελέγχων σε λιµενι-
κές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο εφαρµογής του Κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 725/2004.

Άρθρο 3
Ελεγκτές Α.Ο. - Α.Ο.Α. Πλοίων, Λιµενικών

Εγκαταστάσεων και Λιµένων

1. Οι ελεγκτές Αναγνωρισµένων Οργανισµών (Α.Ο.) -
Αναγνωρισµένων Οργανισµών Ασφάλειας (Α.Ο.Α.) που
εκδίδουν κυβερνητικά πιστοποιητικά σε υπό ελληνική
σηµαία πλοία είναι προσωπικό του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι:
α) είναι πιστοποιηµένοι για τη διενέργεια ελέγχων,

στο πλαίσιο του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης ή
β) είναι απόφοιτοι ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευ-

σης µε προϋπηρεσία ενός (1) έτους, κατ’ ελάχιστο, στις
αρµόδιες για τη διενέργεια ελέγχων σε Α.Ο. Διεύθυν-
σεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής και έχουν επιπλέον τεκµηριωµένη συµµετοχή ως εκ-
παιδευόµενοι σε πέντε (5), κατ’ ελάχιστο, ελέγχους
Α.Ο..
Οι ελεγκτές Α.Ο. - Α.Ο.Α. πλοίων µπορεί να υποστηρί-

ζονται στο έργο τους από επιθεωρητές Κράτους Λιµένα.
2. Ως ελεγκτές Α.Ο.Α. που εκπονούν µελέτες αξιολό-

γησης ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµέ-
νων από έκνοµες ενέργειες ορίζονται, χωρίς να απαιτεί-
ται επιπρόσθετη εκπαίδευση, Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
που είναι ελεγκτές ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσε-
ων/ λιµένων από έκνοµες ενέργειες και έχουν τριετή
προϋπηρεσία ως Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσία
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε
απασχόληση σε αντικείµενο σχετικό µε τον τοµέα που
προορίζονται να επιθεωρούν ή έχουν διενεργήσει, στο
πλαίσιο εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
725/2004, τρεις (3) ελέγχους σε λιµενικές εγκαταστά-
σεις, οι οποίες διαχειρίζονται από Οργανισµούς Λιµένα
Α.Ε..

Άρθρο 4
Επιθεωρητές του π.δ. 314/2001

Οι επιθεωρητές του π.δ. 314/2001 διαθέτουν τα ακό-
λουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) συµπληρωµένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους στον

Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) ή στη Διεύθυνση Ασφά-
λειας Ναυσιπλοΐας (Δ.Α.Ν.) ή στις Λιµενικές Αρχές ως ε-
πιθεωρητές απασχολούµενοι µε επιθεωρήσεις και την πι-
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στοποίηση, σύµφωνα µε τη Δ.Σ. SOLAS 74 ή ελέγχους
σε Α.Ο. και:
αα) δίπλωµα πλοίαρχου που τους επιτρέπει να κυβερ-

νούν πλοία 1.600 κ.ο.χ. και άνω, σύµφωνα µε τη Δ.Σ.
STCW Κανονισµός ΙΙ/2 και να έχουν υπηρετήσει επί του-
λάχιστον πέντε (5) έτη ως Αξιωµατικοί στον κλάδο κατα-
στρώµατος ή
ββ) δίπλωµα µηχανικού Α΄ τάξεως που τους επιτρέπει

να αναλαµβάνουν καθήκοντα σε πλοία των οποίων ο κύ-
ριος κινητήρας είναι ισχύος τουλάχιστον 3000 kw, σύµ-
φωνα µε τη Δ.Σ. STCW Κανονισµός ΙΙΙ/2 και έχουν υπη-
ρετήσει επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη ως αξιωµατικοί
στον κλάδο µηχανής ή
γγ) επιτυχή συµµετοχή σε εξετάσεις ναυπηγού, µηχα-

νολόγου µηχανικού ή µηχανικού στον τοµέα της ναυτι-
λίας σε κράτος που µετέχει στην ανωτέρω Δ.Σ. και εργα-
σιακή εµπειρία µε την αντίστοιχη ιδιότητα τουλάχιστον
πέντε (5) ετών,
β) είτε, κατά περίπτωση:
αα) πτυχίο ή δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ισό-

τιµο τίτλο σπουδών που αποκτήθηκε σε κράτος που µε-
τέχει στην ανωτέρω Δ.Σ. ή 
ββ) τίτλο σπουδών που αποδεικνύει εκπαίδευση σε

Σχολή Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων,
γγ) διετή προϋπηρεσία στον Κ.Ε.Π. ή στη Δ.Α.Ν. ή στις

Λιµενικές Αρχές ως επιθεωρητές απασχολούµενοι µε ε-
πιθεωρήσεις και την πιστοποίηση, σύµφωνα µε τη Δ.Σ.
SOLAS 74 ή µε ελέγχους σε Α.Ο.,
γ) είτε επιτυχή παρακολούθηση του ειδικού προγράµ-

µατος εκπαίδευσης της παραγράφου 4 του άρθρου 10.

Άρθρο 5
Έλεγχος υπό Ξένη Σηµαία Πλοίων, σύµφωνα

µε τον Κανονισµό 9 του Κεφαλαίου XΙ-2 
της Δ.Σ. SOLAS (ISPS Code)

Ο έλεγχος της εφαρµογής των µέτρων ελέγχου και
συµµόρφωσης επί πλοίων που φέρουν ξένη σηµαία, στο
πλαίσιο της εφαρµογής του Κώδικα ISPS, διενεργείται
από αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο όργανο (duly authorized
officer), το οποίο είναι είτε ελεγκτής ασφάλειας πλοίων
από έκνοµες ενέργειες (ISPS) είτε επιθεωρητής Κρά-
τους Λιµένα (Port State Control Officer).

Άρθρο 6
Επιθεωρητές Κράτους Λιµένα 
(Port State Control Officers)

1. Οι επιθεωρητές Κράτους Λιµένα, όπως ορίζονται
στο π.δ. 16/2011 (Α΄ 36) έχουν καλή γνώση της αγγλι-
κής γλώσσας, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ.
50/2001, και διαθέτουν τα ακόλουθα πρόσθετα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα:
α) κατάλληλα πτυχία από ναυτικό ίδρυµα και σχετική

ναυτική εµπειρία ως πτυχιούχοι αξιωµατικοί επί εµπορι-
κών πλοίων που έχουν ή είχαν ισχύον πιστοποιητικό ικα-
νότητας της Δ.Σ. STCW 78/95 Κανονισµός ΙΙ/2 ή ΙΙΙ/2, χω-
ρίς περιορισµούς όσον αφορά στον κλάδο δραστηριο-
ποίησης ή την ισχύ της προωστήριας εγκατάστασης ή τη
χωρητικότητα και ναυτική εµπειρία τουλάχιστον πέντε
(5) ετών, περιλαµβανοµένων περιόδων κατά τις οποίες
έχουν υπηρετήσει ως αξιωµατικοί στους κλάδους κατα-

στρώµατος ή µηχανής, αντίστοιχα ή ως βοηθοί επιθεω-
ρητές ελέγχου του Κράτους Λιµένα, στη δε εµπειρία αυ-
τή πρέπει να περιλαµβάνεται διετής τουλάχιστον περίο-
δος στη θάλασσα µε καθήκοντα αξιωµατικού καταστρώ-
µατος ή µηχανής ή
β) τα προβλεπόµενα από την περίπτωση β΄ της παρ. 2

του Παραρτήµατος ΧΙ του π.δ. 16/2011 προσόντα ή
γ) σχετικό δίπλωµα ή πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού

Ιδρύµατος ή πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-
µατος ή δίπλωµα των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού ή
της Ανώτερης Δηµόσιας Σχολής Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) ή της Σχολής Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενι-
κού Σώµατος (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και πτυχίο της Σχολής Επιθεω-
ρητών Ασφάλειας Πλοίων, σύµφωνα µε το π.δ. 159/2006,
για την ειδίκευσή τους στον τοµέα επιθεώρησης και ε-
λέγχου ασφάλειας πλοίων.

2. Επιπλέον, οι επιθεωρητές Κράτους Λιµένα πρέπει
να έχουν:
α) παρακολουθήσει, αµέσως µετά την αποφοίτησή

τους από την προαναφερόµενη Σχολή Επιθεωρητών Α-
σφάλειας Πλοίων ειδίκευσης, σεµινάριο/ εκπαίδευση για
Επιθεωρητές Κράτους Λιµένα, που διοργανώνεται σε ε-
τήσια βάση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Α-
σφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), σύµφωνα µε τις διαδικα-
σίες που έχουν τεθεί από τη Γραµµατεία του Μνηµονίου
Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU Secretariat),
β) συµπληρώσει ένα (1) τουλάχιστον έτος υπηρεσίας

ως επιθεωρητές του Κράτους Σηµαίας είτε ως µέλη των
Τοπικών Κλιµακίων Επιθεώρησης, µε αντικείµενο την ε-
πιθεώρηση και την πιστοποίηση, σύµφωνα µε τις διε-
θνείς συµβάσεις είτε συµµετέχοντας στην παρακολού-
θηση των δραστηριοτήτων των αναγνωρισµένων οργανι-
σµών στους οποίους έχουν ανατεθεί νόµιµες αποστολές
ή
γ) αποκτήσει ανάλογη ικανότητα, ύστερα από σχετική

εκπαίδευση τουλάχιστον ενός (1) έτους, συµµετέχοντας
σε επιθεωρήσεις ελέγχου του Κράτους Λιµένα, µε την
καθοδήγηση έµπειρων επιθεωρητών ελέγχου του Κρά-
τους Λιµένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 314/2001

Άρθρο 7
Τροποποίηση του π.δ. 16/2011

Στο Παράρτηµα ΧΙ του π.δ. 16/2011 επέρχονται οι ακό-
λουθες τροποποιήσεις: 
α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται

ως εξής:
«γ) να διαθέτουν σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα Ανωτάτου

Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου τίτλου σπουδών
της αλλοδαπής και πτυχίο Σχολής ειδίκευσης στον το-
µέα επιθεώρησης και ελέγχου ασφάλειας πλοίων, σύµ-
φωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.»
β. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν καλή γνώση της

αγγλικής γλώσσας, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ.
50/2001.»
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Άρθρο 8
Τροποποίηση του π.δ. 159/2006 (Α΄ 168)

Στο άρθρο 8 του π.δ. 159/2006 επέρχονται οι ακόλου-
θες τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται

ως εξής:
«α. Στο Τµήµα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφάλειας

Πλοίων φοιτούν στελέχη του Λιµενικού Σώµατος-Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που φέρουν τουλάχι-
στον το βαθµό του Αρχικελευστή Λ.Σ., πληρούν τα προ-
σόντα που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΧΙ του        π.δ.
16/2011 και κατέχουν βεβαίωση παρακολούθησης των
κύκλων µετεκπαίδευσης του Κέντρου Επιµόρφωσης Στε-
λεχών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) που προβλέπο-
νται από τον Κανονισµό Εκπαίδευσης, κατά την τελευ-
ταία πενταετία, πριν από την ηµεροµηνία έναρξης φοίτη-
σης στη Σχολή.»
β) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 καταρ-

γούνται.

Άρθρο 9
Τροποποίηση του π.δ. 314/2001 (Α΄ 212)

Στο π.δ. 314/2001 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποι-
ήσεις: 
α) Η περίπτωση κβ΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«κβ. ‘‘Κ.Ε.Π.’’, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
β) Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση κε΄ ως εξής:
«κε. “Δ.Α.Ν.”, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
γ) Η πρώτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου και η τρίτη

περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του
Παραρτήµατος V του άρθρου 17 αντικαθίστανται ως ε-
ξής:

«ο ειδικευµένος επιθεωρητής πρέπει να έχει συµπλη-
ρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος υπηρεσίας στον Κ.Ε.Π. ή
στη Δ.Α.Ν. ή στις Λιµενικές Αρχές ως επιθεωρητής α-
σχολούµενος µε επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση,
σύµφωνα µε τη Διεθνή Σύµβαση SOLAS του 1974 ή µε ε-
λέγχους σε Α.Ο..
Να έχει υπηρετήσει επί δύο (2) τουλάχιστον έτη στον

Κ.Ε.Π. ή στη Δ.Α.Ν. ή στις Λιµενικές Αρχές ως επιθεωρη-
τής ασχολούµενος µε επιθεωρήσεις και την πιστοποίη-
ση, σύµφωνα µε τη σύµβαση SOLAS του 1974 ή µε ελέγ-
χους σε Α.Ο..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Άρθρο 10
Σχολή Επιθεωρητών - Ελεγκτών

1. Οι επιθεωρητές και ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής πιστοποιούνται για τη διε-
νέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων του παρόντος
Μέρους, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόµενα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα ανά τοµέα επιθεώρησης και ελέγ-
χου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση

της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
2. Για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών

και ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, ιδρύεται και εδρεύει στον Πειραιά η Σχολή ε-
ξειδικευµένης δια βίου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, σε θέµατα επιθεώρησης και ελέγχου, α-
σφάλειας ναυσιπλοΐας, καθώς και της διαχείρισης ασφά-
λειας εταιρειών, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων,
Α.Ο. - Α.Ο.Α., µε την ονοµασία «Σχολή Επιθεωρητών - Ε-
λεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών
Εγκαταστάσεων» (Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε.).

3. Η Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. υπάγεται στον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής δια της Διεύθυνσης Εκπαίδευ-
σης του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Α-
κτοφυλακής.

4. Στη Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. λειτουργούν Τµήµατα Εκπαίδευ-
σης ανά είδος επιθεώρησης - ελέγχου. Το πρόγραµµα
εκπαίδευσης των Τµηµάτων αυτών περιλαµβάνει κύ-
κλους σπουδών µε αντικείµενο, ιδίως, τη γενική εκπαί-
δευση των επιθεωρητών και ελεγκτών σε θεωρητικό επί-
πεδο, την ειδική εκπαίδευσή τους σε θεωρητικό επίπεδο,
η οποία διαφοροποιείται ανάλογα µε το εξειδικευµένο
θεµατικό αντικείµενο ανά τοµέα επιθεώρησης - ελέγχου,
καθώς και σε πρακτικό επίπεδο, η οποία συνίσταται στην
παρακολούθηση ελαχίστου αριθµού επιθεωρήσεων, µε
την επιτήρηση επιθεωρητών - ελεγκτών που διεξάγουν
επιθεωρήσεις και ελέγχους του αντίστοιχου τοµέα εκ-
παίδευσης. Περιλαµβάνει, επίσης, υποχρεωτικά ενότητα
σχετική µε την αναπηρία και την προσβασιµότητα υπο-
δοµών και υπηρεσιών στα πρόσωπα µε αναπηρία. Με την
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος εκπαίδευσης,
το οποίο έχει διάρκεια τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών
και περιλαµβάνει υποχρεωτικά γραπτές εξετάσεις, οι ε-
πιτυχώς συµµετέχοντες σε αυτό πιστοποιούνται για τη
διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων του παρό-
ντος Μέρους.

5. Για την πιστοποίηση επιθεωρητών - ελεγκτών, σύµ-
φωνα µε το παρόν Μέρος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί να συνάπτει προγραµµατι-
κές συµφωνίες συνεργασίας µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι-
δρύµατα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Ανώτα-
τα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11
Διατήρηση επάρκειας

Εφόσον οι επιθεωρητές - ελεγκτές παύουν να πλη-
ρούν τα ελάχιστα κριτήρια διατήρησης της επαγγελµατι-
κής επάρκειάς τους, επέρχεται απώλεια της ιδιότητάς
τους, η οποία µπορεί να ανακτηθεί µε ειδική διαδικασία
επικαιροποίησης των γνώσεών τους.

Άρθρο 12
Προσόντα Εκπαιδευτών Επιθεωρητών - Ελεγκτών

Τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που δια-
θέτουν οι εκπαιδευτές επιθεωρητών - ελεγκτών του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι, α-
νάλογα µε το αντικείµενο εκπαίδευσης, τα ακόλουθα:

1) Επιθεώρηση - Έλεγχος εταιρειών, Α.Ο. - Α.Ο.Α.
πλοίων:
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α) συνολική εµπειρία τριών (3) ετών ως επιθεωρητές -
ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, από τα οποία έχουν διατελέσει τουλάχιστον δύο
(2) χρόνια ως επιθεωρητές - ελεγκτές στο αντικείµενο
που παρέχουν εκπαίδευση ή
β) πενταετής προϋπηρεσία σε Υπηρεσία του Υπουργεί-

ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε απασχόληση
σε θεµατικό αντικείµενο σχετικό µε την εκπαίδευση που
παρέχουν.

2) Έλεγχος ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων - λι-
µένων:
α) ιδιότητα του ελεγκτή ασφάλειας λιµενικών εγκατα-

στάσεων,
β) διενέργεια τουλάχιστον δέκα (10) τέτοιων ελέγχων,

πριν από την ηµεροµηνία έναρξης του εκπαιδευτικού
προγράµµατος ή
γ) τριετής προϋπηρεσία ως Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µε απασχόληση σε θεµατικό αντικείµενο σχε-
τικό µε την εκπαίδευση που παρέχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διάταξεις

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται εντός τεσσά-
ρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύ-
στερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, καθορίζονται:
α) Η διαδικασία πιστοποίησης των επιθεωρητών - ελε-

γκτών, στους οποίους αφορά ο παρών νόµος.
β) Η δοµή, οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της

Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε., ο τρόπος άσκησης εποπτείας επ’ αυτής,
καθώς και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της, το πρό-
γραµµα εκπαίδευσης αυτής, η διάρκεια φοίτησης σε κά-
θε Τµήµα και Κύκλο εκπαίδευσης, τα απαιτούµενα προ-
σόντα για την παρακολούθηση του προγράµµατος, οι ό-
ροι εισαγωγής, παρακολούθησης, διακοπής της εκπαί-
δευσης και χορήγησης αδειών, καθώς και οι κύκλοι
σπουδών και τα διδασκόµενα µαθήµατα, µέσα στο πλαί-
σιο που χαράσσεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10.
γ) Τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτείται να πληρούνται

σε ετήσια και πενταετή βάση από τους επιθεωρητές - ε-
λεγκτές για τη διατήρηση της επάρκειάς τους.
δ) Η διαδικασία επικαιροποίησης των γνώσεων των ε-

πιθεωρητών - ελεγκτών που προβλέπεται στο άρθρο 11. 
ε) Ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα παραπά-

νω.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις

Οι Επιθεωρητές Αρχής Κράτους Λιµένα, που, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, ήδη διενεργούν επιθεωρή-
σεις - ελέγχους, θεωρούνται πιστοποιηµένοι και εξακο-
λουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή, χωρίς να
απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση - πιστοποίησή τους µέ-
χρι τη συµπλήρωση τριών (3) ετών από την έναρξη της
λειτουργίας του προγράµµατος εκπαίδευσης της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 10.

Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν θίγουν ειδι-
κότερες διατάξεις νόµων που κυρώνουν Διεθνείς Συµβά-
σεις και ερµηνεύονται υπό το πρίσµα των διατάξεων αυ-
τών.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταρ-
γούνται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 14 του
ν. 4150/2013 (Α΄ 102), η παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 3622/2007 (Α΄ 281), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που
αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ 

ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Άρθρο 16
Θέµατα Διεθνούς Σύµβασης για τον Περιορισµό της

Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1923/1991 (Α΄ 13), ό-
πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του άρθρου πρώ-
του του ν. 3743/2009 (Α΄ 24), σύµφωνα µε την αριθ. LEG
5 (99) Απόφαση της Νοµικής Επιτροπής του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού µε ισχύ από 8.6.2015, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Τα όρια ευθύνης για απαιτήσεις, εκτός από εκείνες
που αναφέρονται στο άρθρο 7, που προέκυψαν από το ί-
διο περιστατικό, υπολογίζονται ως εξής:

(α) Σχετικά µε απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωµατι-
κές βλάβες:

(αα) τρία εκατοµµύρια είκοσι χιλιάδες (3.020.000) Μο-
νάδες Υπολογισµού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υ-
περβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000) κόρους,

(ββ) για πλοίο µεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακό-
λουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (αα):

(ααα) για κάθε κόρο από δύο χιλιάδες ένα (2.001) µέ-
χρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κόρους, χίλιες διακόσιες ο-
κτώ (1.208) Μονάδες Υπολογισµού,

(βββ) για κάθε κόρο από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001)
µέχρι εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, εννιακόσιες
έξι (906) Μονάδες Υπολογισµού και

(γγγ) για κάθε κόρο πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες
(70.000) κόρους, εξακόσιες τέσσερις (604) Μονάδες Υ-
πολογισµού.

(β) Σχετικά µε οποιαδήποτε άλλη απαίτηση:
(αα) ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες δέκα χιλιάδες

(1.510.000) Μονάδες Υπολογισµού για πλοίο χωρητικό-
τητας που δεν υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000) κό-
ρους,

(ββ) για πλοίο µεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακό-
λουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (αα):

(ααα) για κάθε κόρο από δύο χιλιάδες ένα (2.001) µέ-
χρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κόρους, εξακόσιες τέσσε-
ρις (604) Μονάδες Υπολογισµού,

(βββ) για κάθε κόρο από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001)
µέχρι εβδοµήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, τετρακόσιες
πενήντα τρεις (453) Μονάδες Υπολογισµού και

(γγγ) για κάθε κόρο πάνω από εβδοµήντα χιλιάδες
(70.000) κόρους, τριακόσιες δύο (302) Μονάδες Υπολο-
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γισµού.»
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-

κής Πολιτικής, µπορεί να γίνονται αποδεκτές οι τροπο-
ποιήσεις των ορίων αστικής ευθύνης που προβλέπονται
στο άρθρο 6 της Διεθνούς Σύµβασης για τον Περιορισµό
της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, 1976, όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου 1996 σχε-
τικά µε την Τροποποίηση της Σύµβασης για τον Περιορι-
σµό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, 1976.

Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 201/2007 (Α΄ 227)

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 201/2007 (Α΄ 227) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από:
α) τον Προϊστάµενο του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής,
β) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσι-

πλοΐας του Κλάδου Ναυτιλίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
γ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης

Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μελετών Κατα-

σκευών Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής,
ε) τον Τµηµατάρχη του Τµήµατος Επιθεωρήσεων Κα-

τασκευής και Ενδιαίτησης της Διεύθυνσης Επιθεώρησης
Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
στ) έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκου-

ρο καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μη-
χανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.),
ζ) δύο εκπροσώπους του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελ-

λάδος (Ν.Ε.Ε.), από τους οποίος ο ένας ειδικότητας
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού και ο άλλος δικηγόρος µε ειδίκευση στα ναυ-
τιλιακά,
η) έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελ-

λάδος (Τ.Ε.Ε.), ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου
Μηχανικού.»

2. Η λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής της παρούσας
παραγράφου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13,
14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που αφορούν στη λει-
τουργία των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Άρθρο 18
Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις Κανονισµών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1045/1980 (Α΄ 95), ό-
πως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο πέµπτο του
ν. 2208/1994 (Α΄ 71), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις, που αφορούν
τους Κανονισµούς του Παραρτήµατος εκτός του Κεφα-
λαίου 1 αυτού, καθώς και οι τροποποιήσεις στους Διε-
θνείς Κώδικες Χηµικών Χύµα (IBC) και Υγραεριοφόρων
(IGC), που περιλαµβάνονται στη Διεθνή Σύµβαση
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, γίνονται αποδεκτές, µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Το άρθρο 3 του ν. 1159/1981 (Α΄ 143) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο
κείµενο οι διατάξεις της Διεθνούς Σύµβασης «περί α-
σφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974»’ και
οι δια του κυρωµένου Πρωτοκόλλου τροποποιήσεις και
συµπληρώσεις της, συµπεριλαµβανοµένων των µελλο-
ντικών τροποποιήσεων και συµπληρώσεων.»

3. Το άρθρο πέµπτο του ν. 2208/1994 καταργείται και
το άρθρο έκτο αναριθµείται σε άρθρο πέµπτο.

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
α.ν. 391/1968 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να:».

5. Το άρθρο τρίτο του ν. 1373/1983 (Α΄ 92) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«(1) Η κύρωση των τροποποιήσεων και συµπληρώσε-
ων της Σύµβασης ή των Παραρτηµάτων της γίνεται, µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

(2) Αποφάσεις, συστάσεις και οδηγίες του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού που αναφέρονται στην εφαρ-
µογή της Σύµβασης µπορούν να γίνονται αποδεκτές, µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.»

6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν.δ. 93/1974 (Α΄
293) αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, επιτρέπεται να:».

7. Στις 31 Δεκεµβρίου κάθε έτους, ο Υπουργός Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποστέλλει στη Διαρκή Ε-
πιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής τις υ-
πουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το
παρόν.

Άρθρο 19
Τροποποιήσεις του Κώδικα Δηµοσίου 

Ναυτικού Δικαίου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυ-
τικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το ν.δ. 187/1973 (Α΄
261), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Διαγράφονται από το οικείο µητρώο:
α. όσοι δεν συγκεντρώνουν ή µετά την απογραφή έ-

χουν απολέσει τα κατά τις οικείες διατάξεις προσόντα
εγγραφής, αναδροµικώς από την ηµεροµηνία κατά την
οποία έπαψαν να συγκεντρώνουν ή απώλεσαν τα παρα-
πάνω προσόντα,
β. όσοι ζητούν τη διαγραφή,
γ. όσοι απογράφηκαν για δεύτερη φορά από λάθος,

στην περίπτωση δε αυτή η διαγραφή αφορά τη δεύτερη
εγγραφή τους στο µητρώο.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 63 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυ-
τικού Δικαίου, που προστέθηκε µε το άρθρο 35 του
ν. 1085/1980 (Α΄ 255) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 7 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23), αντικαθίσταται
ως εξής:

«4. Διαγράφονται αυτοδίκαια από τα οικεία µητρώα α-
πογραφέντες ναυτικοί, εφόσον δεν πραγµατοποίησαν
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τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες υπηρεσίας επί πλοίου εντός
πενταετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολό-
γησή τους.»

3. Το άρθρο 208α του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), µε το ο-
ποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου,
και το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 1711/1987
(Α’ 109), αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 208α. 
Εικονική ναυτολόγηση. Ναυτολόγηση συνταξιούχων.

«Ναυτικός που έχει απογραφεί και ναυτολογηθεί ή κα-
ταχωριστεί στις καταστάσεις πλοίου µε ξένη σηµαία α-
σφαλισµένου στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.),
αν δεν εργάζεται στο πλοίο, καθώς και συνταξιούχος
του πρώην Ν.Α.Τ. ή άλλου ενταχθέντος στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορέα, αν επαναλαµβάνει το ναυτικό επάγγελµα χωρίς
άδεια της αρµόδιας αρχής, τιµωρείται µε φυλάκιση του-
λάχιστον ενός (1) έτους. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο
πλοίαρχος που τον ναυτολόγησε ή υπέγραψε την κατά-
σταση του πληρώµατος του συµβεβληµένου πλοίου, ο
πλοιοκτήτης, ο κατά το καταστατικό της εκπρόσωπος
της πλοιοκτήτριας εταιρείας, οι αντιπρόσωποί τους που
έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ή στο Ν.Α.Τ., καθώς και ο υπάλληλος µε την
έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα που έχει συ-
νεργήσει. Το εν λόγω αδίκηµα τιµωρείται µόνο εκ δό-
λου.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του
ν. 4150/2013 (Α΄ 102) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής καταρτίζεται «Μητρώο Ενεργών Ναυτι-
κών». Το Μητρώο περιλαµβάνει, ιδίως, τα στοιχεία των
ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις. 

2. Ενεργός θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχι-
στον οκτώ (8) µήνες υπηρεσίας επί πλοίου εντός πεντα-
ετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή
του.»

Άρθρο 20
Έκδοση αστυνοµικών διατάξεων

1. Το άρθρο 156 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαί-
ου, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνον του ν.δ. 187/1973,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 156
Έκδοση αστυνοµικών διατάξεων

Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων διοικητικής αστυνο-
µίας των Λιµενικών Αρχών εκδίδονται αστυνοµικές δια-
τάξεις, µε τον τύπο Γενικών Κανονισµών Λιµένων και Ει-
δικών Κανονισµών Λιµένα, ως εξής:α) οι Γενικοί Κανονι-
σµοί Λιµένων ρυθµίζουν κοινά θέµατα για όλες τις Λιµε-
νικές Αρχές και ισχύουν στις περιοχές δικαιοδοσίας ό-
λων των Λιµενικών Αρχών της χώρας. Οι ανωτέρω Κανο-

νισµοί φέρουν µοναδικό αριθµό έκδοσης, που δεν µετα-
βάλλεται σε µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, εκ-
δίδονται από τον Αρχηγό Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής, κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και δηµοσιεύονται στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως. Γενικοί Κανονισµοί Λιµένων
που έχουν ήδη εκδοθεί κωδικοποιούνται, µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, φέ-
ροντας ως αριθµό έκδοσης τον αρχικό αριθµό του σχετι-
κού Γενικού Κανονισµού Λιµένων,
β) οι Ειδικοί Κανονισµοί Λιµένα ρυθµίζουν επιµέρους

θέµατα των Λιµενικών Αρχών τα οποία δεν ρυθµίζονται
ολικά ή µερικά από τους Γενικούς Κανονισµούς Λιµένων
και ισχύουν µόνο στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιµενι-
κής Αρχής στην οποία αναφέρονται. Οι ανωτέρω Κανονι-
σµοί φέρουν µοναδικό αριθµό έκδοσης που δεν µετα-
βάλλεται σε µεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, εκ-
δίδονται από την, κατά περίπτωση, αρµόδια Λιµενική Αρ-
χή, ύστερα από γνώµη του οικείου Περιφερειάρχη, κυ-
ρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως. Ειδικοί Κανονισµοί Λιµένα που έχουν ήδη εκδο-
θεί κωδικοποιούνται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, φέροντας ως αριθµό έκ-
δοσης τον αρχικό αριθµό του σχετικού Ειδικού Κανονι-
σµού Λιµένα.»

2. Οι Γενικοί Κανονισµοί Λιµένα των Λιµενικών Αρχών
που µετατάχθηκαν σε Λιµενικά Τµήµατα, σύµφωνα µε το
π.δ. 81/2014 (Α΄ 125), καταργούνται, µε απόφαση του
Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, η
οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

3. Για τη χορήγηση άδειας διενέργειας εργασιών µε-
τάγγισης φορτίων χύµα αργού πετρελαίου και παραγώ-
γων αυτού µεταξύ πετρελαιοφόρων δεξαµενοπλοίων
στη θάλασσα, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 1
του άρθρου 27Β του Γενικού Κανονισµού Λιµένων α-
ριθ.18 (Β΄ 12/1999), το οποίο προστέθηκε µε το Γενικό
Κανονισµό Λιµένων αριθ. 55 (Β΄ 2342/2014), και, εφό-
σον διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόµενων προϋ-
ποθέσεων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, κατατί-
θεται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, παράβολο πληρωµής
υπέρ Δηµοσίου, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

Ποσότητα υπό Παράβολο υπέρ 
µετάγγιση φορτίου                       του Δηµοσίου

(σε µετρικούς τόνους)                      (σε ευρώ)

< 50.000 5.000

50.001 - 100.000 9.000

100.001 - 150.000 13.000

> 150.000 17.000

7



4. Στο άρθρο 3 του ν. 2242/1994 (Α΄ 162) προστίθεται
παρ. 24 ως εξής:

«24. Το ύψος του προστίµου της παραγράφου 23
που επιβάλλεται από τις Λιµενικές Αρχές, υπολογίζε-
ται, σύµφωνα µε τον τύπο Π= ΚΠ + (Εµβ1*σβ1+…+Εµ-
βν*σβν)*10, όπου:
Π: νοείται το ποσό του προστίµου (σε ευρώ µε στρογ-

γυλοποίηση στην επόµενη εκατοντάδα), 
ΚΠ: νοείται το κατώτατο πρόστιµο που προσδιορίζεται

στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 23, 
Εµβ1…ν: νοούνται τα εµβαδά σε τετραγωνικά µέτρα

των επιφανειών που έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί ή
κατασκευασθεί και 
σβ1…ν: νοούνται οι συντελεστές βαρύτητας που αντι-

στοιχούν στα ανωτέρω εµβαδά, οι οποίοι προσδιορίζο-
νται, αναλόγως του είδους της εκάστοτε παράνοµης ε-
πέµβασης.
Σε περίπτωση τέλεσης της παράβασης σε περιβαλλο-

ντικά ευαίσθητη περιοχή (ενταγµένη στο δίκτυο NATU-
RA 2000) ή υποτροπής του υπαιτίου της παράβασης ή α-
ναίρεσης, λόγω της παράβασης, του κοινόχρηστου χα-
ρακτήρα του αιγιαλού, το πρόστιµο που προσδιορίζεται
βάσει των ανωτέρω, διπλασιάζεται. Τα έσοδα από την εί-
σπραξη του προστίµου των προηγούµενων εδαφίων ει-
σάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό και εισπράττο-
νται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας
(σβ1…ν) στον τύπο του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των αναφεροµένων
στην παράγραφο αυτή.»

Άρθρο 21
Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης 

Θέσης Κινδύνου - Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου οι ακόλου-
θοι όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία:
α) Cospas - Sarsat: Δορυφορικό σύστηµα σχεδιασµένο

να παρέχει συναγερµούς και δεδοµένα θέσης κινδύνου,
µε τη χρήση δορυφορικού και επίγειου εξοπλισµού για α-
νίχνευση και προσδιορισµό της θέσης σηµάτων κινδύ-
νου, που εκπέµπονται από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης
κινδύνου, προς υποβοήθηση του έργου της έρευνας και
διάσωσης.
β) Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Mission Control Cen-

tre/ M.C.C.): Το επίγειο Κέντρο λήψης και διανοµής δο-
ρυφορικών σηµάτων κινδύνου της Ελλάδας στο σύστη-
µα του Cospas - Sarsat (άρθρο 19 του ν. 3922/2011, Α΄
35).
γ) Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης: Το Ενιαίο Κέ-

ντρο Συντονισµού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.),
που εδρεύει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υ-
πηρεσιών Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Σ.) - 199
(Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.).
δ) Personal Locator Beacon/ P.L.B. (Προσωπικός Ρα-

διοφάρος Ένδειξης Θέσης Κινδύνου): Συσκευή ραδιοε-
ντοπισµού, η οποία προορίζεται για προσωπική χρήση α-
πό άτοµα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης και εκπέµπει στη ζώνη συχνοτήτων 406,00 - 406,10
MHz.
ε) Κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Η κατάσταση εκείνη

που απειλείται η ζωή ή η σωµατική ακεραιότητα ατόµου

από κίνδυνο άµεσο και παρόντα, ιδίως ως συνέπεια φυ-
σικών τεχνολογικών ή λοιπών καταστροφών, καθώς και
ύστερα από κάθε είδους ατύχηµα, και αναπότρεπτο µε
τα µέσα διάσωσης που διατίθενται στο χώρο, στην οποία
απαιτείται η ενεργοποίηση µέσων έρευνας και διάσωσης
µέσω της χρήσης P.L.B..
στ) Έρευνα: Το σύνολο των συντονισµένων ενεργειών

από µια Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης, που γίνονται
σε περιοχή καθορισµένων διαστάσεων µε ορισµένες δια-
δικασίες και µέσα, στην οποία παρέχονται διαδικασίες ε-
ντοπισµού ατόµου προς διάσωση, που βρίσκεται σε κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης.
ζ) Άτοµο προς διάσωση: Το άτοµο που βρίσκεται βεβαι-

ωµένα σε κίνδυνο, συνεπεία µιας συγκεκριµένης κατα-
στροφής ή ατυχήµατος σε καθορισµένο χώρο.
η) Διακριτικό P.L.B.: Δεκαεξαδικός αριθµός, ο οποίος

κωδικοποιείται στη συσκευή P.L.B. και την ταυτοποιεί
µοναδικά.
θ) Ελληνικός κωδικός χώρας: Ο τριψήφιος Ναυτιλια-

κός Αριθµός Ταυτότητας (Maritime Identification Digit/
M.I.D.), όπως εκχωρείται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπι-
κοινωνιών.
ι) Κωδικοποίηση P.L.B.: Διαδικασία ενσωµάτωσης και

προγραµµατισµού του διακριτικού P.L.B. στη συσκευή
P.L.B.. Κατά τη διαδικασία αυτή, εισάγεται στο διακριτι-
κό P.L.B., µεταξύ άλλων, ο ελληνικός κωδικός χώρας. Η
κωδικοποίηση του P.L.B. πρέπει να πληροί τις τεχνικές
απαιτήσεις του Cospas - Sarsat, όπως ισχύουν.
ια) Κάτοχος συσκευής P.L.B.: Φυσικό πρόσωπο που

κατέχει P.L.B., τα στοιχεία του οποίου καταχωρούνται
στο Μητρώο Στοιχείων Κατόχων P.L.B..
ιβ) Στοιχεία κατόχου συσκευής P.L.B.: Περιλαµβάνο-

νται πληροφορίες για τον κάτοχο συσκευής P.L.B., κα-
θώς και για δύο (2) οικεία του πρόσωπα, τα οποία µπο-
ρούν να παρέχουν πληροφορίες που είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν για την παροχή συνδροµής, σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης. Περιλαµβάνονται, κατ’ ελάχι-
στο, το ονοµατεπώνυµο του κατόχου, το πατρώνυµο, η
ηµεροµηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθµός
κινητού τηλεφώνου, ο αριθµός του σταθερού τηλεφώ-
νου οικίας και εργασίας, καθώς και το διακριτικό P.L.B..
Για τα οικεία πρόσωπα του κατόχου συσκευής P.L.B. πε-
ριλαµβάνονται, κατ’ ελάχιστο, ονοµατεπώνυµο, κινητό
τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο οικίας.
ιγ) Μητρώο στοιχείων κατόχων συσκευής P.L.B.: Βάση

δεδοµένων στην οποία τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή
τα στοιχεία του κατόχου συσκευής P.L.B..
ιδ) Αρµόδια Αρχή: Υπηρεσία αρµόδια για την τήρηση

του Μητρώου στοιχείων κατόχων P.L.B..
ιε) Καταχώρηση P.L.B.: Διαδικασία για την εγγραφή ή

µεταβολή των στοιχείων κατόχου συσκευής P.L.B. στο
σχετικό Μητρώο της Αρµόδιας Αρχής.
ιστ) Κάρτα καταχώρισης P.L.B.: Έγγραφο σε έντυπη ή

ηλεκτρονική µορφή που περιλαµβάνει τα στοιχεία κατό-
χου συσκευής P.L.B. και µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά
την καταχώρηση P.L.B..

Άρθρο 22
Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης 
Θέσης Κινδύνου - Πεδίο Εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζο-
νται στους κατόχους συσκευών P.L.B.s, που πληρούν τις
απαιτήσεις του συστήµατος Cospas - Sarsat και έχουν
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κωδικοποιηµένο στο διακριτικό τους τον ελληνικό κωδι-
κό χώρας. Τα P.L.B.s αποτελούν ραδιοεξοπλισµό και
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του π.δ. 98/2017 (Α΄
139), το οποίο έχει ενσωµατώσει στην ελληνική νοµοθε-
σία την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαθεσιµότητα ρα-
διοεξοπλισµού στην αγορά και την κατάργηση της Οδη-
γίας 1999/5/ΕΚ.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος P.L.B.s
τα οποία χρησιµοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάµεις
και τα Σώµατα Ασφαλείας.

Άρθρο 23
Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης
Θέσης Κινδύνου - Αρµόδια Αρχή

1. Αρµόδια αρχή µε την έννοια της περίπτωση ιδ΄ του
άρθρου 21ορίζεται το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών. Η
αρµόδια αρχή συνεργάζεται µε δηµόσιες Υπηρεσίες και
φορείς για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, στις οποί-
ες περιλαµβάνονται, ιδίως, η δηµιουργία και η τήρηση
του Μητρώου στοιχείων κατόχων P.L.B., ο καθορισµός
της διαδικασίας καταχώρησης P.L.B. και η µέριµνα για τη
δηµοσιοποίηση συναφών πληροφοριών, η διασφάλιση
της εµπιστευτικότητας των καταχωρηµένων πληροφο-
ριών στο Μητρώο στοιχείων κατόχων P.L.B. και η παρο-
χή διευκολύνσεων στις υπηρεσίες Έρευνας και Διάσω-
σης, αναφορικά µε την πρόσβαση στο Μητρώο στοιχεί-
ων κατόχων συσκευής P.L.B..

2. Οι διευκολύνσεις της παραγράφου 1 συνίστανται
στη διάθεση των καταχωρηµένων στοιχείων και πληρο-
φοριών, προς διευκόλυνση της άσκησης του έργου τους,
σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Ελ-
λάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 24
Χρήση P.L.B.

1. Η καταχώρηση του P.L.B. πραγµατοποιείται µε µέρι-
µνα του κατόχου του πριν από τη χρήση του.

2. Η χρήση του P.L.B. συνιστά την ενεργοποίηση της
διαδικασίας εκποµπής σήµατος κινδύνου, η οποία πραγ-
µατοποιείται αποκλειστικά σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης. Σε περίπτωση εσφαλµένης ενεργοποίησης του
P.L.B., ο κάτοχος υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα
σχετικά το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθµίζονται τα ειδι-
κότερα θέµατα λειτουργίας, χρήσης, κωδικοποίησης και
καταχώρησης των P.L.B.s, ο τύπος και το περιεχόµενο
της κάρτας καταχώρησης P.L.B., καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

Άρθρο 25
Κυρώσεις

1. Για κάθε εκ πρόθεσης ή από βαριά αµέλεια αναίτια
χρήση του P.L.B., που συνεπάγεται τη διάθεση και κινη-
τοποίηση επιχειρησιακών µέσων και προσωπικού αρµό-
διων κρατικών Υπηρεσιών προς παροχή βοήθειας και µε
την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου
2 του άρθρου 24, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ή
πειθαρχική κύρωση, καταλογίζεται στον υπαίτιο κάτοχο

P.L.B., µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου
της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής ή του προϊσταµένου της
αρµόδιας υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος:

(α) πρόστιµο από τριακόσια (300) έως τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ και

(β) η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκαν οι κρατικές Υ-
πηρεσίες.
Οι παραβάτες καλούνται σε απολογία εντός προθε-

σµίας που ορίζεται στην κλήση και δεν µπορεί να είναι
µικρότερη των πέντε (5) ηµερών από την επίδοση αυτής.
Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου επιτρέπεται
προσφυγή ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.

2. Το διοικητικό πρόστιµο της περίπτωσης α΄ της πα-
ραγράφου 1 εισάγεται ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε..

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι-
κονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανα-
προσαρµόζονται τα όρια του διοικητικού προστίµου της
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, καθορίζεται το τιµολό-
γιο για τη δαπάνη της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία είσπραξης
των οφειλόµενων χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26
Γενικά

1. Τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Α-
κτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) τοποθετούνται, µετατίθε-
νται και αποσπώνται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την οποία κυρώνονται
οι αντίστοιχοι πίνακες τοποθετήσεων, µεταθέσεων και α-
ποσπάσεων του αρµοδίου Συµβουλίου Μεταθέσεων. Οι
πίνακες του προηγούµενου εδαφίου καταρτίζονται, µε α-
πόφαση του αρµόδιου Συµβουλίου Μεταθέσεων, η οποία
φέρει συνοπτική αιτιολογία.
Η αρµοδιότητα τοποθέτησης, µετάθεσης και απόσπα-

σης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µπορεί να µεταβιβαστεί σε
υφιστάµενα κλιµάκια διοίκησης, γενικά ή κατά κατηγορία
στελεχών, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, δηµοσιευόµενη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

2. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετούνται και µετατί-
θενται µόνο σε κενές κατά βαθµό οργανικές θέσεις. Οι
τοποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις διενεργού-
νται µε σκοπό την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µε βάση την αρχή της ορθολογικής
κατανοµής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπη-
ρεσία, κατ’ αναλογία της πραγµατικής αριθµητικής δύνα-
µης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε
φορά, τη χρονική περίοδο διενέργειας των τοποθετήσε-
ων ή µεταθέσεων ή αποσπάσεων. Κατά τη διενέργεια
των µεταβολών αυτών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια των επόµενων άρθρων.

3. Τοποθέτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι η
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αρχική ένταξή του σε οργανική θέση, µετά την αποφοί-
τησή του από παραγωγική σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ύστερα
από τη βασική εκπαίδευση, εφόσον είναι απευθείας κα-
τάταξη, η ένταξή του σε οργανική θέση ύστερα από εκ-
παίδευση ή µετάταξη ή απονοµή ειδικότητας, η επανέ-
νταξή του στα Κλιµάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.Α-
ΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στη Μονάδα Υποβρυχίων
Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς
και η ανάληψη υπηρεσίας µετά την εξάλειψη των λόγων
για τους οποίους ευρίσκετο εκτός της ενεργού υπηρε-
σίας ή της οργανικής δύναµης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή µετά
την ανάκλησή του στην ενέργεια από την εφεδρεία ή ε-
φόσον τεθεί εκτός οργανικών θέσεων µέχρι τη συµπλή-
ρωση συντάξιµης υπηρεσίας.

4. Μετάθεση είναι η οριστική µετακίνηση του στελέ-
χους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την οργανική θέση στην οποία υ-
πηρετεί σε κενή οργανική θέση διαφορετικής Υπηρε-
σίας, µε σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

5. Απόσπαση είναι η προσωρινή αποµάκρυνση στελέ-
χους ή οµάδας στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την Υπηρε-
σία στην οποία ανήκουν οργανικά και η προσάρτησή
τους σε άλλη Υπηρεσία για την κάλυψη υπηρεσιακών α-
ναγκών ή άλλων αναγκών οι οποίες καθορίζονται σε ει-
δικές διατάξεις. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία απο-
σπώνται, εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύ-
ναµη της Υπηρεσίας από την οποία αποσπώνται και συµ-
µορφώνονται πλήρως µε τις διαταγές της Υπηρεσίας α-
πόσπασης, για θέµατα εκτέλεσης υπηρεσίας.

6. Διάθεση είναι η προσωρινή µετακίνηση στελεχών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών
αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιµότη-
τας και ικανότητας υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι διατιθέ-
µενοι εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναµη
της Υπηρεσίας από την οποία διατίθενται και συµµορφώ-
νονται πλήρως µε τις διαταγές και εντολές της Υπηρε-
σίας διάθεσης, για θέµατα εκτέλεσης υπηρεσίας.

7. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας των στελεχών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η διοίκηση υποχρεούται να τους παρέχει
τη δυνατότητα να υπηρετήσουν για χρονικό διάστηµα
συνολικά πέντε (5) ετών σε θέσεις στις οποίες η συντά-
ξιµη υπηρεσία προσµετράται στο διπλάσιο ή στο τριπλά-
σιο, σύµφωνα µε την εκάστοτε υφιστάµενη νοµοθεσία.

8. Προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης σχετικά µε το-
ποθετήσεις, µεταθέσεις και αποσπάσεις είναι να επαρ-
κούν οι δεσµευθείσες πιστώσεις. Αν αυτές δεν επαρκούν
για την κάλυψη της δαπάνης του συνόλου των µεταβο-
λών του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνεται απόφαση
κατά προτεραιότητα για τις ακόλουθες:
α) τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κα-
τάταξης µετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης,
β) έκτακτες µεταθέσεις για αποδεδειγµένους και ειδι-

κά αιτιολογηµένους υπηρεσιακούς λόγους,
γ) έκτακτες µεταθέσεις, σε περίπτωση θανάτου συζύ-

γου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από α-
νίατο ή δυσίατο νόσηµα, ύστερα από Γνωµοδότηση της
Ανώτατης Ναυτικού Υγειονοµικής Επιτροπής ή από Κέ-
ντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας,
δ) τακτικές µεταθέσεις για την κάλυψη κενών θέσεων

σε υποστελεχωµένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχι-
στον µέχρι το όριο υποστελέχωσης. Λογίζονται ως υπο-
στελεχωµένες οι Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες στε-
λεχώνονται σε ποσοστό κατώτερο του 80%, από την
προβλεπόµενη κατανοµή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ανά Υπηρεσία, κατ’ αναλογία της πραγµατικής αριθµητι-
κής δύναµης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαµορφώνε-
ται κάθε φορά, τη χρονική περίοδο διενέργειας των τα-
κτικών µεταθέσεων. Το ποσοστό του προηγούµενου εδα-
φίου, µπορεί να αναπροσαρµόζεται, µε απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα α-
πό γνώµη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µε βάση τον προ-
βλεπόµενο κάθε φορά αριθµό των οργανικών θέσεων
του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
ε) έκτακτες µεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συ-

νυπηρέτησης,
στ) τοποθετήσεις ύστερα από εκπαίδευση.

Άρθρο 27
Τακτικές και έκτακτες µεταθέσεις

1. Οι µεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτα-
κτες:
α. Για τις τακτικές µεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόµε-
να, κατά σειρά σπουδαιότητας, κριτήρια:

(1) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται µε τις ε-
κάστοτε υφιστάµενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και
µε την εµπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέ-
χους και συγκεκριµένα:
α) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,
β) η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιµάται στις

εκθέσεις και στα σηµειώµατα αξιολόγησης,
γ) τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την

κάλυψη θέσεων, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις,
δ) η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
ε) η υποχρέωση συµπλήρωσης των ειδικών τυπικών

προσόντων προαγωγής,
στ) η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων τα οποία

επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποι-
νών,
ζ) η επιβολή αµετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακο-

νταήµερου τουλάχιστον περιορισµού κατά την τελευ-
ταία τριετία πριν τη µετακίνηση,
η) η υποτροπή εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξη

πειθαρχικού παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε η
συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταή-
µερου τουλάχιστον περιορισµού, στην τέλεση ενός πει-
θαρχικού παραπτώµατος για το οποίο επιβάλλονται εκ
νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
θ) οι ονοµαστικές ηθικές αµοιβές.
(2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνδεόµενα µε την

προτίµηση των στελεχών µε βάση:
α) την οικογενειακή τους κατάσταση ως εξής:
αα) Οι πολύτεκνοι, σύµφωνα µε το ν. 1910/1944 (Α΄

229).
ββ) Οι γονείς τριών (3) τέκνων ή γονείς ενός (1) του-

λάχιστον τέκνου µε ανίατο ή δυσίατο νόσηµα ή αναπη-
ρία µε ποσοστό 67% ή γονείς που είναι άγαµοι ή χήροι,
καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήµατα ή
άτοµα µε αναπηρία µε ποσοστό 67% και άνω µετατίθε-
νται, µόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.
Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου, ως µέ-

λη της οικογένειας θεωρούνται o/η σύζυγος και τα άγα-
µα παιδιά µέχρι ηλικίας 18 ετών ή µέχρι ηλικίας 25 ετών,
εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
της φοίτησης βεβαιούµενης µε πιστοποιητικό της οικείας
Σχολής, καθώς και όσα έχουν αναπηρία µε ποσοστό 67%
και άνω, άγαµα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.
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Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης
ββ΄ θεωρούνται ως µέλη της οικογένειας τα παιδιά που
προέρχονται από άλλο γάµο και την επιµέλεια έχει ο/η
σύζυγος, εφόσον πληρούν µία από τις ανωτέρω προϋπο-
θέσεις. Περαιτέρω, ως δυσίατα νοσήµατα θεωρούνται οι
νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήµατα που απαιτούν µα-
κροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή πε-
ρισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή
υφέσεις. Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από
την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονοµική Επιτροπή ή από Κέ-
ντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ύστερα από αναφορά
του ενδιαφεροµένου,

(β) τους λόγους υγείας του ιδίου ή µέλους της οικογέ-
νειάς του,

(γ) τον τόπο προτίµησής τους, όπως αυτός καθορίζε-
ται στο άρθρο 28,

(δ) την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων,
(ε) τη διάθεση στέγης,
(στ) το θάνατο συζύγου ή τέκνου.
(3) Αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από

το πλέγµα των παραγόντων που, συνυπολογιζόµενοι, ε-
πηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και
συνοψίζονται στους εξής:

(α) απόσταση από τον τόπο προτίµησης,
(β) πληθυσµός της περιοχής,
(γ) απόσταση από έδρα Δήµου,
(δ) τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής,
(ε) µέσα µεταφοράς, σε συνάρτηση και µε τις καιρικές

συνθήκες.
β. Έκτακτες µεταθέσεις µπορεί να διενεργούνται, ύ-

στερα από απόφαση του αρµόδιου Συµβουλίου Μεταθέ-
σεων, οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειµενικά
κριτήρια, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόµενες πε-
ριπτώσεις:

(1) για αποδεδειγµένους και ειδικά αιτιολογηµένους υ-
πηρεσιακούς λόγους. Αποδεδειγµένους και ειδικά αιτιο-
λογηµένους υπηρεσιακούς λόγους αποτελούν, ενδεικτι-
κά και όχι περιοριστικά, η ίδρυση ή κατάργηση κεντρικής
ή περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., 

(2) µετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης,
µε την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού πα-
ραπτώµατος το οποίο επισύρει την επιβολή καταστατι-
κής πειθαρχικής ποινής ή µετά την άσκηση ποινικής δίω-
ξης για αδίκηµα σε βαθµό κακουργήµατος, καθώς και για
τα αδικήµατα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος,
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστο-
γραφίας, της παθητικής ή ενεργητικής δωροδοκίας, της
παράνοµης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης
του νόµου περί ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευ-
δούς καταµήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήµησης, της
ελευθέρωσης κρατουµένου από πρόθεση, της εκβίασης,
της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής ή νόθευ-
σης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης, των εγκληµά-
των κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκληµά-
των οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

(3) όταν καταργείται ή µετατάσσεται σε ανώτερη ή κα-
τώτερη τάξη Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή µεταβάλλεται
η έδρα αυτής,

(4) σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθη-
σης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόση-
µα, ύστερα από Γνωµοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού
Υγειονοµικής Επιτροπής ή από Κέντρα Πιστοποίησης Α-
ναπηρίας,

(5) ύστερα από αίτηση αµοιβαίας µετάθεσης, µε την

προϋπόθεση ότι αιτιολογηµένα δεν διαταράσσεται η ικα-
νοποίηση υπηρεσιακών αναγκών. Η υποβολή αναφοράς
από τα ενδιαφερόµενα στελέχη ότι επιθυµούν την αµοι-
βαία µετάθεση επιτρέπεται άπαξ,

(6) για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, αν αυτή
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,

(7) µετά τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης µε την ο-
ποία το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρίζεται ως «α-
παράδεκτο», οπότε µετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υ-
πηρεσία, πλην της θέσης του προϊσταµένου, σύµφωνα
µε τα άρθρα 24 και 60 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311). Αν µε-
τά τη µετάθεση το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρι-
σθεί εκ νέου και οποτεδήποτε ως «απαράδεκτο», εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του        π.δ.
81/2012 (Α΄ 139). Για τους Ανώτατους Αξιωµατικούς, ε-
φαρµόζονται όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο
του άρθρου 24 του ν. 3079/2002,

(8) µετά την κρίση στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως «παρα-
µένοντος στον ίδιο βαθµό»,

(9) µετά την υποβολή αναφοράς στελέχους Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω εµπλοκής του σε ατύχηµα το οποίο προ-
κάλεσε θάνατο ή βαρείες σωµατικές βλάβες, εξαιτίας
των οποίων καθίσταται αντικειµενικά αδύνατη η περαιτέ-
ρω παραµονή του στον τόπο όπου υπηρετεί. Οι σχετικές
αναφορές εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή τους,

(10) µετά την αποµάκρυνση από τη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ή από τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την
Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους σχετικούς Κανο-
νισµούς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας,

(11) µετά την έγκαιρη υποβολή αναφοράς στελέχους
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη συµπλήρωση των ειδικών τυπικών
προσόντων προαγωγής τα οποία προβλέπονται για την
κατηγορία και το βαθµό του. Οι σχετικές αναφορές εξε-
τάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας
ενός (1) µηνός από την υποβολή τους,

(12) για τους λόγους και µε τις προϋποθέσεις που προ-
βλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 93, σε συνδυασµό µε
το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

2. Στον τόπο της προτίµησής τους υπηρετούν υποχρε-
ωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που τελούν
σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο,
καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο µε αναπηρία
είτε είναι γονείς ατόµου µε αναπηρία είτε µε δικαστική
απόφασή τους έχει ανατεθεί επιµέλεια ατόµου µε ανα-
πηρία είτε µε δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανά-
δοχοι γονείς ανηλίκου µε αναπηρία για όσο χρόνο διαρ-
κεί η αναδοχή. Για την εφαρµογή του προηγούµενου ε-
δαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι του-
λάχιστον (67%).

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται, αν το Συµβούλιο
Μεταθέσεων αποφασίσει µε ειδικά αιτιολογηµένη από-
φασή του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσια-
κοί λόγοι.

4. Για τις τακτικές µεταθέσεις ανωτάτων Αξιωµατικών
λαµβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτή-
ρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1α (1).

5. Για τις τακτικές µεταθέσεις των στελεχών εντός της
ίδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λιµενικού Σώµατος
(ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.) δεν λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια που α-
ναφέρονται στην περίπτωση (3) του εδαφίου α΄ της πα-
ραγράφου 1.

6. Στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε σύζυγο ή αντισυµβαλλό-

11



µενο συµφώνου συµβίωσης που είναι στέλεχος Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και υπηρετεί σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου,
µπορεί να υποβάλει αναφορά µετάθεσής του, για συνυ-
πηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής που βρίσκεται στο εξωτερικό στην
ίδια πόλη µε την αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος ή στην
ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, µό-
νο σε κενή οργανική θέση και για χρονικό διάστηµα µέ-
χρι τρία (3) έτη. Η µετάθεση γίνεται, µε απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν
εισήγησης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι µετατιθέµενοι
µε την παρούσα παράγραφο δεν λαµβάνουν επιµίσθιο ή
επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και τα έξοδα ε-
γκατάστασης και τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής του
άρθρου 20 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), εφόσον αυτά έχουν
καταβληθεί στο/στη σύζυγο, αλλά µόνο τις αποδοχές ε-
σωτερικού. Ο χρόνος της µετάθεσης λογίζεται ως χρό-
νος πραγµατικής υπηρεσίας.

Άρθρο 28
Τόπος προτίµησης

1. Τόπος προτίµησης είναι η έδρα Κεντρικής ή Περιφε-
ρειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ευρίσκεται
πλησιέστερα στον τόπο ο οποίος πληροί µία από τις ακό-
λουθες προϋποθέσεις:
α) αποτελεί τόπο εγγραφής στα δηµοτολόγια ή πολι-

τογράφησης του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύ-
γου ή της συζύγου του,
β) αποτελεί τόπο στον οποίο υπηρετεί το στέλεχος

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγός του,
γ) αποτελεί τόπο στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία το

στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του,
δ) αποτελεί τόπο στον οποίον διαµένουν οι γονείς του

στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου του ή της συζύ-
γου του.

2. Δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος προτίµη-
σης:
α) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές
Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δή-
µους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, Σαρωνικού, Σαλαµί-
νας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών,
β) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή
Ενότητα Θεσσαλονίκης,
γ) οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των οποίων η µεταξύ τους απόσταση είναι
µικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιοµέτρων.

3. Αλλαγή του τόπου επιλογής επιτρέπεται, µόνον ύ-
στερα από νέα δήλωση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) µεταβολής των στοιχείων του προηγούµενου εδα-

φίου. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή του τόπου προτί-
µησης επιτρέπεται, µόνον εφόσον µεταβάλλεται το στοι-
χείο µε βάση το οποίο έχει δηλωθεί αρχικά ο τόπος προ-
τίµησης,
β) τέλεσης ή λύσης γάµου ή σύναψης ή λύσης συµφώ-

νου συµβίωσης,
γ) θανάτου συζύγου ή του αντισυµβαλλοµένου στο

σύµφωνο συµβίωσης,
δ) απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας,
ε) κατάργησης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος

επιλογής,
στ) µετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Περιφε-

ρειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει
δηλωθεί ως τόπος επιλογής και
ζ) µεταβολής της έδρας Κεντρικής ή Περιφερειακής Υ-

πηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία έχει δηλωθεί ως τόπος
επιλογής.

Άρθρο 29
Αποσπάσεις - Διαθέσεις

1. Απόσπαση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται, µό-
νο για την αντιµετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, µε απόφαση
του Yπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύ-
στερα από γνώµη του οικείου Συµβουλίου Μεταθέσεων.

2. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους και λόγους υ-
γείας είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, και εφόσον οι ανά-
γκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

3. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν µπορεί
να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
δεν επιτρέπεται να αποσπώνται, χωρίς τη συναίνεσή
τους, πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους από την η-
µεροµηνία λήξης της προηγούµενης απόσπασής τους.

4. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρο-
νικό όριο της παραγράφου 3, οπότε και τα στελέχη Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., µε τη λήξη της απόσπασης, επανέρχονται υπο-
χρεωτικά στη θέση τους, χωρίς άλλη διατύπωση.

5. Η απόσπαση µπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από
τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 3, για λό-
γους αναγόµενους στην Υπηρεσία.

6. Η διάθεση διατάσσεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστηµα µέχρι και
εξήντα (60) ηµέρες, µετά τη λήξη του οποίου παύει αυ-
τοδικαίως και ο διατιθέµενος επιστρέφει στην Υπηρεσία
από την οποία διατέθηκε, χωρίς άλλη διατύπωση. Δεν ε-
πιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέ-
χους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί
στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη διατεθεί µία
φορά.

7. Για τις διαθέσεις δεν λαµβάνονται υπόψη τα κριτή-
ρια του άρθρου 27. Κατά των διαταγών διαθέσεων τα
στελέχη δεν έχουν δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής
του άρθρου 30.

8. Ο χρόνος της απόσπασης και της διάθεσης υπολογί-
ζεται στο χρόνο της συνολικής υπηρεσίας ο οποίος απαι-
τείται κάθε φορά για τη συµπλήρωση των ειδικών τυπι-
κών προσόντων προαγωγής, εφόσον αυτός, µέχρι και
την κρίση για προαγωγή, διανύεται σε Υπηρεσίες οι ο-
ποίες προβλέπονται για τη συµπλήρωση των προσόντων
αυτών.

9. Ο χρόνος της απόσπασης και της διάθεσης δεν συ-
νυπολογίζεται στο χρόνο υποχρεωτικής παραµονής στις
Λιµενικές Αρχές όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των
παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µετά την αποφοίτη-
σή τους, µε εξαίρεση το χρόνο της διάθεσης ο οποίος
διανύεται σε Λιµενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται
στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία.

10. Η αρµοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων µπορεί
να µεταβιβάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έ-
χει δικαίωµα περαιτέρω µεταβίβασής της, συνολικά ή εν
µέρει και κατά κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιµά-
κια διοίκησης. Οι σχετικές αποφάσεις δηµοσιεύονται
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στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 30
Συγκρότηση Συµβουλίων Μεταθέσεων - Προσφυγές

1. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, καθορίζεται η συγκρότηση των
Συµβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών, τα οποία απο-
τελούνται από εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κα-
θώς και η λειτουργία τους. Με το προεδρικό διάταγµα
του προηγούµενου εδαφίου, καθορίζεται ο µέγιστος
χρόνος παραµονής στην ίδια περιοχή µετάθεσης, ο οποί-
ος δε µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη, εξειδικεύο-
νται τα κριτήρια τοποθετήσεων και µεταθέσεων, ανάλο-
γα µε τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανά-
γκες της υπηρεσίας, η δυνατότητα προσωρινής αναστο-
λής τους, τα θέµατα των αποσπάσεων - διαθέσεων, οι
προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 27, καθώς και κά-
θε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα,
ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεως παραµονής
στην ίδια περιοχή µετάθεσης για χρονικό διάστηµα πέ-
ραν των οκτώ (8) ετών, εφόσον κατά την υλοποίηση των
τακτικών µεταθέσεων εκάστου έτους προκύπτουν σε αυ-
τήν κενές οργανικές θέσεις.

2. Η απόφαση της τοποθέτησης, µετάθεσης ή απόσπα-
σης κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους αµελλητί. Αυ-
τοί έχουν δικαίωµα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
κατά της απόφασης εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών
από την κοινοποίησή της ενώπιον Συµβουλίου Προσφυ-
γών, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογηµένα
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της υ-
ποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας και ενό-
σω εκκρεµεί η συζήτηση της προσφυγής, αναστέλλεται
η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο
της προθεσµίας υποβολής προσφυγής ή την έκδοση α-
πόφασης επί των προσφυγών που υποβάλλονται, οι πί-
νακες του προς τοποθέτηση, µετάθεση ή απόσπαση προ-
σωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν τυγχάνουν ε-
φαρµογής στους ανώτατους Αξιωµατικούς.

Άρθρο 31
Μετατάξεις

1. Οι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίµων Σηµαιοφόρων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον ε-
πτά (7) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου
σπουδών αλλοδαπής µπορούν να µετατάσσονται προς
κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωµατικών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και σε κατηγορία ή ειδικότητα για την οποία έ-
χουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µε απόφαση
του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού, η οποία κυρώ-
νεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής.

2. Οι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίµων Υπαξιωµατικών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ. Α-
ΚΤ., οι Υπαξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιµενοφύλα-
κες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον
επτά (7) έτη πραγµατικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιµου αναγνωρισµένου τίτλου

σπουδών αλλοδαπής µπορούν να µετατάσσονται προς
κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Υπαξιωµατικών ή Αν-
θυπασπιστών ή Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε κατη-
γορία ή ειδικότητα για την οποία έχουν τα τυπικά και ου-
σιαστικά προσόντα, µε απόφαση του Συµβουλίου Επιτε-
λικού Σχεδιασµού, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Ο χρόνος παραµονής στο βαθµό του Σηµαιοφόρου
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πριν από τη µετάταξη, για τους µετατασ-
σόµενους µε τον κατεχόµενο βαθµό σε θέσεις που αντι-
στοιχούν σε Σηµαιοφόρους προερχοµένους από Ανθυ-
πασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε ειδικότητα Υγειονοµικού,
προσµετράται για την προαγωγή τους στον επόµενο
βαθµό.

Άρθρο 32
Διαδικασία µετατάξεων

1. Με απόφαση του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδια-
σµού, που εκδίδεται µέχρι τις 31 Μαΐου εκάστου έτους,
καθορίζονται, σύµφωνα µε τις υφιστάµενες υπηρεσιακές
ανάγκες, κατά τα προβλεπόµενα στο επόµενο άρθρο, οι
θέσεις, οι ειδικότητες και οι κατηγορίες που µπορούν να
καλυφθούν µε µετάταξη. Οι θέσεις, οι κατηγορίες και οι
ειδικότητες αυτές προκηρύσσονται και δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε µέριµνα του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Όσοι επιθυµούν να µεταταγούν υποβάλλουν µέχρι
τις 30 Σεπτεµβρίου εκάστου έτους σχετική αίτηση προς
τη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν. Η αίτηση, µε
το συνηµµένο σε αυτήν επικυρωµένο αντίγραφο, του
σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο πτυχίου, υποβάλλε-
ται από τη Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο
ενδιαφερόµενος εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη
της κατά το πρώτο εδάφιο προθεσµίας προς την αρµόδια
Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η τελευταία συ-
γκεντρώνει τα στοιχεία. 

3. Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Συµβούλιο Επιτε-
λικού Σχεδιασµού, η πράξη του οποίου κυρώνεται, µε α-
πόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής.

Άρθρο 33
Αρµοδιότητες Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού

σε θέµατα µετατάξεων

Το Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού έχει τις ακόλου-
θες αρµοδιότητες:
α. προσδιορίζει τις θέσεις, τις ειδικότητες και τις κατη-

γορίες στις οποίες µπορούν να µεταταγούν οι ενδιαφε-
ρόµενοι, αναλόγως του αντικειµένου του πτυχίου τους,
β. καταρτίζει πίνακες υποψηφίων για κάθε θέση, κατη-

γορία και ειδικότητα, στις οποίες περιλαµβάνονται όλοι
οι υποψήφιοι των οποίων το υποβληθέν πτυχίο προσιδιά-
ζει στις αντίστοιχες θέσεις, κατηγορίες και ειδικότητες
κατ’ απόλυτη σειρά αρχαιότητας,
γ. αξιολογεί και επιλέγει, µε ειδικά αιτιολογηµένη α-

πόφαση, από τους πίνακες υποψηφίων όσους πληρούν
τα κριτήρια του άρθρου 27, τερµατίζοντας την κρίση µε
την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέ-
σεων,
δ. καταρτίζει πίνακα:
(αα) µετατασσόµενων, όπου περιλαµβάνονται όσοι ε-

πελέγησαν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων α-
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νά κατηγορία, θέση και ειδικότητα,
(ββ) µη µετατασσόµενων, στον οποίο περιλαµβάνονται

όσοι το αντικείµενο του πτυχίου τους δεν προσιδιάζει σε
κατηγορία ή ειδικότητα Αξιωµατικού ή Υπαξιωµατικού,
δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 34 ή δεν κρίθηκαν
λόγω κάλυψης των διαθέσιµων κενών θέσεων.

Άρθρο 34
Κριτήρια

1. Για την αξιολόγηση της αίτησης µετάταξης λαµβά-
νονται υπόψη τα εξής:
α. το αντικείµενο και ο βαθµός του υποβληθέντος πτυ-

χίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε κατηγορία ή ει-
δικότητα της προς κάλυψη θέσης,
β. η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλό-

γως του αντικειµένου τους,
γ. τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφεροµένου της

τελευταίας δεκαετίας, ο βαθµός των οποίων πρέπει να
είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς»,
δ. οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον εν-

διαφερόµενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του
χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβα-
σης, κατά την αιτιολογηµένη κρίση του Συµβουλίου Επι-
τελικού Σχεδιασµού.

2. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν κατα-
δικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα, κλοπή, υπεξαίρε-
ση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστο-
γραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία πε-
ρί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική
δυσφήµιση καθ’ υποτροπή, εγκλήµατα κατά της γενετή-
σιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γε-
νετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήµατα των άρθρων
15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και
85, 92 έως και 139,140,142 έως και 155 του Στρατιωτι-
κού Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 35
Προσφυγές - Κύρωση Πινάκων

1. Η απόφαση του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού
κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους εντός δέκα (10) η-
µερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δι-
καίωµα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά της
απόφασης, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίησή της, ο οποίος υποχρεούται να αποφανθεί ε-
ντός είκοσι (20) ηµερών. Η αρµοδιότητα του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εξέταση της
προσφυγής αυτής µπορεί να µεταβιβαστεί, γενικά ή κατά
κατηγορία στελεχών, µε απόφασή του που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας υποβο-
λής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της
προσφυγής που έχει υποβληθεί, οι πίνακες µετατασσο-
µένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η µε-
τάταξη στο Σώµα των Αξιωµατικών ή Υπαξιωµατικών και
ο καθορισµός ειδικότητας, οι προαγωγές, καθώς και η έ-
νταξη των µετατασσοµένων στη νέα επετηρίδα ενεργεί-
ται, µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.

3. Οι Αξιωµατικοί απόφοιτοι της Σχολής Δοκίµων Ση-

µαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που µετατάσσονται σε κενές
οργανικές θέσεις Αξιωµατικών ειδικότητας, εντάσσονται
στην αντίστοιχη επετηρίδα µε το βαθµό που κατέχουν,
αλλά µετά τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους τους. Οι
µετατασσόµενοι εξοµοιώνονται πλήρως µε τους Αξιωµα-
τικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην επετηρίδα των οποίων εντάσ-
σονται ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά τους,
πλην αυτών της µετάταξης. Σε αυτούς εφαρµόζονται οι
ίδιες διατάξεις σχετικά µε την ιεραρχική εξέλιξη, την αρ-
χαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες. Ο χρόνος
παραµονής στο βαθµό πριν τη µετάταξη για τους µετα-
τασσόµενους µε τον κατεχόµενο βαθµό προσµετράται
για την προαγωγή τους στον επόµενο βαθµό.
Οι Αξιωµατικοί απόφοιτοι της Σχολής Δοκίµων Σηµαιο-

φόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που φέρουν βαθµό Σηµαιοφόρου
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις
Αξιωµατικών ειδικότητας και φέρουν το βαθµό Σηµαιο-
φόρου από µετάταξη. Ο χρόνος παραµονής στο βαθµό
του Σηµαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους µετατασσόµε-
νους είναι εκείνος του ελάχιστου χρόνου παραµονής ο
οποίος προβλέπεται για το βαθµό αυτό, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις. Οι µετατασσόµενοι σε θέσεις ειδι-
κότητας Υγειονοµικού ή Υγειονοµικού ειδικής κατηγο-
ρίας, όπου απαιτείται η λήψη ιατρικής ειδικότητας ή κλι-
νική εµπειρία, αν δεν έχουν αποκτήσει τα προσόντα αυ-
τά, εντός του ελάχιστου χρόνου παραµονής στο βαθµό
του Σηµαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραµένουν στο βαθµό
αυτό µέχρι την απόκτηση των προσόντων αυτών.
Οι Αξιωµατικοί απόφοιτοι της Σχολής Δοκίµων Υπα-

ξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που µετατάσσονται σε κενές
οργανικές θέσεις Αξιωµατικών ειδικότητας ή κατηγορίας
Σ.Ν.Δ., εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα µε το
βαθµό που κατέχουν, αλλά µετά τους υπηρετούντες ο-
µοιοβάθµους τους. Οι µετατασσόµενοι εξοµοιώνονται
πλήρως µε τους Αξιωµατικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην επε-
τηρίδα των οποίων εντάσσονται, ως προς τις υποχρεώ-
σεις και τα δικαιώµατά τους, πλην αυτών της µετάταξης.
Σε αυτούς εφαρµόζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά µε
την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές
και τις αποστρατείες. Ο χρόνος παραµονής στο βαθµό,
πριν τη µετάταξη για τους µετατασσόµενους µε τον κα-
τεχόµενο βαθµό, προσµετράται για την προαγωγή τους
στον επόµενο βαθµό.
Οι Αξιωµατικοί απόφοιτοι της Σχολής Δοκίµων Υπα-

ξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που φέρουν βαθµό Σηµαιοφό-
ρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και µετατάσσονται σε κενές οργανι-
κές θέσεις Αξιωµατικών ειδικότητας, φέρουν το βαθµό
Σηµαιοφόρου από µετάταξη. Ο χρόνος παραµονής στο
βαθµό του Σηµαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους µετατασ-
σόµενους είναι εκείνος του ελάχιστου χρόνου παραµο-
νής ο οποίος προβλέπεται για το βαθµό αυτό, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι µετατασσόµενοι σε θέ-
σεις ειδικότητας Υγειονοµικού ή Υγειονοµικού ειδικής
κατηγορίας, όπου απαιτείται η λήψη ιατρικής ειδικότη-
τας ή κλινική εµπειρία, αν δεν έχουν αποκτήσει τα προ-
σόντα αυτά, εντός του ελάχιστου χρόνου παραµονής
στο βαθµό του Σηµαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραµένουν
στο βαθµό αυτό µέχρι την απόκτηση των προσόντων αυ-
τών. Το ίδιο ισχύει και για τους µετατασσόµενους σε θέ-
σεις Αξιωµατικών ειδικότητας Υγειονοµικού ή Υγειονο-
µικού ειδικής κατηγορίας.

4. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Υπαξιωµατι-
κοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που είναι απόφοιτοι της Σχολής Δοκί-
µων Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και µετατάσσονται σε
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κενές οργανικές θέσεις Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδι-
κότητας ή κατηγορίας Σ.Ν.Δ., αποκτούν το βαθµό του
Σηµαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από µετάταξη, ο οποίος τους
απονέµεται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί
κτήσεως βαθµού των Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και ε-
ντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα των Αξιωµατικών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µετά τους υπηρετούντες οµοιοβάθµους
τους. Οι µετατασσόµενοι εξοµοιώνονται πλήρως µε τους
Αξιωµατικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην επετηρίδα των οποίων
εντάσσονται, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµα-
τά τους, πλην αυτών της µετάταξης και κατατάσσονται
µισθολογικά στην κατηγορία Α΄ του άρθρου 124 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Σε αυτούς εφαρµόζονται οι ίδιες
διατάξεις σχετικά µε την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιό-
τητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες. Ο χρόνος πα-
ραµονής στο βαθµό του Σηµαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για
τους µετατασσόµενους είναι εκείνος του ελάχιστου
χρόνου παραµονής ο οποίος προβλέπεται για το βαθµό
αυτό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι µετατασ-
σόµενοι σε θέσεις ειδικότητας Υγειονοµικού ή Υγειονο-
µικού ειδικής κατηγορίας, όπου απαιτείται η λήψη ιατρι-
κής ειδικότητας ή κλινική εµπειρία, αν δεν έχουν απο-
κτήσει τα προσόντα αυτά, εντός του ελαχίστου χρόνου
παραµονής στο βαθµό του Σηµαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
παραµένουν στο βαθµό αυτό µέχρι την απόκτηση των
προσόντων αυτών.
Οι µετατασσόµενοι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και

Υπαξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που είναι απόφοιτοι της
Σχολής Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και µετα-
τάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Ανθυπασπιστών
και Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε ειδικότητα, εντάσ-
σονται στην αντίστοιχη επετηρίδα µε το βαθµό που κατέ-
χουν. Οι µετατασσόµενοι εξοµοιώνονται πλήρως µε τους
Αξιωµατικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην επετηρίδα των οποίων
εντάσσονται, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµα-
τά τους, πλην αυτών της µετάταξης. Σε αυτούς εφαρµό-
ζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά µε την ιεραρχική εξέλι-
ξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες.
Ο χρόνος παραµονής στο βαθµό, πριν τη µετάταξη για
τους µετατασσόµενους µε τον κατεχόµενο βαθµό, προ-
σµετράται για την προαγωγή τους στον επόµενο βαθµό.

5. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Υπαξιωµατικοί
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Λιµενοφυ-
λάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιµενοφύλακες, που µετα-
τάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Αξιωµατικών ειδι-
κότητας ή Αξιωµατικών κατηγορίας Σ.Ν.Δ. ή κατηγορίας
Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα µε
το βαθµό του Σηµαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι µετατασσό-
µενοι εντάσσονται στην επετηρίδα µετά τους υπηρετού-
ντες οµοιοβάθµους τους, εξοµοιώνονται πλήρως µε
τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαι-
ώµατά τους, πλην αυτών της µετάταξης. Σε αυτούς ε-
φαρµόζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά µε την ιεραρχική
εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις απο-
στρατείες. Ο χρόνος παραµονής στον βαθµό πριν τη µε-
τάταξη, για τους µετατασσόµενους µε τον κατεχόµενο
βαθµό, προσµετράται για την προαγωγή τους στον επό-
µενο βαθµό. Οι µετατασσόµενοι σε θέσεις ειδικότητας
Υγειονοµικού ή Υγειονοµικού ειδικής κατηγορίας, όπου
απαιτείται η λήψη ιατρικής ειδικότητας ή κλινική εµπει-
ρία, αν δεν έχουν αποκτήσει τα προσόντα αυτά, εντός
του ελάχιστου χρόνου παραµονής στο βαθµό του Σηµαι-
οφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραµένουν στο βαθµό αυτό µέ-
χρι την απόκτηση των προσόντων αυτών.

Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Υπαξιωµατικοί
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή Λιµενοφυ-
λάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και οι Λιµενοφύλακες, που µετα-
τάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωµατικών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας ή Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., εντάσσονται
στην αντίστοιχη επετηρίδα µε τον κατεχόµενο βαθµό, ε-
κτός αν πρόκειται για Λιµενοφύλακες στους οποίους α-
πονέµεται ο βαθµός Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Οι µετα-
τασσόµενοι εντάσσονται στην επετηρίδα µετά τους υπη-
ρετούντες οµοιοβάθµους τους, εξοµοιώνονται πλήρως
µε τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δι-
καιώµατά τους, πλην αυτών της µετάταξης. Σε αυτούς ε-
φαρµόζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά µε την ιεραρχική
εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις απο-
στρατείες. Ο χρόνος παραµονής στο βαθµό πριν τη µε-
τάταξη για τους µετατασσόµενους µε τον κατεχόµενο
βαθµό προσµετράται για την προαγωγή τους στον επό-
µενο βαθµό.

Άρθρο 36
Μεταβατικές διατάξεις

1. Η εφαρµογή των άρθρων 27 έως και 30 του Κεφα-
λαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ αρχίζει από την έναρξη ισχύος
του διατάγµατος, το οποίο προβλέπεται στην παράγρα-
φο 1 του άρθρου 30. Μέχρι την έναρξη ισχύος των δια-
τάξεων του προηγούµενου εδαφίου, οι µεταθέσεις, το-
ποθετήσεις και αποσπάσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
διενεργούνται σύµφωνα µε το π.δ. 33/2009 (Α΄50) και
τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 119 του
ν. 3079/2002, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 26.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, καταρ-
γείται η παρ. 1 του άρθρου 119 του «Κώδικα Προσωπικού
Λιµενικού Σώµατος», που κυρώθηκε µε το ν. 3079/2002
(Α΄311). Οποιαδήποτε υφιστάµενη αναφορά στην κα-
ταργούµενη κατά τα ανωτέρω διάταξη νοείται στο εξής
ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 26 -
36 του παρόντος νόµου. Οι κανονιστικές πράξεις που έ-
χουν εκδοθεί βάσει της παρ. 1 του άρθρου 119 του «Κώ-
δικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος», που κυρώθηκε µε
το ν. 3079/2002, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, διατηρούνται σε ισχύ, µέχρι την
έκδοση των κανονιστικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση
των διατάξεων του παρόντος νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 37
Σύστηµα Αξιολόγησης

1. Τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.  Α-
ΚΤ., αξιολογούνται µε σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο
διέπεται από τις αρχές της αµεροληψίας και της αξιο-
κρατίας, µε βάση την επαγγελµατική ικανότητα των στε-
λεχών και την αποδοτικότητά τους.

2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός τεσ-
σάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής και γνώµη του Συµβουλίου Επιτελι-
κού Σχεδιασµού, καθορίζονται, ακόµα και κατά παρέκκλι-
ση από κάθε σχετική διάταξη νόµου, τα ουσιαστικά προ-
σόντα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η κλίµακα διαβάθµι-
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σης των κριτηρίων αξιολόγησης και των κριτηρίων προα-
γωγής, οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, το αντικείµενο
και τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο
τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, τα δι-
καιώµατα και οι εγγυήσεις υπέρ των στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. σε σχέση µε αυτήν, οι διαδικασίες υποβολής και
εξέτασης των διοικητικών προσφυγών και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.

3. Αν µετά τη µετάθεση το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χα-
ρακτηρισθεί εκ νέου και οποτεδήποτε ως «απαράδεκτο»,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του
π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 38
Γενικές Διατάξεις

1. Πειθαρχικώς προϊστάµενοι των στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. είναι:
α) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής,
γ) ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
δ) οι Υπαρχηγοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
ε) ο Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης,
στ) ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ.,
ζ) ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. για τα στελέχη που υπηρετούν εντός της οικεί-
ας περιφερειακής διοίκησης καθώς και στις λιµενικές αρ-
χές που υπάγονται σε αυτόν,
η) Οι προϊστάµενοι των Λιµενικών Αρχών εξωτερικού

και εσωτερικού για το προσωπικό των Λιµενικών Αρχών
όπου προΐστανται.
Οι πειθαρχικώς προϊστάµενοι επιλαµβάνονται αυτε-

παγγέλτως.
2. Πειθαρχική εξουσία στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. α-

σκούν:
α) οι πειθαρχικώς προϊστάµενοί τους,
β) τα πρωτοβάθµια πειθαρχικά συµβούλια,
γ) τα δευτεροβάθµια πειθαρχικά συµβούλια.
3. Οι πειθαρχικές ποινές των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

διακρίνονται σε συνήθεις και καταστατικές:
α. Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές, κατά σειρά βαρύτη-

τας, είναι:
(1) η επίπληξη,
(2) ο περιορισµός,
(3) η φυλάκιση.
β. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές είναι:
(1) η πρόσκαιρη παύση,
(2) η προσωρινή απόλυση,
(3) η απόταξη,
(4) η αποβολή.
γ. Οι ποινές των ανωτέρω εδαφίων 3α(2) και 3α(3) επιµε-

τρώνται σε ηµέρες και αυτές των 3β(1) και 3β(2) σε µήνες.
4. Πειθαρχικός έλεγχος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ασκείται, σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων
του Κανονισµού Πειθαρχίας που συντάσσεται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

5. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται αµελλητί και αρχίζει µε
την έκδοση της κλήσης σε απολογία ή την πράξη παρα-

ποµπής στο Πειθαρχικό Συµβούλιο και περατώνεται µε
τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο ή την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.

6. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότε-
ρο εντός δύο (2) µηνών από την κλήση σε απολογία είτε
µε την έκδοση πειθαρχικής απόφασης µονοµελούς ορ-
γάνου είτε µε παραποµπή ενώπιον πειθαρχικού συµβου-
λίου. Σε περίπτωση παραποµπής ενώπιον του πειθαρχι-
κού συµβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνε-
ται εντός δύο (2) µηνών από την παραποµπή, εκτός αν α-
παιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης, οπότε ολοκληρώνεται
εντός τεσσάρων (4) µηνών. Η υπαίτια παράβαση των δια-
τάξεων της παρούσας παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό
παράπτωµα. Το παράπτωµα αυτό, για τα µέλη του πει-
θαρχικού συµβουλίου, εκδικάζεται µετά από παραποµπή
ενώπιον του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.

7. Ο πειθαρχικός έλεγχος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.     Α-
ΚΤ., είναι ανεξάρτητος από τις ανακριτικές πράξεις ή την
ποινική δίωξη που ασκείται παράλληλα ή έχει ασκηθεί ε-
πί της υπόθεσης. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πει-
θαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο, όµως, µπο-
ρεί, µε απόφασή του, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή,
να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την αναστολή της
πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαί-
νει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται, σε περί-
πτωση που το πειθαρχικό παράπτωµα προκάλεσε δηµό-
σιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας.
Το πειθαρχικό όργανο δεσµεύεται από την κρίση που πε-
ριέχεται σε αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου
ή σε αµετάκλητο απαλλακτικό βούλευµα, µόνο ως προς
την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγµατικών περιστατικών
που στοιχειοθετούν την αντικειµενική υπόσταση πειθαρ-
χικού παραπτώµατος. Αν µετά την έκδοση πειθαρχικής
απόφασης µε την οποία απαλλάσσεται στέλεχος Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από την απότα-
ξη, εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινι-
κού δικαστηρίου µε την οποία διαπιστώνονται πραγµατι-
κά περιστατικά που συνιστούν την αντικειµενική υπόστα-
ση πειθαρχικού παραπτώµατος, που τιµωρείται µε κατα-
στατική ποινή, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαµβάνε-
ται. Επίσης, επαναλαµβάνεται η πειθαρχική διαδικασία,
αν µετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής απόφα-
σης, µε την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή, εκδο-
θεί αµετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση ή αµετάκλη-
το απαλλακτικό βούλευµα για την πράξη ή την παράλει-
ψη, για την οποία τιµωρήθηκε πειθαρχικά το στέλεχος
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η επανάληψη της πειθαρχικής διαδικα-
σίας επιτρέπεται, και όταν έχει εκδοθεί καταδικαστική
πειθαρχική απόφαση, χωρίς να έχει λάβει υπόψη καταδι-
καστική ποινική απόφαση που προηγήθηκε.

8. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο Εισαγγελέας του
Ναυτοδικείου έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αµέσως
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κάθε
ποινική δίωξη που ασκείται κατά στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.Α-
ΚΤ. Ο Γραµµατέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού
συµβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στην ί-
δια αρχή τα παραπεµπτικά ή απαλλακτικά βουλεύµατα
σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόµενες
σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτι-
κές αποφάσεις. Σε περίπτωση εγκλεισµού σε σωφρονι-
στικό κατάστηµα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί
τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Με την επιφύλαξη των καταδικα-
στικών αποφάσεων όπου η άσκηση της πειθαρχικής δίω-
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ξης είναι υποχρεωτική, τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα ο-
φείλουν εντός είκοσι (20) ηµερών µετά την ως άνω ενη-
µέρωσή τους να αποφαίνονται αιτιολογηµένα για την ά-
σκηση ή µη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του στελέχους
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

9. Τα έγγραφα πειθαρχικού ελέγχου καταχωρούνται
στους οικείους ατοµικούς φακέλους.

10. Ο πειθαρχικώς προϊστάµενος, εφόσον διαπιστώσει
ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικής παράβασης, συγκεντρώ-
νει τα σχετικά αποδεικτικά µέσα για τη διερεύνηση της
υπόθεσης και, αναλόγως των στοιχείων που προκύ-
πτουν, προβαίνει σε µία από τις παρακάτω ενέργειες:
α. εκδίδει κλήση σε απολογία, η οποία υποβάλλεται α-

πό τον εγκαλούµενο εντός ρητής εύλογης προθεσµίας,
που δεν µπορεί να είναι µικρότερη των πέντε (5) ηµερών,
ο δε εγκαλούµενος έχει δικαίωµα, µε αίτησή του, να λά-
βει γνώση του συνόλου των εγγράφων της υπόθεσης.
Πειθαρχικές παραβάσεις, που τελούνται δια της απολο-
γίας του εγκαλουµένου, δεν αξιολογούνται, προ του πέ-
ρατος της αρχικής πειθαρχικής δίωξης. Σε περίπτωση µη
υποβολής απολογίας, το πειθαρχικό όργανο εξετάζει
τους λόγους µη υποβολής της και, εφόσον διαπιστώσει
νόµιµη επίδοση της κλήσης σε απολογία, συνεχίζει κα-
νονικά τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου,
β. παραπέµπει τον εγκαλούµενο ενώπιον του αρµοδί-

ου Πειθαρχικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρ. 11,
γ. θέτει την υπόθεση στο αρχείο.
11. Αν η πράξη ή παράλειψη τιµωρείται µε καταστατική

ποινή, η υπόθεση παραπέµπεται στο αρµόδιο Πειθαρχικό
Συµβούλιο και µόνο εφόσον έχει προηγηθεί η διενέργεια
Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

12. Για την εφαρµογή της παραγράφου 10 και µε την ε-
πιφύλαξη των οριζόµενων στην παρ. 11, εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του πειθαρχικώς προϊσταµένου να
διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Πειθαρχίας,
για τη συγκέντρωση του απαιτούµενου αποδεικτικού υ-
λικού. Δικαίωµα έκδοσης της διαταγής αυτής, µε δυνα-
τότητα µεταβίβασης της αρµοδιότητάς τους στους πει-
θαρχικούς προϊσταµένους της παρ. 1, έχουν οι παρακά-
τω:
α) ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για

όλο το στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου κι αν
αυτό υπηρετεί,
β) ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για όλο το στρατιωτικό

προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου κι αν αυτό υπηρετεί,
γ) οι Προϊστάµενοι Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-

ΕΛ.ΑΚΤ. για το προσωπικό της Υπηρεσίας που προΐστα-
νται, καθώς και για αυτό των Λιµενικών Αρχών που υπά-
γονται στη συγκεκριµένη Περιφερειακή Διοίκηση,
δ) οι Προϊστάµενοι των Λιµενικών Αρχών εσωτερικού

και εξωτερικού, οι Διοικητές των Σχολών Εµπορικού
Ναυτικού, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ο Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων
Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ο Διοικητής της
Σχολής Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., της Σχο-
λής Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Σχο-
λής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το προ-
σωπικό Λ.Σ-ΕΛ. ΑΚΤ., που υπάγεται σε αυτούς.
Εφόσον µε την ένορκη διοικητική εξέταση διαπιστώνε-

ται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος, ο πειθαρχι-
κώς προϊστάµενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική
δίωξη.

Η ένορκη διοικητική εξέταση περατώνεται εντός τριών
(3) µηνών από τη λήψη της διαταγής διενέργειάς της. Ο
διενεργών αυτή αιτείται µε έγγραφη πλήρως αιτιολογη-
µένη αναφορά, πριν τη λήξη της προθεσµίας, την παρά-
τασή της, η οποία µπορεί να εγκριθεί µόνο έως ένα (1)
µήνα επιπλέον από εκείνον που τη διέταξε. Περαιτέρω
παράταση των ανωτέρω προθεσµιών δεν είναι δυνατή
για οποιονδήποτε λόγο.

13. Οι πειθαρχικές παραβάσεις παραγράφονται εντός
πέντε (5) ετών από την τέλεσή τους, εκτός αν ορίζονται
µεγαλύτερες προθεσµίες για την παραγραφή τους ως
ποινικών αδικηµάτων από τον Ποινικό και το Στρατιωτικό
Ποινικό Κώδικα. Πειθαρχικό παράπτωµα το οποίο αποτε-
λεί και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται πριν παραγρα-
φεί το ποινικό αδίκηµα. Για τα παραπτώµατα αυτά οι
πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παρα-
γραφή του πειθαρχικού παραπτώµατος. Η κλήση σε απο-
λογία ή η παραποµπή στο πειθαρχικό συµβούλιο διακό-
πτουν την παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο συνο-
λικός χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτο-
βάθµιας πειθαρχικής απόφασης δεν µπορεί να υπερβεί
τα επτά (7) έτη. Η παραγραφή του πειθαρχικού παρα-
πτώµατος διακόπτεται, επίσης, από την τέλεση νέου πει-
θαρχικού παραπτώµατος, το οποίο αποσκοπεί στην από-
κρυψη ή την παρεµπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του
πρώτου. Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο παράπτωµα πα-
ραγράφεται, όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η πα-
ραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο µεταγενέ-
στερο της παραγραφής του πρώτου. Δεν παραγράφεται
το πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρ-
χική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο
βαθµό.

14. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της
ποινικής δικονοµίας εφαρµόζονται αναλόγως και στο
πειθαρχικό δίκαιο στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον δεν
αντίκεινται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου και συνά-
δουν µε τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικα-
σίας.
Εφαρµόζονται, ιδίως, οι αρχές και οι κανόνες που α-

φορούν:
α) τους λόγους αποκλεισµού της υπαιτιότητας και της

ικανότητας προς καταλογισµό,
β) τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για

την επιµέτρηση της πειθαρχικής ποινής,
γ) την έµπρακτη µετάνοια,
δ) το δικαίωµα σιγής του πειθαρχικώς διωκοµένου,
ε) την πραγµατική και νοµική πλάνη,
στ) το τεκµήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διω-

κοµένου,
ζ) την προστασία των δικαιολογηµένων συµφερόντων

του πειθαρχικώς διωκοµένου ή της υπηρεσίας για τη δια-
τύπωση δυσµενών κρίσεων και εκφράσεων ή τη διενέρ-
γεια εκδηλώσεων εκ µέρους του εν λόγω υπαλλήλου, ε-
φόσον δεν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό παράπτωµα
της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλλη-
λο συµπεριφοράς.
Σε περίπτωση αποκατάστασης, απονοµής χάριτος ή

άρσης µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κολασίµου ή µε-
ταβολής των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αί-
ρεται το πειθαρχικώς κολάσιµο της πράξης.

15. Σε περιπτώσεις επιβολής συνήθων πειθαρχικών
ποινών, ο εγκαλούµενος µπορεί να ασκήσει ενδικοφανή
προσφυγή κατά των σχετικών ατοµικών διοικητικών πρά-
ξεων των αρµοδίων οργάνων πειθαρχικού ελέγχου ε-
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ντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών. Οι βαθµοί εξέ-
τασης των προσφυγών αυτών δεν µπορεί να είναι περισ-
σότεροι των τριών (3), συµπεριλαµβανοµένου του οργά-
νου που επέβαλε την ποινή.

16. Ως προς τον υπολογισµό των προθεσµιών:
α. οι προθεσµίες άσκησης ενδικοφανών προσφυγών υ-

πολογίζονται από την εποµένη της κοινοποίησης της
προσβαλλόµενης διοικητικής πράξης ή παράλειψης,
β. η έναρξη των προθεσµιών για τη λήψη απόφασης ε-

πί των ενδικοφανών προσφυγών υπολογίζεται από την
ηµέρα κατά την οποία αυτές περιήλθαν στο αρµόδιο για
την απάντηση κλιµάκιο. Αν η προσφυγή κατατεθεί σε α-
ναρµόδιο όργανο, αυτό οφείλει να την αποστείλει στον
καθ’ ύλην αρµόδιο όργανο αµελλητί.
γ. αν η ηµέρα λήξης της προθεσµίας είναι αργία, η λή-

ξη µετατίθεται για την επόµενη εργάσιµη.
17. Αρµόδιος, καταρχήν, για την επιβολή, επαύξηση,

µείωση και άρση πειθαρχικών ποινών είναι ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι πειθαρχικοί
προϊστάµενοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, µε δικαί-
ωµα µεταβίβασης της αρµοδιότητας σε υφιστάµενα κλι-
µάκια διοίκησης.

Άρθρο 39
Πειθαρχικά Συµβούλια

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., για την πειθαρχική δίωξη στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.Α-
ΚΤ., συγκροτούνται κατά το µήνα Μάιο εκάστου έτους
Πρωτοβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια (Π.Π.Σ.) και Δευτε-
ροβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια (Δ.Π.Σ.) µε θητεία ενός
(1) έτους, αποτελούµενα από τρεις (3) εν ενεργεία ανώ-
τερους ή ανώτατους, κατά περίπτωση, Αξιωµατικούς, οι
οποίοι αναδεικνύονται, κατόπιν κλήρωσης, µεταξύ των
εν ενεργεία ανώτερων ή ανώτατων, κατά περίπτωση, Α-
ξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Ο καθ’ ύλην και κατά τόπο α-
ριθµός των Πειθαρχικών Συµβουλίων καθορίζεται, µε την
απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, ανάλογα µε τις α-
νάγκες.

2. Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζεται ο
αρχαιότερος Αξιωµατικός εκ των µελών του. Σε περί-
πτωση απουσίας ή νοµίµου κωλύµατός του, χρέη Προέ-
δρου εκτελεί ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος Αξιω-
µατικός από τα υπόλοιπα τακτικά ή αναπληρωµατικά µέ-
λη. Αντικατάσταση του Προέδρου ή των µελών του Πει-
θαρχικού Συµβουλίου γίνεται, µε τη διαδικασία της παρα-
γράφου 1, µόνο αιτιολογηµένα και αν το επιβάλει αυτό
λόγος αναγόµενος στην άσκηση των καθηκόντων του, ό-
πως αποστρατεία, παραίτηση, µετάθεση.

3. Εισηγητής ορίζεται το νεότερο µέλος του πειθαρχι-
κού συµβουλίου.

4. Με απόφαση του Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ορίζεται
ο γραµµατέας του πειθαρχικού συµβουλίου.

5. Για την αναπλήρωση των τακτικών µελών, σε περί-
πτωση απουσίας ή νοµίµου κωλύµατος, ορίζονται µε την
απόφαση της παραγράφου 1 ισάριθµα ή περισσότερα α-
ναπληρωµατικά µέλη.

6. Αν µε την ίδια διαταγή παραπέµπονται στελέχη
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαφορετικού βαθµού, που υπάγονται στις
αρµοδιότητες περισσότερων Πειθαρχικών Συµβουλίων,
αρµόδιο είναι το συµβούλιο στο οποίο υπάγεται ο ανώ-
τερος των εγκαλουµένων.

7. Όταν ο εγκαλούµενος είναι ανώτατος Αξιωµατικός,
η υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο Συµβούλιο Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του π.δ. 38/2012 (Α΄75),το οποίο λειτουργεί και ενεργεί
ως πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο, καθώς και στο
Ανώτατο Συµβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µε ευρύτερη σύνθεση
της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του        π.δ.
38/2012, το οποίο λειτουργεί ως δευτεροβάθµιο Πειθαρ-
χικό Συµβούλιο. Η παραποµπή στο Ανώτατο Συµβούλιο
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
1 του π.δ. 38/2012, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προη-
γούµενο εδάφιο, γίνεται µε διαταγή του ασκούντος την
πειθαρχική δίωξη.

8. Η διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου περί Πειθαρ-
χικών Συµβουλίων εφαρµόζεται για το σύνολο των στε-
λεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Άρθρο 40
Μέλη Πειθαρχικών Συµβουλίων

1. Οι Αξιωµατικοί που µετέχουν στη σύνθεση των Πει-
θαρχικών Συµβουλίων πρέπει:

(α) να είναι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίµων Σηµαιοφό-
ρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ανώτεροι ή αρχαιότεροι των παρα-
πεµποµένων,

(β) να µην τους έχει επιβληθεί καταστατική ποινή,
(γ) να µην έχουν καταδικαστεί από τακτικό ή στρατιω-

τικό ποινικό δικαστήριο σε ποινή στερητική της ελευθε-
ρίας,

(δ) να µην έχουν δυσµενή κρίση κατά την τελευταία
τους προαγωγή.

2. Εξαιρούνται από τη σύνθεση των Πειθαρχικών Συµ-
βουλίων:

(α) οι Αξιωµατικοί κατά των οποίων στρέφεται το πει-
θαρχικό παράπτωµα,

(β) οι συγγενείς εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή απεριό-
ριστα ή σε πλάγια γραµµή και µέχρι τον τέταρτο βαθµό ή
εξ αγχιστείας µέχρι το δεύτερο βαθµό, καθώς και ο σύ-
ζυγος εκείνου που διώκεται ή του Αξιωµατικού κατά του
οποίου στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωµα,

(γ) εκείνος που έχει ασκήσει την πειθαρχική δίωξη, κα-
θώς και αυτός που έχει ενεργήσει ανάκριση στην ίδια
πειθαρχική υπόθεση,

(δ) αυτοί που έχουν εξεταστεί ως µάρτυρες στην ίδια
υπόθεση,

(ε) οι Αξιωµατικοί που συµµετείχαν σε ποινική δίκη ως
µέλη στρατιωτικού δικαστηρίου, µάρτυρες ή πολιτικώς ε-
νάγοντες, για την ίδια πράξη,

(στ) αυτοί που έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέ-
ση ή εχθρότητα µε τον διωκόµενο ή έχουν ιδιαίτερη σχέ-
ση µε την υπόθεση που κρίνεται, ώστε να µπορεί να δη-
µιουργηθεί αµφιβολία για την αµεροληψία τους,

(ζ) στα Δ.Π.Σ. όσοι µετείχαν στο Πειθαρχικό Συµβού-
λιο που έκρινε την υπόθεση σε πρώτο βαθµό.

3. Οι Αξιωµατικοί, που κωλύονται κατά τα ανωτέρω, έ-
χουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23 του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονοµίας, που εφαρµόζεται αναλόγως.

Άρθρο 41
Διαδικασία Παραποµπής

1. Στο πλαίσιο αξιολόγησης φακέλων ενόρκων διοικη-
τικών εξετάσεων ή δικογραφιών τακτικών ή στρατιωτι-
κών ποινικών δικαστηρίων, τα αρµόδια κλιµάκια διοίκη-
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σης πειθαρχικής αρµοδιότητας οποιουδήποτε βαθµού υ-
ποχρεούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επι-
βολής οποιασδήποτε καταστατικής ποινής, να υποβά-
λουν αίτηµα παραποµπής της υπόθεσης ενώπιον του
Π.Π.Σ..

2. Επί του εν λόγω αιτήµατος γνωµατεύουν όλα τα
προϊστάµενά τους κλιµάκια διοίκησης µε πειθαρχική αρ-
µοδιότητα, λαµβάνοντας γνώση του φακέλου της υπόθε-
σης.

3. Το ανώτατο κλιµάκιο διοίκησης µε πειθαρχική αρµο-
διότητα είναι αυτό που, στο πλαίσιο της διαδικασίας των
Πειθαρχικών Συµβουλίων, ασκεί την πειθαρχική δίωξη. Α-
ποφασίζει ανέκκλητα επί της πρότασης παραποµπής, εί-
τε αναλαµβάνοντας ενέργειες επ’ αυτής είτε επιστρέφο-
ντας την υπόθεση στο άµεσα αρµόδιο προϊστάµενο του
εγκαλούµενου κλιµάκιο για τον πειθαρχικό έλεγχο της
υπόθεσης µε την επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής,
εφόσον προκύψουν επαρκή προς τούτο στοιχεία.

4. Ο ασκών την πειθαρχική δίωξη παραπέµπει τον ε-
γκαλούµενο στο αρµόδιο πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµ-
βούλιο και:
α. ορίζει την προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να

συνεδριάσει για να κρίνει την υπόθεση. Η προθεσµία αυ-
τή δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα (30) ηµε-
ρών ούτε µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών,
β. θέτει τα ερωτήµατα επί των οποίων οφείλει να γνω-

µοδοτήσει το Συµβούλιο σχετικά µε την επιβολή κατα-
στατικής ποινής,
γ. διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβου-

λίου πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τον ατοµικό φάκελο
του εγκαλουµένου και κάθε αναγκαίο επιπλέον στοιχείο,
δ. κοινοποιεί αντίγραφο της διαταγής παραποµπής

στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών
του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

5. Η διαταγή παραποµπής σε Πειθαρχικό Συµβούλιο α-
νακαλείται, µόνον εφόσον προέκυψαν εν τω µεταξύ σο-
βαρές ενδείξεις απαλλαγής του εγκαλουµένου ή εξάλει-
ψης των λόγων εξέτασης επιβολής καταστατικής ποι-
νής.

6. Η πράξη της παραποµπής και οι Γνωµοδοτήσεις των
Πειθαρχικών Συµβουλίων καταχωρούνται στους ατοµι-
κούς φακέλους των εγκαλουµένων.

7. Η διαδικασία των ανωτέρω παραγράφων µπορεί να
τηρηθεί και αν έχει ήδη επιβληθεί συνήθης πειθαρχική
ποινή και κλιµάκιο διοίκησης, οποιουδήποτε παραπάνω
βαθµού, κρίνει αναγκαία την παραποµπή στο Πειθαρχικό
Συµβούλιο. Στην περίπτωση, όµως, αυτή πρέπει να προη-
γηθεί άρση της επιβληθείσης ποινής µε ρητή επιφύλαξη
επανεπιβολής της, σε περίπτωση µη επιβολής καταστα-
τικής ποινής.

Άρθρο 42
Σύγκληση Πειθαρχικών Συµβουλίων

1. Ο Πρόεδρος του Π.Π.Σ., όταν λάβει τη διαταγή πα-
ραποµπής, προβαίνει εγγράφως στις παρακάτω ενέργει-
ες:
α. παραγγέλλει την επίδοσή της στον εγκαλούµενο,

γνωρίζοντάς του παράλληλα ότι δικαιούται να λάβει
γνώση του συνόλου των εγγράφων της υπόθεσης µέχρι
την ηµεροµηνία της πρώτης συνεδρίασης,
β. καλεί τον εγκαλούµενο να προτείνει µε έγγραφη α-

ναφορά του, απευθείας προς αυτόν, και εντός πέντε (5)
ηµερών, µάρτυρες υπεράσπισης, δηλώνοντας την κατοι-

κία τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Εν συνεχεία,
ο Πρόεδρος τους καλεί εγγράφως να προσέλθουν για ε-
ξέταση στη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου,
γ. καλεί αυτεπαγγέλτως όσους επιπλέον µάρτυρες θε-

ωρεί αναγκαίους για τη διαµόρφωση επαρκούς εικόνας
επί της υπόθεσης,
δ. αφού λάβει τα αποδεικτικά επίδοσης ή τις εκθέσεις

θυροκόλλησης και, λαµβάνοντας υπόψη και την απόστα-
ση από την έδρα του Συµβουλίου και του τόπου διαµονής
του εγκαλούµενου και των µαρτύρων, συγκαλεί το Συµ-
βούλιο να συνεδριάσει σε ορισµένο χρόνο και χώρο και
καλεί τον εγκαλούµενο πέντε (5) τουλάχιστον εργάσι-
µες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση να προσέλθει σε αυ-
τό.

2. Εάν ο εγκαλούµενος κωλύεται να παρουσιασθεί στο
Συµβούλιο για λόγους ασθένειας ή ανώτερης βίας, κα-
λείται από τον Πρόεδρο να εξετασθεί εγγράφως σε ερω-
τήµατα που θα του τεθούν σε κατά παραγγελία εξέταση,
µέσω της οικείας Λιµενικής Αρχής.

3. Εάν οι µάρτυρες, που θα προταθούν από τον εγκα-
λούµενο, διαµένουν εκτός της έδρας του Συµβουλίου
και, από τα στοιχεία του φακέλου ή την αναφορά του ε-
γκαλούµενου, διαφαίνεται ότι η κατάθεσή τους είναι ου-
σιώδης για τη διαµόρφωση γνώµης επί της υπόθεσης, ο
Πρόεδρος µεριµνά για την κατά παραγγελία εξέτασή
τους, µέσω της οικείας Λιµενικής Αρχής.

4. Ο εγκαλούµενος δικαιούται να προτείνει νέους µάρ-
τυρες και κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης του Συµ-
βουλίου, έχοντας µεριµνήσει ο ίδιος για την έγκαιρη
προσέλευσή τους σε αυτήν, ο αριθµός των οποίων δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3).

5. Σε περίπτωση πολέµου ή γενικής επιστράτευσης,
για την πρόσκληση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως µαρτύ-
ρων, που διαµένουν εκτός του τόπου που συνεδριάζει το
Συµβούλιο, απαιτείται έγκριση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ..

6. Ο Πρόεδρος µπορεί, επίσης, να ζητήσει οποιοδήπο-
τε περαιτέρω έγγραφο ή στοιχείο, εφόσον κρίνει ότι αυ-
τό συµβάλει στην πληρέστερη διαµόρφωση γνώµης επί
της κρινοµένης υπόθεσης.

7. Οι κλήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιδίδονται
µέσω των Υπηρεσιών που υπηρετούν και των λοιπών
µαρτύρων µέσω των οικείων Λιµενικών Αρχών µε κάθε
πρόσφορο µέσο.

Άρθρο 43
Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συµβουλίων

Τα Συµβούλια συνέρχονται και συνεδριάζουν στον τό-
πο και χρόνο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο. Σε περί-
πτωση απουσίας ή κωλύµατος τακτικών µελών, ο Πρόε-
δρος καλεί τα αναπληρωµατικά, κατά την σειρά αναγρα-
φής τους στην απόφαση συγκρότησης των Συµβουλίων.
Για τη συγκρότηση απαρτίας, απαιτείται η παρουσία συ-
νόλου των µελών των Πειθαρχικών Συµβουλίων, πλην
των νοµίµως και για σοβαρό λόγο κωλυοµένων, ο αριθ-
µός των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα τρίτο
της σύνθεσης.

Άρθρο 44
Αίτηση Εξαίρεσης

1. Κάθε µέλος του Συµβουλίου, που εκτιµά ότι υπάρχει
λόγος εξαίρεσής του, οφείλει να τον αναφέρει στο Συµ-
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βούλιο και αυτό αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία
των επόµενων παραγράφων.

2. Ο εγκαλούµενος µπορεί, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης, να ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο
την εξαίρεση µελών του Συµβουλίου για τα οποία συ-
ντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 40. Δεν δι-
καιούται, όµως, να ζητήσει την εξαίρεση τόσου αριθµού
µελών, ώστε να µην σχηµατίζεται απαρτία.

3. Ο Πρόεδρος διαβιβάζει την αίτηση εξαίρεσης στα
µέλη κατά των οποίων στρέφεται, προκειµένου αυτά να
αναφέρουν εγγράφως επί των προτεινοµένων λόγων.

4. Τα µέλη αυτά απέχουν από τη διαδικασία αξιολόγη-
σης της αίτησης εξαίρεσής τους και το Συµβούλιο συ-
µπληρώνεται ειδικά προς τούτο µε τα αναπληρωµατικά
µέλη, κατά τη σειρά αναγραφής τους στην απόφαση συ-
γκρότησης.

5. Αν έχει ζητηθεί η εξαίρεση του Προέδρου, την προ-
εδρία αναλαµβάνει ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος
από τα µέλη του Συµβουλίου.

6. Το Συµβούλιο, που συγκροτείται µε τη συµµετοχή
των αναπληρωµατικών µελών, αφού λάβει υπόψη του και
τις απόψεις των µελών των οποίων ζητείται η εξαίρεση,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία επί της αίτησης και συ-
ντάσσει σχετικό πρακτικό.

7. Αν η αίτηση εξαίρεσης γίνει δεκτή, τα εξαιρεθέντα
µέλη απέχουν των συνεδριάσεων και στις θέσεις τους
παραµένουν οριστικά τα αναπληρωµατικά µέλη, για να
κρίνουν τη συγκεκριµένη υπόθεση.

Άρθρο 45
Διεξαγωγή των συνεδριάσεων

1. Η διαδικασία είναι δηµόσια και προφορική. Ο Πρόε-
δρος του Συµβουλίου αποφασίζει είτε µετά από σχετικό
αίτηµα είτε, αν αυτό επιβάλλεται από τη φύση της υπό-
θεσης, αν η διαδικασία θα διεξαχθεί κεκλεισµένων των
θυρών. Η παράσταση συνηγόρου επιτρέπεται.

2. Η συνεδρίαση δεν διακόπτεται, παρά µόνο για τα α-
ναγκαία διαλείµµατα προς αναψυχή, για την εµφάνιση
ουσιώδους µάρτυρα ή για την εξακρίβωση ουσιώδους
γεγονότος. Για τη διακοπή, αποφασίζει το Συµβούλιο κα-
τά πλειοψηφία.

3. Εφόσον ο χρόνος δεν επαρκεί για την εξέταση της
υποθέσεως εντός της ορισµένης ηµέρας, η συνεδρίαση
µπορεί να διακοπεί για την εποµένη εργάσιµη.

4. Κάθε διακοπή που γίνεται, σύµφωνα µε τα παραπά-
νω, αναφέρεται στο πρακτικό.

Άρθρο 46
Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συµβουλίων

1. Με την έναρξη της συνεδρίασης, εµφανίζεται ενώ-
πιον του Συµβουλίου ο εγκαλούµενος, κατόπιν εντολής
του Προέδρου, και παρίσταται στη συνεδρίαση µέχρι το
πέρας της διαδικασίας. Σε περίπτωση µη εµφάνισης του
εγκαλούµενου και, εφόσον η απουσία του είναι δικαιο-
λογηµένη, το Συµβούλιο µπορεί να αναβάλει την κρίση
της υπόθεσης σε εύλογο χρόνο, όχι µεγαλύτερο των δέ-
κα (10) εργάσιµων ηµερών, διαφορετικά η διαδικασία
προχωρά κανονικά.

2. Ο εισηγητής, µε εντολή του Προέδρου, διαβάζει την
παραπεµπτική διαταγή, την απόφαση που εκδόθηκε επί
αίτησης εξαίρεσης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες έγ-
γραφο της υπόθεσης. Οµοίως, ο Πρόεδρος µπορεί να

παραγγείλει την ανάγνωση και άλλων εγγράφων, ύστε-
ρα από αίτηση του εγκαλούµενου ή των µελών του Συµ-
βουλίου.

3. Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τους µάρτυρες
που έχουν νοµίµως κλητευθεί, καθώς και εκείνους που
προτείνει στη συνεδρίαση ο εγκαλούµενος.

4. Αν κάποιοι µάρτυρες απουσιάζουν, ο Πρόεδρος ε-
λέγχει το νόµιµο της κλήτευσής τους και, εφόσον έχουν
κληθεί νοµίµως, συνεχίζει τη διαδικασία, εκτός αν πιθα-
νολογείται ότι η µαρτυρία τους είναι ουσιώδης για την α-
ξιολόγηση της υπόθεσης, οπότε αναβάλει τη συνεδρία-
ση σε εύλογο χρόνο, όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµε-
ρών.

5. Το Συµβούλιο µπορεί, και κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης, να καλέσει και να εξετάσει κάθε πρόσωπο που
κρίνεται αναγκαίο να καταθέσει.

6. Οι µάρτυρες εξετάζονται ενόρκως, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.

7. Τους µάρτυρες εξετάζει ο Πρόεδρος, ύστερα από
αυτόν τα µέλη του Συµβουλίου και τελευταίος απευθύνει
ερωτήσεις ο εγκαλούµενος. Οι µάρτυρες µπορεί να εξε-
τάζονται και κατ’ αντιπαράσταση.

8. Οι καταθέσεις των µαρτύρων καταχωρούνται περι-
ληπτικά σε ιδιαίτερο πρακτικό που υπογράφεται αµέσως
από τον µάρτυρα, τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα.

9. Τελευταίος εξετάζεται και απολογείται ο εγκαλού-
µενος.

10. Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος ερωτά τα µέλη του
Συµβουλίου αν έχουν να ζητήσουν κάποια διευκρίνιση α-
πό τους µάρτυρες ή τον εγκαλούµενο, και εφόσον αυτοί
απαντήσουν αρνητικά, κηρύσσει το πέρας της συνεδρία-
σης και ο εγκαλούµενος και οι παρευρισκόµενοι µάρτυ-
ρες αποσύρονται.

Άρθρο 47
Διάσκεψη Πειθαρχικού Συµβουλίου

1. Το Συµβούλιο, µετά το πέρας της συνεδρίασης, δια-
σκέπτεται, προκειµένου να εκδώσει γνωµοδότηση επί
των τεθέντων ερωτηµάτων. Τα µέλη του Συµβουλίου,
διαρκούσης της διάσκεψης και πριν από την έκδοση της
γνωµοδότησης, δεν επικοινωνούν µε κανένα τρίτο και
παραµένουν στον ίδιο χώρο όλοι µαζί.

2. Το Συµβούλιο λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου
του ατοµικού φακέλου του εγκαλουµένου και, στη συνέ-
χεια, ο Πρόεδρος ερωτά τα µέλη αν διαµόρφωσαν σαφή
γνώµη από τη διαδικασία. Σε καταφατική απάντηση, η
διάσκεψη προχωρά, σύµφωνα µε τις επόµενες παραγρά-
φους.

3. Αν το Συµβούλιο δεν µπορεί να αποκτήσει πεποίθη-
ση επί ορισµένου ουσιώδους γεγονότος, µπορεί να απο-
φασίσει τη διεξαγωγή συµπληρωµατικής συνεδρίασης ε-
πί της υπόθεσης, κατόπιν συµπλήρωσης του φακέλου
της υπόθεσης σε νέα ηµέρα που θα οριστεί εντός των ε-
πόµενων πέντε (5) εργασίµων ηµερών.

4. Ο εγκαλούµενος οφείλει, χωρίς νέα έγγραφη πρό-
σκληση, να εµφανισθεί κατά τη νέα ορισθείσα ηµέρα συ-
νεδρίασης του Συµβουλίου, η οποία του ανακοινώνεται
προφορικά από τον Πρόεδρο.

5. Ο Πρόεδρος θέτει στο Συµβούλιο το ερώτηµα ή τα
ερωτήµατα χωριστά µε τη σειρά που είναι διατυπωµένα
στην παραπεµπτική διαταγή. Επί κανενός άλλου ερωτή-
µατος δεν µπορεί να γνωµοδοτήσει το Συµβούλιο.
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6. Για την κατάρτιση της γνωµοδότησης για κάθε ερώ-
τηµα διεξάγεται φανερή ψηφοφορία, κατά την οποία ψη-
φίζουν τα µέλη του Συµβουλίου κατά σειρά από τον νεό-
τερο προς τον αρχαιότερο και συντάσσεται πρακτικό,
στο οποίο αναγράφεται η αιτιολογηµένη γνώµη του συ-
νόλου των µελών, συµπεριλαµβανοµένης της γνώµης
της µειοψηφίας. Η γνώµη της πλειοψηφίας αποτελεί την
απόφαση του Συµβουλίου και το αποτέλεσµα της ψηφο-
φορίας αναγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης.

7. Αν το Συµβούλιο αποφάσισε καταφατικά σε ερώτη-
µα επιβολής καταστατικής ποινής αργίας, ορίζει και τη
χρονική της διάρκεια. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται κατά
πλειοψηφία µε φανερή ψηφοφορία.

Άρθρο 48
Γνωµοδότηση

1. Για όλη τη διαδικασία, που έλαβε χώρα ενώπιον του
Συµβουλίου, συντάσσεται πρακτικό γνωµοδότησης που
υπογράφεται από όλα τα µέλη.

2. Το πρακτικό αυτό περιλαµβάνει:
α. τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης,
β. τα ονοµατεπώνυµα και τους βαθµούς του Προέ-

δρου, των µελών του Συµβουλίου, του εισηγητή, του ε-
γκαλούµενου και των µαρτύρων,
γ. τα στοιχεία της απόφασης συγκρότησης του Συµ-

βουλίου, της πράξης παραποµπής σε αυτό και τους λό-
γους αναβολών,
δ. την απολογία του εγκαλούµενου και συνοπτικά πρα-

κτικά των µαρτυρικών καταθέσεων,
ε. τα τεθέντα ερωτήµατα και τα αποτελέσµατα της ψη-

φοφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών θετικών
και αρνητικών ψήφων και την πλήρως και ειδικώς αιτιο-
λογηµένη γνώµη των µελών.

3. Το πρακτικό υποβάλλεται αµελλητί και σε τέσσερα
(4) αντίγραφα µαζί µε ολόκληρο το φάκελο της υπόθε-
σης από τον Πρόεδρο στον ασκούντα την πειθαρχική
δίωξη.

4. Η γνωµοδότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι
υποχρεωτική για τον αποφασίζοντα επί της ποινής.

Άρθρο 49
Προσφυγή κατά της Γνωµοδότησης

1. Προσφυγή κατά της γνωµοδότησης του Πρωτοβάθ-
µιου Πειθαρχικού Συµβουλίου (Π.Π.Σ). µπορούν να ασκή-
σουν ο εγκαλούµενος µε τη συνήθη διαδικασία ιεραρχι-
κής υποβολής αναφορών και ο ασκών την πειθαρχική
δίωξη απευθείας προς τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθµι-
ου Πειθαρχικού Συµβουλίου (Δ.Π.Σ.). Αυτοτελές δικαίω-
µα άσκησης προσφυγής έχει ο κάθε εγκαλούµενος και ο
ασκών την πειθαρχική δίωξη. Κατά τη διάρκεια της προ-
θεσµίας και ενόσω εκκρεµεί η ασκηθείσα προσφυγή, α-
ναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.

2. Η άσκηση της προσφυγής επιτρέπεται εντός προθε-
σµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης στους δικαιούµενους της γνωµοδότησης
του Π.Π.Σ.. Η γνωµοδότηση του Πειθαρχικού Συµβουλί-
ου επιδίδεται, µε µέριµνα του ασκούντος την πειθαρχική
δίωξη, στον εγκαλούµενο, µε ταυτόχρονη έγγραφη γνω-
στοποίηση της ανωτέρω προθεσµίας.

3. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προ-
θεσµίας:
α. εφόσον το Π.Π.Σ. έχει προτείνει την επιβολή κατα-

στατικής ποινής, η γνωµοδότησή του καθίσταται εκτελε-
στή και ανέκκλητη ενώπιον της Διοίκησης,
β. εφόσον το Π.Π.Σ. δεν έχει προτείνει την επιβολή κα-

ταστατικής ποινής, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζε-
ται στο αµέσως προϊστάµενο του εγκαλουµένου κλιµά-
κιο διοίκησης µε πειθαρχική αρµοδιότητα, το οποίο ολο-
κληρώνει τον πειθαρχικό έλεγχο της υπόθεσης αποκλει-
σµένης της επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής.

Άρθρο 50
Δευτεροβάθµια Πειθαρχικά Συµβούλια

1. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο επιλαµβά-
νεται των υποθέσεων που παραπέµπονται σε αυτό για ε-
πανεξέταση και ενεργεί περαιτέρω κατά τη διαδικασία
του Π.Π.Σ., σύµφωνα µε τα παραπάνω άρθρα.

2. Όταν ο εγκαλούµενος είναι Ανώτατος Αξιωµατικός,
της υπόθεσης επιλαµβάνεται το Ανώτατο Συµβούλιο
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε ευρύτερη σύνθεση της περίπτωσης β΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012, στο οποίο ει-
σηγητής ορίζεται ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

3. Η παραποµπή Ανωτάτου Αξιωµατικού στο Ανώτατο
Συµβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε ευρύτερη σύνθεση της περί-
πτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 διε-
νεργείται από τον ασκούντα την πειθαρχική δίωξη. Το Α-
νώτατο Συµβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε ευρύτερη σύνθεση
της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του        π.δ.
38/2012 τηρεί την ενώπιον του Δ.Π.Σ. διαδικασία.

Άρθρο 51
Κανονισµός Πειθαρχίας

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός τεσσά-
ρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, θεσπίζεται «Κανονισµός Πειθαρχίας» περί πειθαρ-
χικών παραπτωµάτων και ποινών, καθώς και συνήθων και
καταστατικών πειθαρχικών ποινών του συνόλου του
προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και καθορίζονται οι λοιπές
ρυθµίσεις της διαδικασίας, των αρµοδίων οργάνων, των
ενδικοφανών προσφυγών, καθώς και κάθε άλλου σχετι-
κού θέµατος. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού
διατάγµατος, ισχύουν οι υφιστάµενες διατάξεις και δια-
ταγές περί πειθαρχικών παραπτωµάτων και ποινών, ατο-
µικών αναφορών και αναφορών παραπόνων ως ενδικο-
φανών προσφυγών κατά συνήθων πειθαρχικών ποινών.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 52
Δοµή Δυνάµεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εξωτε-
ρικών και Άµυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που λαµβάνεται ύστερα α-
πό πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, διαµορφώνεται η δοµή σε προσωπικό και µέσα
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Δοµή Δυνάµεων). Η πρόταση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαµορφώνεται
σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συµβουλίου Επιτε-
λικού Σχεδιασµού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο εισάγεται για
διατύπωση γνώµης συνολική πρόταση του Αρχηγού
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία λαµβάνει υπόψη της τις µελέτες -
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εισηγήσεις κάθε Κλάδου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην πρόταση
του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συντίθενται οι ανάγκες των
Κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας του α-
ναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού, των επιχειρησια-
κών µέσων και συστηµάτων και σε αυτήν επισυνάπτο-
νται υποχρεωτικά οι αναφερόµενες στην παρ. 2 του άρ-
θρου 12 του π.δ. 103/2014 (Α΄170) αποφάσεις του Συµ-
βουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

2. Οι µελέτες, εισηγήσεις, γνώµες, προτάσεις και απο-
φάσεις της παραγράφου 1 διατυπώνονται µε γνώµονα
τη βέλτιστη ανταπόκριση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις αρµο-
διότητες και την αποστολή του, σε συνδυασµό µε τις κα-
τευθύνσεις της Κυβέρνησης, και περιγράφουν το συνο-
λικό σχήµα οργάνωσης, λειτουργίας και δυνατοτήτων
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που ανταποκρίνεται στην εκτίµηση
των πραγµατικών του αναγκών και τους τρόπους µε
τους οποίους αυτές µπορούν να καλυφθούν, καθώς και
στην ανάγκη συνεχούς εκπλήρωσης των καθηκόντων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και επίτευξης επιχειρησιακής αποτελεσµα-
τικότητας, µε βάση τα κριτήρια κόστους - αποτελεσµατι-
κότητας, καθώς και καταπολέµησης της γραφειοκρατίας
και του συγκεντρωτισµού.

3. Οι µελέτες, εισηγήσεις, γνώµες, προτάσεις και απο-
φάσεις των παραγράφων 1 και 2 περιλαµβάνουν την
πλήρη καταγραφή του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξο-
πλισµού, καθώς και των υπαρχόντων επιχειρησιακών µέ-
σων και συστηµάτων και πλήρως τεκµηριωµένη αξιολό-
γηση για το βαθµό πραγµατικής και λειτουργικής ενσω-
µάτωσής τους, καθώς και αποτίµηση των προµηθειών υ-
λικοτεχνικού εξοπλισµού, επιχειρησιακών µέσων και συ-
στηµάτων της τελευταίας - κάθε φορά - δεκαετίας. Η κα-
ταγραφή και η αποτίµηση του προηγούµενου εδαφίου
περιλαµβάνει οπωσδήποτε εκτίµηση της επιχειρησιακής
κατάστασης υλικοτεχνικού εξοπλισµού, υλικών και µέ-
σων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., της εναποµένουσας διάρκειας ζωής
του, της ανάγκης εκσυγχρονισµού ή αναβάθµισης του,
των διαθέσιµων ανταλλακτικών και πυροµαχικών, των
δυνατοτήτων συντήρησης και εν γένει υποστήριξης και
κάθε άλλο συναφές στοιχείο.

4. Η απόφαση της παραγράφου 1 για τη Δοµή Δυνάµε-
ων ως προς τα µέσα επαναξιολογείται και επικαιροποιεί-
ται κάθε πέντε (5) χρόνια ή και συντοµότερα, εάν µετα-
βάλλονται κρίσιµα δεδοµένα.

5. Με την απόφαση της παραγράφου 1, πρέπει να επι-
τυγχάνονται οι µέγιστες δυνατές συνέργειες µε την Ελ-
ληνική Αστυνοµία και τις Ένοπλες Δυνάµεις και οικονο-
µίες κλίµακας, η µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα
και να λαµβάνονται υπόψη τα δεδοµένα των κρατών-µε-
λών του N.A.T.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Πριν τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1, ε-
νηµερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώµη της η αρ-
µόδια Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονι-
σµό της Βουλής.

Άρθρο 53
Προγραµµατισµός Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Με βάση τη Δοµή Δυνάµεων, όπως αυτή καθορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 52, καταρτίζεται ο Προγραµµατι-
σµός Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Ο Προγραµµατισµός
Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει δεκαπενταετή διάρκεια
και επανεξετάζεται και επικαιροποιείται ανά τριετία, ώ-
στε να εναρµονίζεται µε τους τριετείς Κρατικούς Προϋ-

πολογισµούς.
2. Για την κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση

του Προγραµµατισµού Προµηθειών, εφαρµόζονται η δια-
δικασία και τα κριτήρια του άρθρου 52. Επιπλέον, λαµβά-
νονται πλήρως υπόψη τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα, οι ο-
ροφές πιστώσεων που καθορίζει η Κυβέρνηση, οι προ-
γνώσεις και προβολές ως προς τις πληρωµές, καθώς και
οι παραλαβές που επηρεάζουν το δηµοσιονοµικό έλλειµ-
µα και το δηµόσιο χρέος.

3. Με βάση τον Προγραµµατισµό Προµηθειών      Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., καταρτίζεται το Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα
Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο επανεξετάζεται και
επικαιροποιείται κάθε χρόνο, ώστε να εναρµονίζεται µε
τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

4. Για την κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση
του Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος Προµηθειών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφαρµόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια
του άρθρου 52, η διαδικασία, όµως, ολοκληρώνεται, µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, που κινείται µέσα στο πλαίσιο των σχετικών προ-
βλέψεων του προϋπολογισµού.

Άρθρο 54
Διάρθρωση του Προγραµµατισµού Προµηθειών 
και του Τριετούς Κυλιόµενου Προγράµµατος 

Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Ο Προγραµµατισµός Προµηθειών και το Τριετές Κυ-
λιόµενο Πρόγραµµα Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διακρίνο-
νται σε τρία µέρη:
α. στο πρώτο µέρος εντάσσονται τα πλωτά µέσα

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι συµβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης,
β. στο δεύτερο µέρος εντάσσονται ο λοιπός υλικοτε-

χνικός εξοπλισµός, τα υπόλοιπα επιχειρησιακά µέσα και
συστήµατα, καθώς και οι αντίστοιχες συµβάσεις εν συ-
νεχεία υποστήριξης,
γ. στο τρίτο µέρος εντάσσονται τα έργα υποδοµής που

είναι αναγκαία για τη στέγαση και συντήρηση των προ-
µηθειών, µε σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Στον Προγραµµατισµό Προµηθειών και στο Τριετές
Κυλιόµενο Πρόγραµµα Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντάσ-
σονται µόνον ολοκληρωµένες προτάσεις προµήθειας υ-
λικοτεχνικού εξοπλισµού, επιχειρησιακών µέσων και συ-
στηµάτων. Ολοκληρωµένη θεωρείται η πρόταση που πε-
ριλαµβάνει:
α. εκτίµηση για την επιχειρησιακή ανάγκη που πρέπει

να καλυφθεί στο πλαίσιο της Δοµής Δυνάµεων        Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.,
β. εκτίµηση για το συνολικό κόστος κύκλου ζωής του

κάθε υλικοτεχνικού εξοπλισµού ή επιχειρησιακού µέσου
ή συστήµατος, στο οποίο περιλαµβάνεται οπωσδήποτε η
αρχική και η εν συνεχεία υποστήριξή του,
γ. πρόταση για την ασφάλεια εφοδιασµού µε βάση τις

υπάρχουσες και άµεσα διαθέσιµες στην Ελλάδα δυνατό-
τητες παραγωγής, συµπαραγωγής και υποστήριξης.

Άρθρο 55
Ενεργοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών

1. Κάθε ολοκληρωµένη πρόταση προµήθειας υλικοτε-
χνικού εξοπλισµού, επιχειρησιακών µέσων και συστηµά-
των, εφόσον είναι εντεταγµένη στον Προγραµµατισµό
Προµηθειών και στο Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα
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Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενεργοποιείται, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από α-
πόφαση του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ..

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1, καθορίζεται
και η διαδικασία εκτέλεσης της προµήθειας, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στη σχετική εθνική νοµοθεσία.

3. Μέχρι την κατάρτιση του πρώτου Προγραµµατισµού
Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του πρώτου Τριετούς Κυ-
λιόµενου Προγράµµατος Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για
την υλοποίηση των προµηθειών υλικοτεχνικού εξοπλι-
σµού, επιχειρησιακών µέσων και συστηµάτων, αρκεί η έ-
γκριση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής της απόφασης του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδια-
σµού, που λαµβάνεται σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 103/2014.

4. Προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού, επιχειρησια-
κών µέσων και συστηµάτων, που δεν είναι ενταγµένα
στον Προγραµµατισµό Προµηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
στο Τριετές Κυλιόµενο Πρόγραµµα Προµηθειών       Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται, µόνον όταν πρόκειται για απρό-
βλεπτες προµήθειες ή προµήθειες εξαιρετικά επείγου-
σες - άµεσης αποκατάστασης.

5. Απρόβλεπτες είναι οι προµήθειες, όταν, για λόγους
ανάγκης:
α) είναι αδύνατος ή εξαιρετικά δυσχερής ο προγραµ-

µατισµός τους, µε αποτέλεσµα να καθίσταται επιτακτική
η υλοποίηση της προµήθειας, ακόµα και αν διενεργείται
ήδη προγραµµατισµένος διαγωνισµός,
β) καθίσταται επιτακτική η αποκατάσταση της έλλει-

ψης, καθώς και της ειδικής κατάστασης στην οποία ε-
πέρχεται ο υλικοτεχνικός εξοπλισµός, τα επιχειρησιακά
µέσα και συστήµατα που χρησιµοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
προς εκπλήρωση της αποστολής του, εντός εύλογου
χρονικού διαστήµατος.
Απρόβλεπτη µπορεί, ιδίως, να χαρακτηριστεί:
α) η αιφνίδια βλάβη, η ζηµία, η αστοχία και η δυσλει-

τουργία που οδηγούν σε επισκευή, συντήρηση και σε,
κατά περίπτωση, αντικατάσταση του υπάρχοντος υλικο-
τεχνικού εξοπλισµού, των επιχειρησιακών µέσων και
των συστηµάτων που χρησιµοποιεί το Αρχηγείο       Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ.,
β) η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισµού που δεν παρα-

κολουθείται ή δεν είναι άµεσα διαθέσιµος από το Εφο-
διαστικό Σύστηµα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς
και η εκτέλεση εργασιών που δεν µπορεί να αναληφθούν
από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
Μετά από εισήγηση της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και

την εξασφάλιση των απαιτούµενων πιστώσεων, ο Αρχη-
γός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προωθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση, απόφαση µε την ο-
ποία χαρακτηρίζεται η προµήθεια ως απρόβλεπτη.
Η υλοποίηση των ανωτέρω προµηθειών πραγµατοποι-

είται µε βάση την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
6. Στις εξαιρετικά επείγουσες - άµεσης αποκατάστα-

σης εντάσσονται κατεπείγουσες προµήθειες που είναι α-
πολύτως αναγκαίες για την αντιµετώπιση ειδικών συνθη-
κών και καταστάσεων, εξ αιτίας των οποίων επέρχεται α-
δυναµία λειτουργίας του υπάρχοντος υλικοτεχνικού ε-
ξοπλισµού, των επιχειρησιακών µέσων και συστηµάτων
που χρησιµοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθιστώντας ανέφι-
κτη την εκπλήρωση της αποστολής του.
Εξαιρετικά επείγουσα - άµεσης αποκατάστασης µπο-

ρεί, ενδεικτικά, να χαρακτηριστεί:

α) η βλάβη, η αστοχία, η επισκευή, η συντήρηση και η
αντικατάσταση σε ειδικές περιπτώσεις του υπάρχοντος
υλικοτεχνικού εξοπλισµού, των επιχειρησιακών µέσων
και των συστηµάτων που χρησιµοποιεί το Αρχηγείο Λι-
µενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
β) η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισµού που δεν παρα-

κολουθείται ή δεν είναι άµεσα προσβάσιµος ή διαθέσι-
µος από το Εφοδιαστικό Σύστηµα του Αρχηγείου      Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η εκτέλεση εργασιών που δεν µπο-
ρεί να αναληφθούν από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
Μετά από εισήγηση της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και

την εξασφάλιση των απαιτούµενων πιστώσεων, ο Αρχη-
γός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προωθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση, απόφαση µε την ο-
ποία χαρακτηρίζεται η προµήθεια ως εξαιρετικά επείγου-
σα - άµεσης αποκατάστασης.
Οι εξαιρετικά επείγουσες - άµεσης αποκατάστασης

προµήθειες υλοποιούνται, σύµφωνα µε την εκάστοτε    ι-
σχύουσα νοµοθεσία.

Άρθρο 56
Συµβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FOS)

1. Οι συµβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη έχουν
ως αντικείµενο ένα ή περισσότερα από τα εξής: τη συ-
ντήρηση, τα ανταλλακτικά, την προµήθεια πυροµαχικών,
την παροχή εκπαίδευσης, τη δυνατότητα εκσυγχρονι-
σµού του υλικού, την παράταση της διάρκειας ζωής και
την αναβάθµιση.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης
προµήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισµού, επιχειρησιακών
µέσων και συστηµάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η αναθέτουσα αρ-
χή υποχρεούται να συνάψει, ταυτόχρονα µε τη σύµβαση
αυτή, µε τον ίδιο ή άλλο οικονοµικό φορέα, και σύµβαση
εν συνεχεία υποστήριξης του προς προµήθεια υλικού ή
µέσου, τηρώντας την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.

3. Ως χρόνος έναρξης ισχύος της σύµβασης εν συνε-
χεία υποστήριξης µπορεί να συµφωνηθεί είτε ο χρόνος
της έναρξης ισχύος της σύµβασης προµήθειας είτε µε-
ταγενέστερο αυτού χρονικό σηµείο.

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, µε βάση προϊσχύ-
ουσες διατάξεις, έχει νοµίµως συναφθεί σύµβαση προ-
µήθειας, χωρίς να έχει ταυτοχρόνως συναφθεί σύµβαση
εν συνεχεία υποστήριξης ή έχουν εκκινήσει διαδικασίες
για τη σύναψη σύµβασης προµήθειας, χωρίς να έχει προ-
βλεφθεί η ταυτόχρονη σύναψη σύµβασης εν συνεχεία υ-
ποστήριξης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να συνάψει αυ-
τοτελώς σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης µε τον ίδιο ή
άλλο οικονοµικό φορέα.
Εφόσον στη σύµβαση προµήθειας έχουν ενσωµατωθεί

οι βασικοί όροι της σύµβασης εν συνεχεία υποστήριξης,
η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να συνάψει τη
σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης µε τρίτο οικονοµικό
φορέα, µόνον εφόσον συνοµολογήσει µε αυτόν επωφε-
λέστερους όρους.

5. Σε κάθε σύµβαση εν συνεχεία υποστήριξης λαµβά-
νονται υπόψη οι απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφο-
ριών και την ασφάλεια εφοδιασµού, καθώς και το περιε-
χόµενο της Δοµής Δυνάµεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

6. Η διαδικασία της παραγράφου 4 διεξάγεται, σύµφω-
να µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί προµηθει-
ών.
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Άρθρο 57
Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας

1. Στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που απασχο-
λείται µε κάθε είδους σχέση εργασίας και στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων του, επιτρέπονται επαφές µόνο µε
τους νόµιµους εκπροσώπους των οικονοµικών φορέων
που συµµετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε δια-
δικασίες διαπραγµάτευσης για τη σύναψη συµβάσεων.

2. Για κάθε επαφή ενηµερώνεται, προηγουµένως και
εγγράφως, ο διευθυντής της αρµόδιας υπηρεσίας και ο
Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ο γενικός διευθυντής της οικεί-
ας Γενικής Διεύθυνσης. Μετά το πέρας της επαφής, συ-
ντάσσεται ενηµερωτικό σηµείωµα για τον αντίστοιχο
φάκελο. Ανακοίνωση σχετικά µε κάθε επαφή αναρτάται
στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής την ηµέρα κατά την οποία πραγµα-
τοποιήθηκε.

3. Απαγορεύεται στο στρατιωτικό και πολιτικό προσω-
πικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής που απασχολείται µε κάθε είδους σχέση εργασίας,
να επιδιώκει ή να αποδέχεται, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδή-
ποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγµα, κατά το χειρι-
σµό των υποθέσεων, στο πλαίσιο της άσκησης των αρµο-
διοτήτων του, ακόµη και εάν η πράξη του δεν συνιστά έ-
γκληµα.

4. Ενηµέρωση από εταιρίες επιτρέπεται να γίνεται,
στο πλαίσιο διενέργειας του τεχνικού διαλόγου ή στο
πλαίσιο ηµερίδων ή ενηµερωτικών συναντήσεων που
διοργανώνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες για την πα-
ρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριµέ-
νους τοµείς, καθώς και στο πλαίσιο συµµετοχής τους σε
διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια.

5. Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνιστά πει-
θαρχικό παράπτωµα, για το οποίο µπορεί να επιβληθούν
οι εξής ποινές:
α) στο στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτι-

λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβάλλονται οι προβλε-
πόµενες συνήθεις ή καταστατικές πειθαρχικές κυρώσεις,
β) σε πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, επιβάλλο-

νται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον
Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007,
Α΄ 26),
γ) σε προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπο-
νται στο π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), εκτός εάν η παράβαση
στοιχειοθετεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβα-
σης εργασίας,
δ) σε δικηγόρους και το προσωπικό του Νοµικού Συµ-

βουλίου του Κράτους επιβάλλονται οι προβλεπόµενες α-
πό τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις κυρώσεις.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 58
Επιλογή Στρατιωτικής Ηγεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), ό-
πως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9.ε του άρθρου 56 του ν.
4150/2013(Α΄102), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την κρίση οποτεδήποτε προς αποστρατεία των
Αντιναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αρµόδιο είναι το Ανώτατο

Συµβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο αποφασίζει µε τη δια-
δικασία του π.δ. 38/2012 (Α΄75), καθώς και του παρό-
ντος προεδρικού διατάγµατος. Οι Υπαρχηγοί Λιµενικού
Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής επιλέγονται µεταξύ
των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων
και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκί-
µων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής, που συµπληρώνουν µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή
προσόντα. Όταν κενώνεται µόνον η θέση του αρχαιότε-
ρου Υπαρχηγού Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτο-
φυλακής, το αρµόδιο για την επιλογή Συµβούλιο Κρίσε-
ων, αποφασίζει µεταξύ του νεότερου Υπαρχηγού Λιµενι-
κού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των εν ενερ-
γεία, κατά το χρόνο επιλογής, Υποναυάρχων και Αρχι-
πλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων Ση-
µαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής και συµπληρώνουν µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του έ-
τους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσό-
ντα για την πλήρωση της θέσης αυτής.»

Άρθρο 59
Αντικατάσταση της συγκρότησης του πρωτοβαθµίου
και δευτεροβαθµίου Ανώτερου Συµβουλίου κρίσεων 
Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του δευτεροβάθµιου 
Κατώτερου Συµβουλίου κρίσεων Αξιωµατικών 

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του δευτεροβάθµιου Συµβουλίου 
κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 αντικαθίστανται ως
εξής: 

«Το Συµβούλιο αυτό συγκροτείται από:
αα) τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο,
ββ) τον αρχαιότερο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως µέ-

λος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νεότερο Υπαρχη-
γό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
γγ) έναν Υποναύαρχο προερχόµενο από τη Σχολή Δο-

κίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως µέλος, ο οποίος α-
ναπληρώνεται από έναν Αξιωµατικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ι-
δίου βαθµού και της ίδιας προέλευσης.»

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 αντικαθίστανται ως
εξής:

«Το Συµβούλιο αυτό συγκροτείται από:
αα) τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο,
ββ) τους Υπαρχηγούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως µέλη,
γγ) έναν Υποναύαρχο προερχόµενο από τη Σχολή Δο-

κίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως µέλος, ο οποίος α-
ναπληρώνεται από έναν Αξιωµατικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ι-
δίου βαθµού και της ίδιας προέλευσης, αρχαιότερο αυ-
τού που συµµετείχε στο πρωτοβάθµιο Συµβούλιο,
δδ) έναν Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως µέλος, ο ο-

ποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωµατικό Λ.Σ.-ΕΛ.Α-
ΚΤ. του ιδίου βαθµού και της ίδιας προέλευσης.»

3. Η υποπερίπτωση αα΄ του δευτέρου εδαφίου της πε-
ρίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Τον αρχαιότερο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως
Πρόεδρο.»

4. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 2
του άρθρου 8 του π.δ. 38/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) Τον νεότερο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόε-
δρο.»
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Άρθρο 60
Εξοµοίωση των δοκίµων Λιµενοφυλάκων, 

Υπαξιωµατικών και Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
ως προς τις ρυθµίσεις της µόνιµης διαθεσιµότητας, 

µε τα εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία
κατέστησαν σωµατικώς ανίκανα κατά την εκτέλεση

της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 15 του
ν. 4058/2012 (Α΄63), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ρυθµίσεις της µόνιµης διαθεσιµότητας εφαρµόζο-
νται αναλόγως και στους δοκίµους Λιµενοφύλακες, Υπα-
ξιωµατικούς και Αξιωµατικούς του Λιµενικού Σώµατος-
Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι θεωρούνται ως µόνι-
µοι στρατιωτικοί και ότι έχουν αποκτήσει το βαθµό απο-
φοίτησής τους από το χρόνο της πάθησης ή του τραυµα-
τισµού τους.»

Άρθρο 61
Δυνατότητα τοποθέτησης ανώτερων Αξιωµατικών 

στο γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

H παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 103/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Στο Γραφείο Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µετατίθεται α-
νώτατος ή ανώτερος Αξιωµατικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποί-
ος, σύµφωνα µε εντολές του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υ-
ποβάλλει προτάσεις προς διασύνδεση δράσεων των Υ-
πηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε δράσεις των λοιπών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου και άλλων φορέων της Δηµόσιας
Διοίκησης, καθώς και προτάσεις επί οποιουδήποτε άλ-
λου θέµατος του ανατεθεί από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.Α-
ΚΤ..»

Άρθρο 62
Δυνατότητα ανάκλησης στην ενέργεια 

µόνο για σοβαρές ασθένειες

Η παρ. 5 του άρθρου 98 του ν. 3079/2002, η οποία δια-
τηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 20 του π.δ. 37/2012     (Α΄
75), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Κατ’ εξαίρεση και µόνο για σοβαρές ασθένειες, ύ-
στερα από γνωµάτευση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειο-
νοµικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.), ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί, µε απόφασή του, ύστερα
από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., να ανακαλεί
στην ενέργεια, ως µονίµους από την εφεδρεία, από-
στρατους Αξιωµατικούς, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας
και την εγγραφή τους στα στελέχη της εφεδρείας, προς
αντιµετώπιση του προβλήµατος υγείας τους. Η ανάκλη-
ση αυτή διενεργείται µόνο προς αντιµετώπιση του προ-
βλήµατος υγείας που υφίσταται και δεν δικαιολογεί δια-
κοπή της σύνταξης ή λήψη µισθού ή άλλων αποδοχών. Η
απόλυση των ανωτέρω Αξιωµατικών διενεργείται, µε α-
πόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
ευθύς µόλις εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους απο-
φασίσθηκε η ανάκληση. Οι διατάξεις των προηγούµενων
εδαφίων ισχύουν και εφαρµόζονται ανάλογα και για
τους ευρισκόµενους σε αποστρατεία Λιµενοφύλακες, Υ-
παξιωµατικούς και Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..»

Άρθρο 63
Ρύθµιση θεµάτων Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Υγειονοµικών

1. Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονοµικοί ειδικής
κατηγορίας φέρουν τις ειδικότητες του οδοντιάτρου
και του ψυχολόγου. Οι διατάξεις σχετικά µε την ιεραρχι-
κή εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις απο-
στρατείες των Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας
Υγειονοµικού εφαρµόζονται αναλόγως και στους Αξιω-
µατικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονοµικούς ειδικής κατηγο-
ρίας. Για τους Αξιωµατικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονοµι-
κούς ειδικής κατηγορίας τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα.
Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρονται Αξιωµατικοί
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονοµικοί (Οδοντίατροι) ή Υγειονοµικοί
(Ψυχολόγοι), νοούνται, εφεξής, οι Αξιωµατικοί Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονοµικοί ειδικής κατηγορίας µε ειδικότητα
Οδοντιάτρου ή Ψυχολόγου.

2. Ο τίτλος του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Κατάταξη - Εκπαίδευση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώ-
µατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, Υ-
γειονοµικού, Υγειονοµικού ειδικής κατηγορίας και Ιε-
ρέα».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. α) Οι Αξιωµατικοί ειδικότητας Υγειονοµικού (Ια-
τροί) προέρχονται από ιδιώτες ιατρούς πτυχιούχους τµη-
µάτων Ιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισό-
τιµων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, µε ειδικότητα και
ηλικία µέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών. Οι υποψήφιοι
πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόµιµα
εκτός στρατεύµατος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται α-
πευθείας στο Σώµα µε το βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου
Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονοµικού, µε προεδρικό διάταγµα,
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, και παρακολουθούν ταχύρρυθµη
βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαί-
νει τους έξι (6) µήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι απαι-
τούµενες, κατά περίπτωση, ιατρικές ειδικότητες και τα
λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, η δια-
δικασία επιλογής, τα θέµατα που αφορούν τη διεξαγωγή
του διαγωνισµού ή της πρόσληψης µε µοριοδότηση, που
προκηρύσσεται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.
β) Οι Αξιωµατικοί ειδικότητας Υγειονοµικού ειδικής κα-

τηγορίας, οι οποίοι φέρουν τις ειδικότητες του Οδοντιά-
τρου και του Ψυχολόγου, προέρχονται, αντίστοιχα, από
ιδιώτες οδοντιάτρους πτυχιούχους τµηµάτων Οδοντια-
τρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) του
πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων και α-
ντίστοιχων της αλλοδαπής και από ιδιώτες πτυχιούχους
τµηµάτων Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. του πανεπιστηµιακού το-
µέα της ηµεδαπής ή ισότιµων και αντίστοιχων της αλλο-
δαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας µέχρι και
τριάντα οκτώ (38) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
βρίσκονται νόµιµα εκτός στρατεύµατος. Οι επιτυχόντες
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κατατάσσονται απευθείας στο Σώµα µε το βαθµό του Αν-
θυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονοµικού ειδικής
κατηγορίας, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, και παρακολουθούν ταχύρρυθµη βασική εκπαίδευ-
ση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µή-
νες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, καθορίζονται οι απαιτούµενες, κατά περί-
πτωση, ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψη-
φίων, κατά ειδικότητα/ κατηγορία, η διαδικασία επιλο-
γής, τα θέµατα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγω-
νισµού, που προκηρύσσεται, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.»

4. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3079/2002, όπως προ-
στέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4256/2014
(Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι Υπαξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειο-
νοµικού (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί µι-
κροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνι-
κοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθερα-
πευτές) προέρχονται από ιδιώτες, ηλικίας µέχρι και τριά-
ντα οκτώ (38) ετών, κατόχους οµώνυµου ανά ειδικότητα
πτυχίου Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.),
Πανεπιστηµιακού ή Τεχνολογικού Τοµέα της ηµεδαπής ή
ισότιµου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, κατατάσσονται
απευθείας στο Σώµα µε το βαθµό του Κελευστή Λ.Σ. ει-
δικότητας Υγειονοµικού, µε απόφαση του Αρχηγού Λι-
µενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, και παρακο-
λουθούν ταχύρρυθµη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της
οποίας δεν υπερβαίνει τους πέντε (5) µήνες. Προκειµέ-
νου για άνδρες, απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτι-
κών τους υποχρεώσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής, καθορίζονται οι απαιτούµενες, κατά περίπτω-
ση, ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων
κατά ειδικότητα, η διαδικασία επιλογής, τα θέµατα που
αφορούν στις Επιτροπές του διαγωνισµού, οι οποίες συ-
γκροτούνται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, τα θέµατα που αφορούν στη διε-
ξαγωγή του διαγωνισµού που προκηρύσσεται, µε από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την κατάταξη
και εκπαίδευσή τους. Ο αριθµός των προκηρυσσόµενων
θέσεων ανά ειδικότητα καθορίζεται στην προκήρυξη του
διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ο-
µοίως, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, καθορίζεται ο τρόπος συµπλήρωσης του
αριθµού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων, όταν αυτές
δεν καλύπτονται, λόγω µη προσέλευσης ή αποτυχίας
των υποψηφίων, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.»

5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 3079/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παραπάνω υποψήφιοι απαιτείται, επιπλέον των α-
νωτέρω, να έχουν καλή γνώση τουλάχιστον µιας (1), εκ
των αναφερόµενων στην απόφαση της παραγράφου 2
ξένης γλώσσας, καθώς και πιστοποίηση γνώσης χειρι-
σµού ηλεκτρονικών υπολογιστών.»

Άρθρο 64
Τροποποίηση οργανικών θέσεων

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του
π.δ. 103/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β) Αξιωµατικούς απευθείας κατάταξης µε ειδικότητες
Τεχνικού, Υγειονοµικού, Υγειονοµικού ειδικής κατηγο-
ρίας, Οικονοµικού, Νοµικού, Ιερέα, Ειδικής Μονιµότη-
τας.»

2. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, ια΄, ιγ΄,
ιε΄, ιστ΄ και ιζ΄ της παρ. 2 άρθρου 75 του π.δ.103/2014 α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«α) Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής
Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από µετάταξη, ο-
κτακόσιες είκοσι οκτώ (828), οι οποίες κατανέµονται ως
εξής:
Αντιναύαρχοι: τρεις (3)
Υποναύαρχοι: έξι (6)
Αρχιπλοίαρχοι: δεκαπέντε (15)
Πλοίαρχοι: εξήντα (60)
Αντιπλοίαρχοι: εκατό (100)
Πλωτάρχες: εκατόν πενήντα (150)
Υποπλοίαρχοι: διακόσιες δεκαεννιά (219)
Ανθυποπλοίαρχοι έως και Σηµαιοφόροι: (ενιαίες) δια-

κόσιες εβδοµήντα πέντε (275).
β) Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης Τε-

χνικοί, Υγειονοµικοί, Υγειονοµικοί ειδικής κατηγορίας,
Οικονοµικοί, Νοµικοί, Υποναύαρχος: µία (1).
γ) Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Τεχνικοί, απευθείας κατά-

ταξης ή από µετάταξη, ενενήντα τρεις (93), οι οποίες κα-
τανέµονται ως εξής: 
Αρχιπλοίαρχοι: µία (1)
Πλοίαρχοι: τρεις (3)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σηµαιοφόροι, ενιαίες: ογδόντα

εννέα (89).
δ) Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονοµικοί, απευθείας

κατάταξης ή από µετάταξη δεκαεννέα (19), οι οποίες κα-
τανέµονται ως εξής: 
Αρχιπλοίαρχοι: µία (1)
Πλοίαρχοι: µία (1)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σηµαιοφόροι ενιαίες: δεκαεπτά

(17).
ε) Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Υγειονοµικοί ειδικής κα-

τηγορίας, απευθείας κατάταξης ή από µετάταξη, Αρχι-
πλοίαρχοι έως και Σηµαιοφόροι, από µετάταξη: τέσσερις
(4).
στ) Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οικονοµικοί, απευθείας

κατάταξης ή από µετάταξη, είκοσι µία (21), οι οποίες κα-
τανέµονται ως εξής: 
Αρχιπλοίαρχοι: µία (1)
Πλοίαρχοι: δυο (2)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σηµαιοφόροι, ενιαίες: δεκαοκτώ

(18).
ζ) Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Νοµικοί, απευθείας κατά-

ταξης ή από µετάταξη, δεκατέσσερις (14), οι οποίες κα-
τανέµονται ως εξής: 
Αρχιπλοίαρχοι: µία (1)
Πλοίαρχοι: δυο (2)
Αντιπλοίαρχοι έως και Σηµαιοφόροι, ενιαίες: έντεκα

(11).
ια) Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προερχόµενοι από δια-

κεκριµένους αθλητές, σαράντα (40) ενιαίες θέσεις σε ό-
λους τους βαθµούς (Αντιπλοίαρχοι έως και Σηµαιοφόροι)
ιγ) Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχο-

λής Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από µετά-
ταξη: εκατόν σαράντα (140).
ιε) Υπαξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής

Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από µετάταξη
(Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές): χίλιες τρια-
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κόσιες είκοσι εννέα (1.329).
ιστ) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

(Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευστές) Υγειονοµι-
κοί, απευθείας κατάταξης ή από µετάταξη: δεκαπέντε
(15).
ιζ) Υπαξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής

Λιµενοφυλάκων (Αρχικελευστές, Επικελευστές, Κελευ-
στές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιµενοφύλακες: πέντε χιλιάδες
διακόσιες εξήντα εννέα (5.269) ενιαίες θέσεις σε όλους
τους βαθµούς.»

Άρθρο 65
Υπολογισµός χρόνου στρατιωτικής θητείας

για την προαγωγή στον επόµενο βαθµό

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του
π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του,
ως εξής:

«β) Επικελευστής: δύο (2) έτη πραγµατικής υπηρεσίας,
όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόµιµες στρατιωτικές τους υ-
ποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλεσε τυ-
πικό προσόν κατάταξης, τρία δε (3) έτη, όσοι δεν είχαν
καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υπο-
χρεώσεων κατά την κατάταξή τους.»

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 17 του
π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του,
ως εξής:

«α) Λιµενοφύλακας: επτά (7) έτη πραγµατικής υπηρε-
σίας, όσοι είχαν εκπληρώσει τις νόµιµες στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις, εφόσον η εκπλήρωσή τους αποτέλε-
σε τυπικό προσόν κατάταξης, οκτώ (8) δε έτη, όσοι δεν
είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των στρατιωτικών
τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.»

3. Η εφαρµογή του παρόντος άρθρου δε θεµελιώνει δι-
καίωµα λήψης αναδροµικών αποδοχών.

Άρθρο 66
Πειθαρχική Δίωξη στελεχών Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 1940/1991 (Α΄40), όπως
είχε αντικατασταθεί µε το άρθρο 6 του ν. 2329/1995
(Α΄ 172) και µε το άρθρο 17 ν. 4213/2013 (Α΄261), κα-
ταργείται.

Άρθρο 67
Δελτία Ταυτότητας Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Από 1.1.2018, εκδίδεται δελτίο ταυτότητας του προ-
σωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα, τύπου πιστωτικής κάρτας, ο τύπος και οι τεχνικές
προδιαγραφές του οποίου καθορίζονται, µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ο-
ποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος νόµου. 

2. Οι ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές των δελτίων
ταυτοτήτων είναι απόρρητες, καθορίζονται, µε την από-
φαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 128
του ν. 3079/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε την πρώτη
παράγραφο του άρθρου 41 του ν. 4029/2011 (Α΄245), ε-
ντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 του παρόντος.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, είναι δυνατόν να τροποποιείται ο τύπος
του Δελτίου Ταυτότητας του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
που καθορίζεται µε το παρόν.

Άρθρο 68
Αποστρατευτικός Βαθµός Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Η παρ. 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«10. Σηµαιοφόροι Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από
τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και έχουν υποβάλει
αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσια-
στικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν κα-
λός» ή «καλός», θεωρούνται ως «ευδοκίµως τερµατίσα-
ντες τη σταδιοδροµία τους», προάγονται, µε προεδρικό
διάταγµα, στον επόµενο εν ενεργεία βαθµό, τιθέµενοι ε-
κτός οργανικών θέσεων, και αποστρατεύονται µε τη συ-
µπλήρωση ενός (1) µηνός από την προαγωγή τους.»

Άρθρο 69
Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τις οικογένειές τους
µπορεί να παρέχονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες
πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης της
υγείας και συµβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και συ-
νταγογράφηση, εκτέλεση συνταγών και εντολή διενέρ-
γειας παρακλινικών εξετάσεων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Υγείας, που εκδίδεται εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθµί-
ζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των α-
νωτέρω υπηρεσιών, θέµατα σχετικά µε δαπάνες για την
παροχή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 70
Ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του
π.δ. 81/2012, όπως αυτή αναριθµήθηκε µε την περίπτωση
δ΄ του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 και αντικαταστάθηκε
µε την περίπτωση 15 του ιδίου άρθρου, αντικαθίσταται
ως εξής:

«4. Για την προαγωγή στο βαθµό του Πλωτάρχη    Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., οι Αξιωµατικοί, που προέρχονται από     τη
Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., απαιτείται να έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ε-
τών ως Αξιωµατικοί σε Λιµενικές Αρχές ή εναέρια   επι-
χειρησιακά µέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη       Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρύµατος Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού Τοµέα ή Ιδρύµατος
Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τοµέα ή Κέντρου
Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.) ή Τε-
χνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) και σε
πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά µέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή
στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στην Υπηρεσία Συνδέσµων
Διασωστών ή στα Κέντρα VTS-VTMIS ή στις Επισκευα-
στικές Βάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή στις Λιµενικές Αρχές
ως Επιθεωρητές Κράτους Λιµένα, σύµφωνα µε το Paris
MOU, εφόσον πρόκειται για διπλωµατούχους Αξιωµατι-
κούς Γ΄ τάξεως Εµπορικού Ναυτικού.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί που εξέρχονται
από τη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε-
τά την 26η Μαρτίου 2009 και κατέχουν ή προσκοµίζουν
µετά την αποφοίτησή τους, πτυχίο Ιδρύµατος Ανώτατης
Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού Τοµέα, ή Ιδρύµατος Ανώ-
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τατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τοµέα ή Τεχνολογι-
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) ή δίπλωµα Αξιωµα-
τικού Εµπορικού Ναυτικού Γ΄ τάξεως, προάγονται στο
βαθµό του Σηµαιοφόρου και Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
αντίστοιχα, µε τη συµπλήρωση χρόνου υπηρεσίας που
διανύεται από µεν τους πτυχιούχους σε Λιµενικές Αρ-
χές, ή σε εναέρια επιχειρησιακά µέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από δε τους διπλωµατού-
χους σε πλωτά ή εναέρια επιχειρησιακά µέσα του    Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως εξής:
α) Αρχικελευστές: πέντε (5) έτη ως Υπαξιωµατικοί,
β) Ανθυπασπιστές: δύο (2) έτη στο βαθµό αυτόν.»

Άρθρο 71
Λιµεναρχείο Αγίου Όρους

1. Το Γ΄ Λιµενικό Τµήµα του Λιµεναρχείου Ιερισσού µε
έδρα τη Δάφνη, το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση
α΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ. 81/2014, µετατάσ-
σεται σε Λιµεναρχείο Αγίου Όρους. Η κατά τόπον αρµο-
διότητα του Λιµεναρχείου Αγίου Όρους ορίζεται στην
περιφέρεια δικαιοδοσίας, η οποία προβλέπεται στην πε-
ρίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ. 81/2014.

2. Το Δ΄ Λιµενικό Τµήµα του Λιµεναρχείου Ιερισσού µε
έδρα το Νέο Μαρµαρά, το οποίο προβλέπεται στην περί-
πτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 81/2014, µε-
τονοµάζεται σε Γ΄ Λιµενικό Τµήµα του Λιµεναρχείου Ιε-
ρισσού, µε την ίδια περιφέρεια δικαιοδοσίας.

3. Τα θέµατα αναδιάρθρωσης, συγχώνευσης, µετάτα-
ξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, µετονοµασίας, κατάρ-
γησης, νέου καθορισµού έδρας, καθώς και καθ’ ύλην και
κατά τόπον αρµοδιότητας των Λιµενικών Αρχών των πα-
ραγράφων 1 και 2 ρυθµίζονται και κατά τροποποίηση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, µε το προεδρικό διά-
ταγµα το οποίο εκδίδεται, σύµφωνα µε την περίπτωση
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4150/2013. Ειδικότε-
ρα, η αναδιάρθρωση και ο καθορισµός της έδρας και της
καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητας του Λιµεναρχείου
Αγίου Όρους της παρ. 1 µε το εκδοθησόµενο προεδρικό
διάταγµα, λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε το ειδικό καθε-
στώς του Αγίου Όρους, όπως αυτό καθιερώνεται στο άρ-
θρο 105 του Συντάγµατος, τον Καταστατικό Χάρτη Αγίου
Όρους και το ν.δ. 10/1926.

4. Λογίζεται ως οργανική σύνθεση του Λιµεναρχείου
Αγίου Όρους, µέχρι τον καθορισµό της, η ελάχιστη στε-
λέχωση του Γ΄ Λιµενικού Τµήµατος Δάφνης, η οποία κα-
θορίζεται στον 78/2014 Κανονισµό του Αρχηγού      Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος κυρώθηκε µε την 214.1/9068/2014 α-
πόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 2212),
αντίστοιχη µείωση της οργανικής σύνθεσης του Λιµε-
ναρχείου Ιερισσού.

5. Για την εφαρµογή της υποπερίπτωσης αα΄ της περί-
πτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, το
Λιµεναρχείο Αγίου Όρους κατατάσσεται στην τέταρτη
κατηγορία Υπηρεσιών. Η, κατά το προηγούµενο εδάφιο,
κατάταξη του Λιµεναρχείου Αγίου Όρους µπορεί να µε-
ταβάλλεται, µε το προεδρικό διάταγµα, µε το οποίο ρυθ-
µίζονται οι τοποθετήσεις και οι µεταθέσεις του προσωπι-
κού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Η έδρα του Λιµεναρχείου Αγίου Ό-
ρους δεν επιτρέπεται να δηλώνεται ως τόπος επιλογής.

6. Μετά τη µετάταξη, το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του
Γ΄ Λιµενικού Τµήµατος Δάφνης τοποθετείται στο Λιµε-
ναρχείο Ιερισσού, σύµφωνα µε τη διαδικασία η οποία
προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 119 του           ν.

3079/2002. Μετά τη διαδικασία του προηγούµενου εδα-
φίου, το Λιµεναρχείο Αγίου Όρους στελεχώνεται, σύµ-
φωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009.

7. Η στελέχωση του Λιµεναρχείου Αγίου Όρους τελεί
υπό τον περιορισµό του άρθρου 186 του Κεφαλαίου ΙΑ΄
του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους, ο οποίος κυ-
ρώθηκε µε το από 10 Σεπτεµβρίου 1926 νοµοθετικό διά-
ταγµα (Α΄ 309).

Άρθρο 72
Κατάταξη Λιµενικών Τµηµάτων

1.Τα Λιµενικά Τµήµατα τα οποία εδρεύουν σε απόστα-
ση ίση ή µεγαλύτερη των πενήντα (50) χιλιοµέτρων από
τη Λιµενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους ή εδρεύ-
ουν, ανεξαρτήτως απόστασης, σε νησί πλην της Σαλαµί-
νας, όπου δεν εδρεύει η Λιµενική Αρχή διοικητικής υπα-
γωγής τους και το οποίο δεν συνδέεται µε γέφυρα µε
την ηπειρωτική χώρα, στελεχώνονται µε τις διαδικασίες
των άρθρων 26 έως και 30 του παρόντος, και του       π.δ.
33/2009, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγρά-
φων 6, 7 και 8 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002. Τα στε-
λέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία στελεχώνουν τα ανωτέρω
Λιµενικά Τµήµατα, δεν εντάσσονται στην οργανική δύ-
ναµη των Λιµενικών Αρχών διοικητικής υπαγωγής τους.
Για την εφαρµογή των άρθρων 26 έως και 30 του παρό-
ντος, του προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του παρόντος,
καθώς και της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 33/2009, τα ανωτέρω
Λιµενικά Τµήµατα κατατάσσονται στις κατηγορίες Υπη-
ρεσιών, ως εξής:
Πρώτη κατηγορία:
α) Α΄ Λιµενικό Τµήµα Σαµοθράκης του Κεντρικού Λιµε-

ναρχείου Αλεξανδρούπολης.
β) Β΄ Λιµενικό Τµήµα Κυθήρων του Λιµεναρχείου Νεά-

πολης Βοιών. 
Δεύτερη κατηγορία:
Α΄ Λιµενικό Τµήµα Σκάλας Καλλονής του Κεντρικού

Λιµεναρχείου Μυτιλήνης. 
Τρίτη κατηγορία:
α) Β΄ Λιµενικό Τµήµα Πάργας του Κεντρικού Λιµεναρ-

χείου Ηγουµενίτσας. 
β) Β΄ Λιµενικό Τµήµα Κέας του Κεντρικού Λιµεναρχεί-

ου Λαυρίου. 
γ) Α΄ Λιµενικό Τµήµα Σκοπέλου του Λιµεναρχείου

Σκιάθου. 
δ) Α΄ Λιµενικό Τµήµα Θάσου του Κεντρικού Λιµεναρ-

χείου Καβάλας. 
Τέταρτη κατηγορία:
α) Β΄ Λιµενικό Τµήµα Πόρτο Λάγος του Κεντρικού Λι-

µεναρχείου Αλεξανδρούπολης.
β) Α΄ Λιµενικό Τµήµα Αµφιλοχίας του Λιµεναρχείου

Πρέβεζας. 
γ) Γ΄ Λιµενικό Τµήµα Λάρυµνας του Κεντρικού Λιµε-

ναρχείου Χαλκίδας. 
δ) Β΄ Λιµενικό Τµήµα Δόµβραινας του Λιµεναρχείου Ι-

τέας. 
ε) Α΄ Λιµενικό Τµήµα Κυλλήνης του Λιµεναρχείου Κα-

τακόλου.
στ) Α΄ Λιµενικό Τµήµα Πόρτο Χελίου του Λιµεναρχεί-

ου Ναυπλίου. 
ζ) Β΄ Λιµενικό Τµήµα Ερµιόνης του Λιµεναρχείου Ναυ-

πλίου. 
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η) Δ΄ Λιµενικό Τµήµα Λεωνιδίου του Λιµεναρχείου
Ναυπλίου.
θ) Α΄ Λιµενικό Τµήµα Κυπαρισσίας του Λιµεναρχείου

Πύλου. 
Πέµπτη κατηγορία:
α) Β΄ Λιµενικό Τµήµα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού

Λιµεναρχείου Θεσσαλονίκης.
β) Γ΄ Λιµενικό Τµήµα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού

Λιµεναρχείου Θεσσαλονίκης.
γ) Δ΄ Λιµενικό Τµήµα Πλαταµώνα του Κεντρικού Λιµε-

ναρχείου Θεσσαλονίκης. 
δ) Α΄ Λιµενικό Τµήµα Αγιοκάµπου Λάρισας του Κεντρι-

κού Λιµεναρχείου Βόλου. 
ε) Β΄ Λιµενικό Τµήµα Αγίας Κυριακής Τρικέρων του Κε-

ντρικού Λιµεναρχείου Βόλου.
στ) Γ΄ Λιµενικό Τµήµα Αµαλιάπολης του Κεντρικού Λι-

µεναρχείου Βόλου.
ζ) Δ΄ Λιµενικό Τµήµα Νέου Μαρµαρά του Λιµεναρχεί-

ου Ιερισσού.
η) Α΄ Λιµενικό Τµήµα Κορώνης του Λιµεναρχείου Κα-

λαµάτας. 
θ) Γ΄ Λιµενικό Τµήµα Παλαιάς Επιδαύρου του Λιµε-

ναρχείου Κορίνθου.
ι) Β΄ Λιµενικό Τµήµα Αγίου Κωνσταντίνου του Λιµε-

ναρχείου Στυλίδας. 
ια) Γ΄ Λιµενικό Τµήµα Σκάλας Αταλάντης του Λιµεναρ-

χείου Στυλίδας. 
2. Λογίζεται ως οργανική σύνθεση των ανωτέρω Λιµε-

νικών Τµηµάτων, µέχρι τον καθορισµό της, η ελάχιστη
στελέχωσή της η οποία καθορίζεται στον υπ’ αριθ.
78/2014 Κανονισµό του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος
κυρώθηκε µε την 214.1/9068/2014 απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε αντίστοιχη µείωση της ορ-
γανικής σύνθεσης των Λιµενικών Αρχών διοικητικής υ-
παγωγής τους.

3. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται, εφόσον το ε-
πιθυµούν, να υποβάλουν δήλωση αλλαγής του τόπου ε-
πιλογής τους και να δηλώσουν ως νέο τόπο επιλογής
την έδρα των ανωτέρω Λιµενικών Τµηµάτων, εφόσον αυ-
τά πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 28.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 αρχίζουν να εφαρ-
µόζονται κατά τη διαδικασία των τακτικών µεταθέσεων,
η οποία έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος. Για το
σκοπό αυτό, οι τυχόν κενές και οι κενούµενες θέσεις
στα Λιµενικά Τµήµατα της παραγράφου 1, περιλαµβάνο-
νται στον πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
π.δ. 33/2009. Μέχρι την ηµεροµηνία ανάρτησης του πί-
νακα της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του π.δ. 33/2009,
η οποία για τον σκοπό αυτό παρατείνεται µέχρι και τον
µήνα Φεβρουάριο, τα Λιµενικά Τµήµατα της παραγράφου
1, στελεχώνονται µε τη διαδικασία των παραγράφων 6, 7
και 8 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, κατά προτεραιό-
τητα µε στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία επιθυµούν την
τοποθέτηση τους, ανεξάρτητα από το εάν εµπίπτουν
στις διατάξεις του άρθρου 29 του π.δ. 33/2009, όπως αυ-
τό έχει προστεθεί µε το άρθρο 72 του π.δ. 81/2014 και ι-
σχύει. Ο χρόνος παραµονής στα Λιµενικά Τµήµατα, για
τα στελέχη τα οποία τοποθετούνται µε τη διαδικασία του
προηγούµενου εδαφίου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τις
παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009, α-
πό την ηµεροµηνία τοποθέτησης τους. Ειδικά, για τον υ-
πολογισµό του χρόνου παραµονής σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 5 του άρθρου 9 του π.δ. 33/2009, η έδρα των α-

νωτέρω Λιµενικών Τµηµάτων, λογίζεται ως ίδιος τόπος
επιλογής µε την έδρα των Λιµενικών Αρχών διοικητικής
υπαγωγής τους, εφόσον η τελευταία είχε δηλωθεί ως
τόπος επιλογής πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία κατά τον χρόνο έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος υπηρετούν, ή τοποθετούνται µε-
τά την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς να το επιθυ-
µούν, στο Α΄ Λιµενικό Τµήµα Σαµοθράκης του Κεντρικού
Λιµεναρχείου Αλεξανδρούπολης, στο Β΄ Λιµενικό Τµή-
µα Κυθήρων του Λιµεναρχείου Νεάπολης Βοιών, στο Β΄
Λιµενικό Τµήµα Κέας του Κεντρικού Λιµεναρχείου Λαυ-
ρίου και στο Α΄ Λιµενικό Τµήµα Θάσου του Κεντρικού Λι-
µεναρχείου Καβάλας, εντάσσονται στη διαδικασία των
τακτικών µεταθέσεων, η οποία έπεται της έναρξης ι-
σχύος του παρόντος, ανεξάρτητα από τον χρόνο παρα-
µονής τους στις Λιµενικές Αρχές διοικητικής υπαγωγής
τους. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εµπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009, εξαιρούνται
της διαδικασίας τοποθέτησης σε Λιµενικά Τµήµατα, ό-
πως αυτή προβλέπεται στα προηγούµενα εδάφια. Σε πε-
ρίπτωση που τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία εµπί-
πτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009, υ-
πηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε Λι-
µενικά Τµήµατα της παραγράφου 1, τοποθετούνται εκ
νέου, µε τη διαδικασία των παραγράφων 6, 7 και 8 του
άρθρου 119 του ν. 3079/2002, στις Λιµενικές Αρχές διοι-
κητικής τους υπαγωγής.

5. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται, µετά από
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, ρυθµίζονται τα θέµατα αναδιάρθρωσης, συγχώ-
νευσης, µετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, µετο-
νοµασίας, κατάργησης, νέου καθορισµού έδρας, καθώς
και καθ’ ύλην και κατά τόπον αρµοδιότητας των Λιµενι-
κών Αρχών της παρ. 1.

Άρθρο 73
Εκπροσώπηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο άρθρο 106 του ν. 3079/2002 προστίθεται παράγρα-
φος 4 ως εξής:

«4. Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου
συνδικαλιστικού φορέα του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώ-
σεων Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.),
και ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Α-
ξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.) που κατέ-
χουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση των ανωτέρω φορέων αντίστοιχα
συµµετέχουν υποχρεωτικά ως µέλη µε δικαίωµα ψήφου
στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συµβουλίων. Ο βαθµός
του εκπροσώπου εξαρτάται από το Συµβούλιο συµµετο-
χής του.
Ένας (1) εκπρόσωπος του αντιπροσωπευτικότερου

συνδικαλιστικού φορέα του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνι-
κής Ακτοφυλακής της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώ-
σεων Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.),
και ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Α-
ξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος (Π.Ε.Α.Λ.Σ.), που κατέ-
χουν οργανική θέση εσωτερικού και εκλέγονται από τη
Γενική Συνέλευση των ανωτέρω φορέων αντίστοιχα
συµµετέχουν υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συµβούλιο
του Ταµείου Αρωγής Λιµενικού Σώµατος.»
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Άρθρο 74
Θέµατα Λιµενικής Αστυνοµίας

1.Το εδάφιο µόνο του άρθρου 14 του π.δ. 23/2000
(Α΄18) αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται πα-
ράγραφος 2 ως εξής:

«2. Όταν οι, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7,
εκµεταλλευόµενοι την ίδια λουτρική εγκατάσταση είναι
περισσότεροι του ενός, τότε, σε περίπτωση παράβασης
των διατάξεων του προαναφερόµενου άρθρου, αυτοί εί-
ναι υπόχρεοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την κα-
ταβολή του προστίµου.»

2. Στο άρθρο 7 του π.δ. 23/2000 το πρώτο εδάφιο αριθ-
µείται ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2
ως εξής:

«2. Εφόσον η ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκα-
τάστασης ανατίθεται, από τον φορέα εκµετάλλευσής
της, σε σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης η οποία
λειτουργεί νοµίµως σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος, υπόχρεη για την τήρηση των, αναφερόµενων στις
περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1, υποχρεώ-
σεων, είναι η σχολή αυτή.»

3. Απαγορεύεται η χρήση για ατοµική αναψυχή ή η χο-
ρήγηση άδειας εκµίσθωσης καινοφανών θαλασσίων µέ-
σων αναψυχής, που δε ρυθµίζονται από τις διατάξεις του
εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Κανονισµού Λιµένων περί
θαλασσίων µέσων αναψυχής, χωρίς να έχουν καθορισθεί
οι όροι και οι προϋποθέσεις κίνησης και κυκλοφορίας
τους, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής. Της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης
προηγείται γνωµοδότηση, επί των θεµάτων τεχνικής φύ-
σεως που αφορούν τα προς ρύθµιση καινοφανή θαλάσ-
σια µέσα αναψυχής, από επιτροπή εκπροσώπων του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε δυνα-
τότητα συµµετοχής και µέλους εκτός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση. Η σύν-
θεση της επιτροπής αυτής, η θητεία της και κάθε άλλο
σχετικό θέµα καθορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ε-
ντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταρ-
γείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το υπόψη
θέµα.

4. Το εδάφιο στ΄ του άρθρου 17 του ν. 4177/2013
(Α΄173) αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους. Με απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις σφράγισης και α-
ποσφράγισης των καταστηµάτων ή επιχειρήσεων υγειο-
νοµικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός χερσαί-
ων ζωνών λιµένων ή εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων
ή πλωτών ναυπηγηµάτων ή µονίµως αγκυροβοληµένων
πλοίων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αρµοδιότητας
του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, όπως
αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
4150/2013. Εξαιρούνται οι τουριστικοί λιµένες στους ο-
ποίους εφαρµόζεται η κείµενη νοµοθεσία.»

5. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου
157 του ν.δ. 187/1973 αριθµούνται ως περίπτωση α΄ και
προστίθεται περίπτωση β΄ ως εξής:

«β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των
προστίµων της περίπτωσης α΄, ο τύπος, και κάθε άλλο

σχετικό θέµα για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»

Άρθρο 75
Τροποποιήσεις του ν. 4058/2012

1.Στο άρθρο 3 του ν. 4058/2012 προστίθεται παράγρα-
φος 3 και αναριθµείται η ισχύουσα παράγραφος 3 σε πα-
ράγραφο 4, ως εξής:

«3. Οι άδειες και οι ανανεώσεις που είναι σε ισχύ µπο-
ρούν να τροποποιούνται ύστερα από αίτηση του πλοιο-
κτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου, εφόσον εξακολου-
θούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης
αυτών και οι µεταβολές αφορούν στοιχεία που περιέχο-
νται στο κείµενο της άδειας ή της ανανέωσης.»

2.To άρθρο 4 του ν. 4058/2012 αντικαθίστανται ως ε-
ξής:

«1. Για κάθε τροποποίηση της άδειας ή ανανέωσης κα-
ταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος, το ύψος του οποίου
καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Για την έκδοση αδειών της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 12 καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος, το ύψος
του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Τα παραπάνω ποσά εισπράττονται ως έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού.

4. Τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4033/2011
(Α΄ 264) αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού.»

3.Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4058/2012 οι λέξεις
«της παρ. 5 του άρθρου 13» αντικαθίστανται από τις λέ-
ξεις «της παρ. 4 του άρθρου 12».

4.Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4058/
2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Τα ανωτέρω έσοδα αποτελούν έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισµού, ενώ για την κοστολόγηση, τιµολόγη-
ση και είσπραξη των εσόδων αυτών, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162).»

5. Για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας κατα-
βάλλεται από τον αιτούντα τέλος:
α) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, εφόσον η διάρκεια ι-

σχύος της είναι έξι (6) µήνες και
β) τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ, εφόσον

η διάρκεια ισχύος της είναι δώδεκα (12)µήνες.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ Ν. 2932/2001

Άρθρο 76
Προγραµµατικές Συµβάσεις 

Ανάθεσης Δηµόσιας Υπηρεσίας

Στο άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α΄145) προστίθε-
ται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Υπό το πλαίσιο του άρθρου 12 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147), αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 5 και εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λό-
γους κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής ή
κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, ο Υ-
πουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί ύ-
στερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊ-
κών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), µε την οποία, κατόπιν εισή-
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γησης της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσ-
διορίζονται το ύψος του µισθώµατος και τα απαιτούµενα
χαρακτηριστικά του πλοίου, να συνάπτει προγραµµατι-
κές συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας µε δήµους
µε πληθυσµό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, µεµονωµέ-
να ή από κοινού, διάρκειας ενός (1) έως πέντε (5) έτη,
για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένης γραµµής ή γραµ-
µών. Στις προγραµµατικές συµβάσεις του προηγούµενου
εδαφίου επιτρέπεται και η συµµετοχή κοινωφελών δηµο-
τικών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών ανωνύµων εταιρειών,
επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, µε οποιαδήποτε
νοµική µορφή και αν λειτουργούν, επιχειρήσεων των Πε-
ριφερειών, ναυτικών εταιρειών του ν. 959/1979 (Α΄192),
στις οποίες είτε τα νοµικά πρόσωπα των δήµων µε πλη-
θυσµό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, έχουν το σύνολο ή
την πλειοψηφία των µετοχών του εταιρικού κεφαλαίου
είτε έχουν κρατικό προνόµιο ή λαµβάνουν κρατική επι-
χορήγηση, καθώς και ενώσεων ή κοινοπραξιών των ναυ-
τικών εταιρειών της προηγούµενης περίπτωσης και πλοι-
οκτητών του άρθρου τρίτου του παρόντος νόµου. Οι α-
νωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγ-
χο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε
τη σχετική νοµοθεσία. Στις προγραµµατικές συµβάσεις
των προηγούµενων εδαφίων απαραίτητα ορίζονται το α-
ντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός και το περιεχόµενό
τους, ο προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι υπο-
χρεώσεις των συµβαλλοµένων, το χρονοδιάγραµµα ε-
κτέλεσης της σύµβασης, οι πόροι από τους οποίους θα
καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώ-
σεις και η διάρκεια της σύµβασης. Επίσης, ορίζεται το
όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της και οι αρ-
µοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συµβαλ-
λόµενου που παραβαίνει τους όρους της προγραµµατι-
κής σύµβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία συµβαλλό-
µενος σε προγραµµατική σύµβαση του παρόντος άρθρου
αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκµετάλλευση και ε-
κτέλεσή της, η ανάθεση διενεργείται για λογαριασµό
του από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφω-
να µε τις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρ-
θρου. Οι φορείς του πρώτου και δεύτερου εδαφίου του
παρόντος άρθρου για την εκτέλεση των προγραµµατι-
κών συµβάσεων του παρόντος άρθρου µπορεί να χρηµα-
τοδοτούνται και µέσω προγραµµάτων συγχρηµατοδο-
τούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Άρθρο 77
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου ένατου

του ν. 2932/2001

Η παρ. 1 του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) λειτουργεί Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συ-
γκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) Πρόεδρος του Σ.Α.Σ. είναι ο Γενικός
Γραµµατέας του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και µέλη του ο Γενικός Γραµ-
µατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Ε-
πενδύσεων, ο Γενικός Γραµµατέας Αιγαίου και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, τρεις (3) εκπρόσωποι του Υ.ΝΑ.Ν.Π., ένας
(1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής, δύο (2) εκπρόσωποι του Συνδέ-
σµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), έ-
νας (1) εκπρόσωπος µε την ιδιότητα του συγκοινωνιολό-

γου που ορίζεται από το Τ.Ε.Ε., και από ένας (1) εκπρό-
σωπος που υποδεικνύεται από την Ένωση Περιφερειών
Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλά-
δος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελ-
λάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος
(Ν.Ε.Ε.), το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος
(Ξ.Ε.Ε.), την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπη-
ρία (Ε.Σ.ΑµεΑ), την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία
(Π.Ν.Ο.), την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρι-
σµού, την Ένωση Πορθµείων Εσωτερικού (Ε.Π.Ε.), το
Σύνδεσµο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών
Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.), το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερ-
σαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) και την
αντιπροσωπευτικότερη ένωση ναυτικών πρακτόρων
στον τοµέα της ακτοπλοΐας. Στο Σ.Α.Σ. συµµετέχει εκ-
πρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, αν συζη-
τούνται θέµατα ενδιαφέροντος της περιοχής του Αγίου
Όρους.»

Άρθρο 78
Προστασία των εργαζοµένων 
σε ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις

1. Πριν από την έναρξη δροµολογίων εκάστης δροµο-
λογιακής περιόδου επιβατηγού και οχηµαταγωγού, επι-
βατηγού ή φορτηγού πλοίου, επιβατηγού υδροπτέρυγου
και ταχύπλοου πλοίου οι πλοιοκτήτες υποχρεούνται να
έχουν εξοφλήσει τους βασικούς µισθούς και επιδόµατα
του πληρώµατος του πλοίου, καθώς και τις αναλογούσες
εισφορές. Οι αρµόδιες κατά τόπον Λιµενικές Αρχές, σε
συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, πριν από την έναρξη δροµολογίων του πλοί-
ου, επαληθεύουν τη συµµόρφωση του πλοιοκτήτη µε τις
προαναφερόµενες υποχρεώσεις του.

2. Αν Λιµενική Αρχή γίνει αποδέκτης καταγγελίας προ-
δήλως βάσιµης ή πληροφορηθεί, µε οποιονδήποτε τρό-
πο, ότι πλοιοκτήτης δεν συµµορφώνεται µε τη νοµοθε-
σία για την καταβολή των βασικών µισθών και επιδοµά-
των στο πλήρωµα, καθώς και την προσήκουσα απόδοση
των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών, διερευνά το θέ-
µα, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας,
τη Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας
Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων και τη Διεύθυνση
Επιθεώρησης Πλοίων του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµα-
τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και χορηγεί προθεσµία δε-
καπέντε (15) ηµερών για τη συµµόρφωση του πλοιοκτή-
τη, ανεξάρτητα από τη διαδικασία επιβολής των νοµίµων
κυρώσεων. Σε περιπτώσεις παρόδου απράκτου της προ-
θεσµίας του προηγουµένου εδαφίου, επιβάλλεται απα-
γόρευση απόπλου, σύµφωνα µε το άρθρο 42 Κ.Δ.Ν.Δ., η
οποία αίρεται, µόνον εφόσον εξοφληθούν οι οφειλόµε-
νοι βασικοί µισθοί και επιδόµατα.

3. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µπορεί να απορρίψει αίτηση δροµολόγησης, που υπο-
βάλλεται σύµφωνα µε το ν. 2932/2001 ή τη σύναψη σύµ-
βασης ή συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, ύ-
στερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊ-
κών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), στην περίπτωση επιβολής σε
βάρος του πλοίου απαγόρευσης απόπλου, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2, τουλάχιστον δυο (2) φορές µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής της αίτησης ή την ηµεροµηνία σύ-
ναψης σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας.
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ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Άρθρο 79
Μεταρρύθµιση του συστήµατος εισαγωγής

και εκπαίδευσης στελεχών 
σε παραγωγικές σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οι-
κονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της
Σχολής Δόκιµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος, της
Σχολής Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος
(Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) και της Σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων
στην ανώτερη και ανώτατη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης.

2. Εφόσον έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της πα-
ραγράφου 1 έως τις 31.12.2017, η εισαγωγή στις Σχολές
Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Δοκίµων Υπαξιω-
µατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. πραγµατοποιείται από το ακαδηµαϊκό έτος
2018-2019, µε το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσε-
ων εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αν το ανω-
τέρω διάταγµα εκδοθεί µετά τις 31.12.2017, η ένταξη
των σχολών αυτών στο σύστηµα πανελλαδικών εξετά-
σεων εισαγωγής θα ισχύσει από το ακαδηµαϊκό έτος
που αρχίζει µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του διατάγµα-
τος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
µάτων, ρυθµίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των υπο-
ψηφίων, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέ-
σεις πρόσληψης και κατάταξης που πρέπει να πληρούν
οι υποψήφιοι, οι απαιτούµενες πρακτικές δοκιµασίες και
κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της διάταξης
αυτής.

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής και του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ρυθµίζονται θέ-
µατα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών, της διδα-
κτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού,
των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων όσων φοιτούν
σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγ-
χου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και απο-
φοίτησης από τις σχολές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Άρθρο 80
Υγειονοµική Υποστήριξη του Πολιτικού Προσωπικού
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Η παρ. 7 του άρθρου 35 του π.δ. 103/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Στην Υπηρεσία Υγειονοµικού υπάγονται διοικητικά
και λειτουργούν το Ιατρείο του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
και τα Περιφερειακά Ιατρεία, µε αποστολή την πρόληψη,
διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση της υγείας, συµβου-
λευτική υποστήριξη, τη συνταγογράφηση και εντολή διε-
νέργειας παρακλινικών εξετάσεων του προσωπικού

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των µόνιµων και µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των εποπτευ-
όµενων φορέων του, καθώς και του Ναυτικού Αποµαχι-
κού Ταµείου και των µελών των οικογενειών τους. Τα
Περιφερειακά Ιατρεία λειτουργούν στις έδρες των Περι-
φερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µετά την έκδοση
σχετικής απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..»

Άρθρο 81
Ωροµίσθιο προσωπικό Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. και Δ.Σ.Ε.Ν.

Η επιλογή του ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού
των Κέντρων Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτι-
κού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), των Δηµοσίων Σχολών Σωστικών και
Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.), καθώς και της
Δηµόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαµηπόλων Εµπο-
ρικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διεξάγε-
ται από τριµελείς επιτροπές που αποτελούνται από εκ-
παιδευτικό προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή των Α.Ε.Ν. ίδιας
ή συναφούς ειδικότητας µε τις προκηρυσσόµενες θέσεις
οι οποίες συγκροτούνται, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 82
Τροποποιήσεις του π.δ. 749/1977

1. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, η
παρ. 3 του άρθρου 5 και το άρθρο 7 του π.δ. 749/1977
(Α΄ 246) καταργούνται, τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13 και
14 αναριθµούνται σε άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ.
749/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Προς εξέταση ενώπιον της εξεταστικής Επιτροπής
παραπέµπονται, µόνον οι κριθέντες υγειονοµικώς κατάλ-
ληλοι υποψήφιοι.»

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του π.δ. 749/
1977 αντικαθίστανται, ως εξής:

«1. Μετά το τέλος εξέτασης και βαθµολόγησης κάθε
µαθήµατος καταρτίζεται από την εξεταστική Επιτροπή
πίνακας τελικής βαθµολογίας αυτού, εις διπλούν, υπο-
γραφόµενος από τα µέλη της και τον ειδικό εξεταστή,
και υποβάλλεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, για θεώρηση και, στη συνέχεια, ανακοι-
νώνεται στους υποψηφίους µε τοιχοκόλληση.
Ο ανωτέρω πίνακας αναγράφει το ονοµατεπώνυµο και

το πατρώνυµο κάθε υποψηφίου, την επιτευχθείσα βαθ-
µολογία, ολογράφως και αριθµητικώς, καθώς και την έν-
δειξη εάν «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ».

2. Μετά το τέλος της εξέτασης και βαθµολόγησης ό-
λων των µαθηµάτων συντάσσεται, εις διπλούν, συγκε-
ντρωτικός πίνακας των αποτελεσµάτων των εξετάσεων,
µε βάση τους πίνακες βαθµολογίας κάθε µαθήµατος.
Στον ανωτέρω πίνακα και έναντι κάθε ονόµατος ανα-

γράφεται, η επιτευχθείσα, κατά µάθηµα, βαθµολογία, κα-
θώς και η γενική ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ». Για
τους επιτυχόντες αναγράφεται στην τελευταία δεξιά
στήλη το ολικό άθροισµα βαθµολογίας των µαθηµάτων,
ολογράφως και αριθµητικώς. Ο πίνακας αυτός, υπογρα-
φόµενος από τα µέλη της Επιτροπής, κυρώνεται, µε από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής, και ανακοινώνεται στους υποψηφίους µε τοιχοκόλ-
ληση επί τουλάχιστον τρεις (3) ηµέρες σε εµφανή θέση
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του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 157/1967 (Α΄177), ό-

πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 της 1000.0/68553/
2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής (Β΄2531), καταργείται.

Άρθρο 83
Έλεγχος Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

1. Η περίπτωση κε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής:

«κε. Το αστυνοµικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλα-
κες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υ-
πηρετεί στην Ελληνική Αστυνοµία, το προσωπικό του Λι-
µενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και το
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατος.»

2. Η περίπτωση κστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«κστ. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

3. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της παρ.
1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003, η φράση «στ΄ έως και
κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και µγ΄ και µστ΄ έως µη΄» αντικαθί-
σταται από τη φράση «στ΄ έως και κδ΄, κστ΄ έως και κζ΄,
λα΄ έως και µγ΄ και µστ΄ έως µη΄».

4.Το στοιχείο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 καταργείται.

Άρθρο 84
Τροποποίηση του ν. 2935/2001

Στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 49 του ν. 2935/
2001 το αρκτικόλεξο «Υ.Ε.Ν.» αντικαθίσταται µε το αρ-
κτικόλεξο «Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.».

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, 

ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 85
Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ηµερόπλοιων

1. Το άρθρο δέκατο τρίτο του ν. 4211/2013 (Α΄256) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου οι όροι που χρησιµοποιούνται έχουν την ακόλου-
θη έννοια:
α. πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού µήκους

άνω των επτά (7) µέτρων ιστιοφόρο ή µηχανοκίνητο, το
οποίο µπορεί από τη γενική κατασκευή του να χρησιµο-
ποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής,
β. επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο ανα-

ψυχής µεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα
(49) επιβατών, για την εκµετάλλευση του οποίου συνά-
πτεται σύµβαση ολικής ναύλωσης,
γ. ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής

το οποίο δεν είναι επαγγελµατικό, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου,
δ. επαγγελµατικό τουριστικό ηµερόπλοιο: είναι το µι-

κρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουρι-
στικό πλοίο, το οποίο εντάσσεται στις διατάξεις του άρ-

θρου 12 του ν. 4256/2014, καθώς και εκείνο, ανεξαρτή-
τως σηµαίας, που διενεργεί περιηγητικό ταξίδι, διάρκει-
ας, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έως και είκοσι
τεσσάρων (24) ωρών, µε αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσ-
σια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών µέσω προκα-
θορισµένου προγράµµατος, παραλαµβάνοντας επιβάτες
από την αλλοδαπή ανεξάρτητα αν θα αποβιβαστούν ορι-
στικά ή όχι στην Ελλάδα ή παραλαµβάνοντας επιβάτες
από την Ελλάδα µε την προϋπόθεση ότι θα αποβιβα-
στούν οριστικά είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή ή
πραγµατοποιώντας ηµερήσιο θαλάσσιο περιηγητικό τα-
ξίδι στην Ελλάδα έχοντας παραλάβει τους επιβάτες του
από την αλλοδαπή και µε σκοπό να ολοκληρώσουν το
ταξίδι τους (οριστική αποβίβαση επιβατών) στην αλλοδα-
πή,
ε. παραδοσιακό πλοίο: είναι το πρωτότυπο και κάθε

µεµονωµένο οµοίωµα ιστορικού πλοίου, στο οποίο υπάρ-
χουν στοιχεία ελληνικού πολιτισµού, καθώς και παραδο-
σιακής ελληνικής ναυσιπλοΐας, ναυτικής τέχνης και ναυ-
τικής δεξιοτεχνίας, εφόσον απέκτησαν πολιτισµική ση-
µασία µε το πέρασµα του χρόνου.

2. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δηµοσίου, µε την
ονοµασία «Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ηµερόπλοιων»
(ΤΕ.Π.Α.Η.), το οποίο βαρύνει: α) τα πλοία αναψυχής ι-
διωτικά και επαγγελµατικά και β) τα επαγγελµατικά του-
ριστικά ηµερόπλοια.
Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για όλα τα εντός των ελλη-

νικών χωρικών υδάτων προαναφερθέντα πλοία αναψυ-
χής και επαγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια, ανεξάρ-
τητα από τη σηµαία τους.
Από το ΤΕ.Π.Α.Η. εξαιρούνται τα παροπλισµένα ή κα-

τεσχεµένα σκάφη, τα «Παραδοσιακά πλοία» κατά την
έννοια της παρ. 2 και τα βρισκόµενα σε κατάσταση ακι-
νησίας, η οποία πιστοποιείται από την αρµόδια Λιµενική
Αρχή.

3. α. Το ΤΕ.Π.Α.Η. υπολογίζεται ανά τρέχον έτος ή
τρέχοντα µήνα από την ηµεροµηνία πληρωµής και καθο-
ρίζεται ως εξής:
αα. για τα ολικού µήκους από επτά (7) έως οκτώ (8) µέ-

τρα, σε δεκαέξι(16) ευρώ ανά µήνα,
ββ. για τα ολικού µήκους άνω των οκτώ (8) µέτρων έ-

ως και δέκα (10) µέτρα, σε είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά
µήνα,
γγ. για τα ολικού µήκους άνω των δέκα (10) µέτρων

και έως και δώδεκα (12) µέτρα, σε τριάντα τρία (33) ευ-
ρώ ανά µήνα,
δδ. για τα ολικού µήκους άνω των δώδεκα (12) µέ-

τρων, ανά µήνα οκτώ (8) ευρώ, ανά µέτρο, υπολογιζόµε-
νο από το πρώτο µέτρο. Η χρέωση µειώνεται κατά είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) για τα επαγγελµατικά πλοία ανα-
ψυχής και τα επαγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια, µε
την προϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελµατικής
χρήσης.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νη-

σιωτικής Πολιτικής και Οικονοµικών, είναι δυνατόν να
παρέχεται περαιτέρω µείωση µέχρι είκοσι τοις εκατό
(20%), για τα σκάφη της περίπτωσης δδ΄, ανεξαρτήτως
σηµαίας, εφόσον εισέρχονται και παραµένουν σε λιµέ-
νες της Ελληνικής Επικράτειας κατά το τρέχον ηµερολο-
γιακό έτος. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση, ορίζονται
τα ειδικά κριτήρια, ο τρόπος απόδειξής τους, για την πα-
ροχή της έκπτωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
γ. Σε περίπτωση εφάπαξ προπληρωµής του ΤΕ.Π.Α.Η.
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για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών (ένα έτος) πα-
ρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) στο οφειλόµενο
ποσό. Η προπληρωµή πραγµατοποιείται εντός του Δε-
κεµβρίου του προηγούµενου έτους για το επόµενο ή ε-
ντός του Ιανουαρίου. Το ποσοστό της παρεχόµενης έκ-
πτωσης µπορεί να αναπροσαρµόζεται, µε την κοινή υ-
πουργική απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος.
δ. Για τον υπολογισµό του ΤΕ.Π.Α.Η. λαµβάνεται υπό-

ψη το ολικό µήκος του σκάφους, το οποίο αναγράφεται
στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιο-
πλοΐας ή στο πιστοποιητικό καταµέτρησης ή στην άδεια
εκτέλεσης πλόων.

4. α. Η πληρωµή του ΤΕ.Π.Α.Η. διενεργείται µε κωδικό
πληρωµής που εκδίδεται ηλεκτρονικά ανά µήνα και για
κάθε τρέχοντα µήνα που τα σκάφη προτίθενται να παρα-
µείνουν στην Ελληνική Επικράτεια ή εφάπαξ για το τρέ-
χον έτος και για µέχρι δώδεκα (12) µήνες. Εναλλακτικά,
εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση Κωδικού Πληρωµής
ηλεκτρονικά, η πληρωµή του ΤΕ.Π.Α.Η. µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Λιµενική Αρχή, ή
στην Τελωνειακή Αρχή, στην περίπτωση πλοίων αναψυ-
χής υπό σηµαία χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπό-
τε η τελωνειακή αρχή εκδίδει και το δελτίο κίνησης (tran-
sitlog).
β. Η απόδειξη καταβολής του ΤΕ.Π.Α.Η. φυλάσσεται

µαζί µε τα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους και επιδει-
κνύεται στις Λιµενικές, Τελωνειακές, Φορολογικές Αρ-
χές, όποτε ζητηθεί.
γ. Αν από Λιµενική, Φορολογική, ή Τελωνειακή Αρχή

διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβληθεί το ΤΕ.Π.Α.Η., απα-
γορεύεται ο απόπλους του σκάφους µέχρι την πληρωµή
του.
δ. Για τη µη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. επιπλέον της

πληρωµής του τέλους, επιβάλλεται από την Aρχή που τη
διαπιστώνει και πρόστιµο, ως εξής:
αα. για τα ολικού µήκους άνω των επτά (7) µέτρων έως

και οκτώ (8) µέτρα, εκατόν ενενήντα (190) ευρώ,
ββ. για τα ολικού µήκους άνω των οκτώ (8) µέτρων και

έως και δέκα (10) µέτρα, τριακόσια (300) ευρώ,
γγ. για τα ολικού µήκους άνω των δέκα (10) µέτρων

και έως και δώδεκα (12) µέτρα, τετρακόσια (400) ευρώ,
δδ. για τα ολικού µήκους άνω των δώδεκα (12) µέ-

τρων, χίλια εκατό (1.100) ευρώ.
ε. Για τις πράξεις επιβολής του τέλους και του προστί-

µου µη καταβολής αυτού δεν έχουν εφαρµογή οι διατά-
ξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013.

5. α. Αναχώρηση του σκάφους από την Ελληνική Επι-
κράτεια για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από
τη λήξη της ισχύος του ΤΕ.Π.Α.Η. δεν γεννά την υπο-
χρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δηµό-
σιο.
β. Σε περίπτωση επανεισόδου του σκάφους στην Ελ-

ληνική Επικράτεια, ενόσω ισχύει το ΤΕ.Π.Α.Η., δεν υπάρ-
χει απαίτηση εκ νέου καταβολής του για το χρονικό διά-
στηµα µέχρι τη λήξη της ισχύος του.

6.Υπόχρεος σε καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. είναι: α) ο
πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής του επαγγελµατικού πλοίου
αναψυχής ή του επαγγελµατικού τουριστικού ηµερό-
πλοιου ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του, β) ο πλοιοκτήτης ή
ο κάτοχος ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής.
Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έ-
καστος για την πληρωµή του ΤΕ.Π.Α.Η..

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζεται ο τρόπος,

η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., η
διαδικασία και οι αρχές ελέγχου καταβολής του, ο τύπος
και το περιεχόµενο των πράξεων βεβαίωσης της οφει-
λής από τη µη καταβολή του ΤΕ.Π.Α.Η. και του προστί-
µου της παραγράφου 3, τα όργανα που τις εκδίδουν, τα
όργανα και η διαδικασία απαγόρευσης απόπλου και άρ-
σης αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου.

8. Το ΤΕ.Π.Α.Η. επιβάλλεται για παραµονή στην Ελλη-
νική Επικράτεια από την έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7.».

2. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1η Δεκεµβρί-
ου 2017.

Άρθρο 86
Νοµιµοποίηση Υφιστάµενων 
Λιµενικών Εγκαταστάσεων

1.Υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές
ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 46
του ν. 4150/2013, σε λιµένες διεθνούς ενδιαφέροντος,
εθνικής σηµασίας και µείζονος ενδιαφέροντος, που δεν
κατασκευάστηκαν νοµίµως έως τις 29.4.2013, από φο-
ρείς του Δηµοσίου, που έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί
στο εγκεκριµένο από την Ε.Σ.Α.Λ. Αναπτυξιακό Πρό-
γραµµα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) ή το Πλαί-
σιο Έργων Ανάπτυξης Λιµένα (Π.Ε.Α.Λ.), θεωρούνται νό-
µιµες από την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Γενι-
κό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτι-
λιακών Επενδύσεων, κατόπιν αίτησης του φορέα διαχεί-
ρισης λιµένα, η οποία συνοδεύεται από: α) τεχνική περι-
γραφή του προς νοµιµοποίηση έργου, β) εξαρτηµένο το-
πογραφικό διάγραµµα µε κλίµακα 1:500, γ) φωτογραφίες
και χάρτη της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση
του έργου και δ) τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς
Όρους για τα προαναφερθέντα προγράµµατα (Master
Plan, Π.Ε.Α.Λ.).

2. Αν από την κείµενη νοµοθεσία δεν υφίσταται υπο-
χρέωση εκπόνησης Αναπτυξιακού Προγράµµατος και
Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) ή του Πλαισίου Έρ-
γων Ανάπτυξης Λιµένα (Π.Ε.Α.Λ.), τα έργα της παραγρά-
φου 1 θεωρούνται νόµιµα από την έκδοση σχετικής από-
φασης από τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κατόπιν αίτη-
σης του ενδιαφερόµενου φορέα, η οποία συνοδεύεται α-
πό τα δικαιολογητικά α΄, β΄, γ΄ της παραγράφου 1, κα-
θώς και τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους
των έργων. Η διαδικασία νοµιµοποίησης δεν κωλύεται α-
πό τη µη ύπαρξη οριοθετηµένων ζωνών αιγιαλού, παρα-
λίας, χερσαίας ή εξοµοιούµενης µε λιµένα, υπό τις προ-
ϋποθέσεις: α) εκκίνησης της διαδικασίας καθορισµού ή
εξοµοίωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 28 αντίστοιχα
του ν. 2971/2001, µετά την προηγούµενη λήψη της σύµ-
φωνης γνώµης του Υπουργείου Οικονοµικών και β) την
ολοκλήρωσή της µέχρι την 1.1.2020.

3. Αποζηµίωση αυθαίρετης χρήσης για τα έργα των
παραγράφων 1 και 2 για το χρονικό διάστηµα πριν την
εκκίνηση της διαδικασίας νοµιµοποίησης θα εξακολουθεί
να οφείλεται. Η εξόφλησή της µπορεί να γίνει: α) εφά-
παξ, µε καταβολή του πενήντα τοις εκατό (50%) του ο-
φειλόµενου ποσού, β) µε άτοκες δόσεις επί του αρχικώς
βεβαιωµένου ποσού και διαγραφή προσαυξήσεων. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθµίζονται ο αριθµός
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των δόσεων και τα λοιπά θέµατα εφαρµογής της παρού-
σας διάταξης.

4. Εκκρεµείς διαδικασίες νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε
την παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001, µπορούν να
ανασταλούν, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόµενων
προς το αρµόδιο Αυτοτελές Γραφείο Δηµόσιας Περιου-
σίας, και να υπαχθούν στις διατάξεις των παραγράφων
1, 2 και 3.

5. Είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάτα-
ξης, σε υφιστάµενα έργα των παραγράφων 1 και 2, η ε-
κτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών συντήρησης
και επισκευής προς αποτροπή άµεσου κινδύνου µε την ε-
πίβλεψη της κατά περίπτωση αρµόδιας τεχνικής υπηρε-
σίας, κατόπιν εισήγησης της οικείας Λιµενικής Αρχής και
έγκρισης του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πο-
λιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν τροποποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο τα
γεωµετρικά χαρακτηριστικά του λιµένα ή της λιµενικής
εγκατάστασης. Για την εκτέλεση των παραπάνω εργα-
σιών προσωρινής αποκατάστασης δεν απαιτείται η ύπαρ-
ξη εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων. Η εκτέλεση
των µόνιµων έργων διενεργείται µε βάση τις κείµενες
διατάξεις.

6. Η νοµιµοποίηση ή η διατήρηση κτιριακών εγκατα-
στάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιµένα, που κατα-
σκευάσθηκαν από φορείς του Δηµοσίου, ανεξάρτητα α-
πό την κατάταξη του λιµένα βάσει της ισχύουσας νοµο-
θεσίας, διενεργείται από το φορέα διαχείρισης του λιµέ-
να, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

7. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενι-
κής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων των παρα-
γράφων 1, 2 και 5 του παρόντος κοινοποιείται στις αρµό-
διες κατά τόπον Διευθύνσεις της Δηµόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών. Με επιµέλεια του φορέα
διαχείρισης λιµένα, κοινοποιείται στις αρµόδιες Διευθύν-
σεις των Υπουργείων Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής η βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας, των κτιριακών εγκαταστάσεων
της παραγράφου 6 του παρόντος.

8. Οι φορείς διαχείρισης Λιµένων που έχουν την υπο-
χρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράµµατος και µε-
λέτης διαχείρισης (Master Plan), οφείλουν να έχουν ο-
λοκληρώσει τη σύνταξή τους εντός δύο (2) ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά την παρέλευση ά-
πρακτης της ανωτέρω προθεσµίας και µέχρι τη σύνταξη
αναπτυξιακού προγράµµατος και µελέτης διαχείρισης
(Master Plan), δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων στις
περιοχές αρµοδιότητάς τους.

9. Οι εγκαταστάσεις του παρόντος άρθρου ανήκουν
κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο. Η διαχείρισή
τους ανήκει στο φορέα διαχείρισης λιµένα.

Άρθρο 87
Συµµετοχή Λιµενικών Ταµείων στην Ε.ΛΙΜ.Ε.

και σε Διεθνείς Ενώσεις Λιµένων

Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η
συµµετοχή στην Ένωση Λιµένων Ελλάδος και στις Διε-
θνείς Ενώσεις Λιµένων, ως πλήρων µελών, Δηµοτικών
Λιµενικών Ταµείων και Λιµενικών Ταµείων που λειτουρ-
γούν µε τη µορφή Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαί-
ου, εφόσον η ετήσια εισφορά που καταβάλουν για κάθε
ένωση δεν υπερβαίνει το όριο πάνω από το οποίο απαι-
τείται προληπτικός δηµοσιονοµικός έλεγχος.

Άρθρο 88
Προσβασιµότητα ΑµεΑ σε χώρους Χ.Ζ.Λ.

1. Η εφαρµογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου
της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4150/2013, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.
4256/ 2014, επεκτείνεται στα Λιµενικά Ταµεία και στα
Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία.

2. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3868/
2010, του άρθρου 32 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), του εδα-
φίου β΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4039/2012 (Α΄
15), όπως αντικαταστάθηκε µε το εδάφιο α΄ της παρ. 7
του άρθρου 46 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και της
Υ1Γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 απόφασης του Υπουργού
Υγείας (Β΄ 2718, άρθρο 5), έχουν πεδίο εφαρµογής και
σε επιβάτες, πρόσωπα µε αναπηρία ή µειωµένης κινητι-
κότητας ή τυφλά άτοµα, χειριστές σκύλων, βοηθείας ή
σκύλων οδηγών, εκπαιδευτές των αντιστοίχων σκύλων,
καθώς και άτοµα-αναδόχους κουταβιών που έχουν ανα-
λάβει τη φροντίδα αυτών στα αρχικά στάδια της εκπαί-
δευσής τους, που κάνουν χρήση εγκαταστάσεων, χώρων
αναµονής και αναψυχής λιµένων, των επιβατικών οχηµα-
ταγωγών Ε/Γ και κρουαζιερόπλοιων αναψυχής κ.λπ.. Ε-
πίσης, έχουν συµπληρωµατικό πεδίο εφαρµογής και στις
διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3709/2008 (Α΄ 213), ό-
πως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το ν. 4150/
2013.

Άρθρο 89
Χρήση έκτασης Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «λιµε-
νολεκάνη», ορίζεται η λιµενολεκάνη που βρίσκεται µετα-
ξύ του προβλήτα Γούναρη (στην προέκταση της οδού
Γούναρη) και του προβλήτα Αγίου Νικολάου (στην προέ-
κταση της οδού Αγίου Νικολάου) του Λιµένα Πατρών,
καθώς και των κρηπιδωµάτων 1, 2, 3, και 4 που παραµέ-
νουν εντός της Χερσαίας Ζώνης του λιµένα Πατρών, ό-
πως αυτά απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραµµα
Τ2 που είναι συνηµµένο ως σχετικό 13 στην 102/2016 α-
πόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Λι-
µένος Πατρών Α.Ε., στο οποίο η λιµενολεκάνη αναφέρε-
ται ως νότια εφεδρική λιµενολεκάνη εκτάκτων αναγκών.

2. Οι λιµενικές δραστηριότητες στην ανωτέρω λιµενο-
λεκάνη, καθώς και η χρήση, αξιοποίηση και εκµετάλλευ-
ση για πολιτιστικούς ή άλλους συναφείς σκοπούς της α-
νωτέρω αναφερόµενης χερσαίας έκτασης των κρηπιδω-
µάτων 1, 2, 3 και 4 που παραµένει Χ.Ζ.Λ. και απεικονίζε-
ται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα Τ2 ρυθµίζο-
νται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονοµικών.

Άρθρο 90
Βεβαίωση και είσπραξη τελών από το προσωπικό
των Λιµενικών ή Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων

1. Η βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ των Λιµενικών
και Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων, προβλεπόµενων α-
νταποδοτικών δικαιωµάτων προσόρµισης, παραβολής,
πρυµνοδέτησης, καθώς και των ειδικών τελών ελλιµενι-
σµού των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής, των ιδιω-
τικών πλοίων αναψυχής, των µικρών σκαφών, των επαγ-
γελµατικών τουριστικών ηµερόπλοιων, καθώς και των
παραδοσιακών πλοίων, όπως αυτά ορίζονται στις περι-
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πτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 1 του
ν. 4256/2014, διενεργείται από το προσωπικό των οικεί-
ων Λιµενικών και Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων. Αν το
προσωπικό των Λιµενικών και Δηµοτικών Λιµενικών Τα-
µείων δεν επαρκεί, η βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέ-
ρω τελών διενεργείται από προσωπικό των Λιµενικών ή
Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων, που προσλαµβάνεται
προς το σκοπό αυτόν, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου µε τη διαδικασία του άρθρου 21
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

2. Η βεβαίωση και είσπραξη των υπέρ των Δήµων που
τυγχάνουν φορείς διαχείρισης και εκµετάλλευσης Του-
ριστικών Λιµένων προβλεποµένων ανταποδοτικών δικαι-
ωµάτων προσόρµισης, παραβολής, πρυµνοδέτησης, κα-
θώς και των ειδικών τελών ελλιµενισµού των επαγγελ-
µατικών πλοίων αναψυχής, των ιδιωτικών πλοίων ανα-
ψυχής, των µικρών σκαφών, των επαγγελµατικών τουρι-
στικών ηµερόπλοιων, καθώς και των παραδοσιακών πλοί-
ων, όπως αυτά ορίζονται στο ν. 4256/2014, διενεργείται
από το προσωπικό των οικείων δήµων.
Αν το προσωπικό των δήµων που τυγχάνουν φορείς

διαχείρισης και εκµετάλλευσης Τουριστικών Λιµένων
δεν επαρκεί για τη βεβαίωση και είσπραξη των ανωτέρω
τελών, είναι δυνατή η βεβαίωση και είσπραξή τους από
προσωπικό των δήµων, που προσλαµβάνεται προς το
σκοπό αυτόν, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου µε τη διαδικασία του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994.

Άρθρο 91
Συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα

(ν. 2971/2001)

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 2971/2001
(Α΄ 285), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 210 του
ν. 4072/2012 (Α΄ 86), αντικαθίστανται ως εξής: 

«4. Επισκευές-επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και ερ-
γασίες συντήρησης σε υφιστάµενους λιµένες και λιµενι-
κές εγκαταστάσεις σε περιοχές δικαιοδοσίας Λιµενικών
και Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων εκτελούνται, κατά πα-
ρέκκλιση της παραγράφου 2, κατόπιν απόφασης του δι-
οικητικού τους οργάνου, κοινοποιούµενης στη Γενική
Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλια-
κών Επενδύσεων και στην οικεία Λιµενική Αρχή, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλι-

σµού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζηµιών ή βλαβών
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων
και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση
κατά την εκτέλεση θεµελιωδών δραστηριοτήτων του λι-
µένα ή της λιµενικής εγκατάστασης (φορτο-εκφόρτωση
και κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, από-επιβίβαση συ-
ναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά φαινόµενα κ.λπ.) ή και
από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση
πλοίων κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πά-
σης φύσεως φθορές ή ζηµιές σε κρηπιδώµατα και προ-
βλήτες, καθιζήσεις ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει α-
ντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης-προστα-
σίας εξωτερικών λιµενικών έργων (βραχισµός), 
β) αποσκοπούν στη δηµιουργία υποτυπωδών, µικρής έ-

κτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακι-
νούµενων επιβατών και εργαζοµένων, όπως ψύκτες νε-
ρού, σκιάδια, χηµικές τουαλέτες, A.T.M. τραπεζών, µη-
χανήµατα αυτόµατης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισµός

και σήµανση για τη διακίνηση πεζών και οχηµάτων, πα-
ρεµβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης προσώπων
µε αναπηρία κ.λπ..
γ) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµε-

τρικά χαρακτηριστικά των λιµένων ή των λιµενικών ε-
γκαταστάσεων, 
δ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους

δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον δαπά-
νης Φ.Π.Α. και
ε) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λει-

τουργία του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµε-

νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα
από υποβολή σχετικού αιτήµατος του φορέα διοίκησης
και εκµετάλλευσης του λιµένα, κατά παρέκκλιση της πα-
ραγράφου 2, υλοποιούνται επίσης σε υφιστάµενους λι-
µένες ή λιµενικές εγκαταστάσεις:
α) τα έργα της παραγράφου 4, προϋπολογισµού δαπά-

νης δηµοπράτησής τους άνω των 20.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. και µέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α.. 
β) η εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας, µε στόχο

τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα
περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων
ISPS (International Ship and Port Facility Security), του
ν. 3622/2007, της Συνθήκης Schengen, του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 725/2004, της απόφασης του Υπουργού Οικο-
νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 4442/
20.1.2010 (Β΄479) για τη βελτίωση της ασφάλειας των
πλοίων, των λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων
από παράνοµες ενέργειες και των µελετών Σχεδίου Α-
σφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν
εκπονηθεί µε βάση τη µελέτη Αξιολόγησης Λιµενικών Ε-
γκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.), όπως κινητές περιφράξεις, ε-
γκατάσταση φυλακίων ελέγχου, τοποθέτηση καµερών
παρακολούθησης επί στύλων, προστατευτικές µπάρες
και άλλες παρεµβάσεις, µε τις οποίες δεν τροποποιού-
νται ή αλλοιώνονται τα υφιστάµενα γεωµετρικά χαρα-
κτηριστικά των λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων
και δεν παρακωλύεται η λειτουργία του.»

Άρθρο 92
Στελέχωση Πλοηγικών Σταθµών

1. Οι παράγραφοι 29, 30, 31 και 32 του άρθρου 77 του
π.δ. 103/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

«29. Ο Κλάδος Αρχιπλοηγών - Πλοηγών περιλαµβάνει
συνολικά εξήντα µία (61) θέσεις.

30. Ο Κλάδος Κυβερνητών Πλοηγίδων περιλαµβάνει
συνολικά τριάντα πέντε (35) θέσεις.

31. Ο Κλάδος Μηχανοδηγών Πλοηγίδων περιλαµβάνει
συνολικά τριάντα τέσσερις (34) θέσεις.

32. Ο Κλάδος Πρυµνοδετών περιλαµβάνει συνολικά εί-
κοσι τέσσερις (24) θέσεις.»

2. Η κατανοµή των θέσεων ανά Πλοηγικό Σταθµό και
ανά Κλάδο ρυθµίζεται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 3142/
1955 (Α΄43) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Οι Πλοηγικοί Σταθµοί συνιστώνται ή καταργούνται,
µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται, ύστερα από πρό-
ταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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3. Με την ίδια ανωτέρω διαδικασία, ορίζεται και η πε-
ριοχή αρµοδιότητας του κάθε Πλοηγικού σταθµού.»

Άρθρο 93
Αδειοδότηση έργων σε περιοχές Ο.Τ.Α.

Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, έργα εντός
Χερσαίας Ζώνης Λιµένα επί εκτάσεων των οποίων η
χρήση έχει αποδοθεί µε νόµο ή µε Σύµβαση Παραχώρη-
σης σε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αδειοδοτού-
νται και υλοποιούνται από την, κατά περίπτωση, αρµόδια
Διεύθυνση του οικείου δήµου ή της οικείας Περιφέρειας.

Άρθρο 94
Τροποποιήσεις του ν. 4256/2014

1. Η υποπαράγραφος ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«ι) «Κυβερνήτης»:
αα. για τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής τα οποία ε-

πιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς πλοίαρχο και πλή-
ρωµα: είναι το πρόσωπο που προσλαµβάνεται από τον ε-
κναυλωτή ή ο επιβάτης που διαθέτει τα κατά νόµο απαι-
τούµενα προσόντα για τη διακυβέρνηση επαγγελµατι-
κού πλοίου αναψυχής, όπως αυτά καθορίσθηκαν µε την
3342/02/2004/21.1.2004 απόφαση του Υπουργού Εµπο-
ρικής Ναυτιλίας (Β΄ 478), όπως τροποποιήθηκε µε την
3342/13/2004/20.8.2004 (Β΄ 1330),
ββ. για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής: είναι το πρόσωπο

το οποίο ασκεί τη διακυβέρνηση του πλοίου και διαθέτει
τα κατά νόµο απαιτούµενα προσόντα για τη διακυβέρνη-
ση επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής, όπως αυτά καθο-
ρίσθηκαν µε την 3342/02/2004/21.1.2004 απόφαση Υ-
πουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε µε
την 3342/13/2004/20.8.2004.
Ο κυβερνήτης έχει όλες τις αρµοδιότητες και ευθύνες

που προβλέπονται για τον πλοίαρχο.»
2. Η υποπαράγραφος ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του

ν. 4256/2014 καταργείται.
3. Στο άρθρο 1 του ν. 4256/2014 προστίθεται παράγρα-

φος 3 ως εξής:
«3. Με την επιφύλαξη του π.δ. 44/2011 (Α΄110), ο υπο-

λογισµός του αριθµού επιβατών των πλοίων των περι-
πτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και
της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του παρόντος νόµου,
που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυ-
χής, γίνεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 (εξαιρουµένης
της παραγράφου 3) και 20 του π.δ. 917/1979 (Α΄ 257) και
αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
(Π.Γ.Ε.) ή στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.), κατόπιν
ελέγχου του πλοίου από Α.Ο.. Τα ανάλογα πιστοποιητικά
αναγράφουν απαραίτητα τον αριθµό διαθέσιµων κλινών.
Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο υπέρβαση του α-
ριθµού επιβατών του προηγούµενου εδαφίου. Σε περί-
πτωση ολικής ναύλωσης, ο αριθµός των επιβαινόντων
τόσο κατά τη διάρκεια της ηµέρας όσο και κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας ορίζεται αντίστοιχα από το Πρωτόκολλο
Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφα-
λείας (Π.Α.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο εδά-
φιο της παρούσας παραγράφου. Όταν συνάπτεται ολική
ναύλωση που περιλαµβάνει διανυκτέρευση, οι κλίνες
που διαθέτει το πλοίο αντιστοιχούν στον αριθµό των επι-
βατών που διανυκτερεύουν.»

4. Η υποπαράγραφος β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του

ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η διάρκεια της σύµβασης ναύλωσης δεν µπορεί να

είναι µικρότερη από δώδεκα (12) ώρες. Ως τόπος και
χρόνος έναρξης και λήξης της σύµβασης ναύλωσης θε-
ωρούνται, αντίστοιχα, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης
και επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής που αναγρά-
φονται στο ναυλοσύµφωνο.»

5. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Για τα σκάφη της περίπτωσης α΄, τα οποία φέρουν
σηµαία άλλη πλην της ελληνικής απαιτείται να συµµορ-
φώνονται πλήρως µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις που α-
φορούν πλοία µε ελληνική σηµαία. Προς απόδειξη της
ως άνω συµµόρφωσης, τα σκάφη αυτά πρέπει να είναι ε-
φοδιασµένα µε Πιστοποιητικό Ελέγχου Ξένου Επαγγελ-
µατικού Πλοίου Αναψυχής το οποίο εκδίδεται από Ανα-
γνωρισµένο Οργανισµό (Νηογνώµονα), ο οποίος είναι ε-
ξουσιοδοτηµένος να εκδίδει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας
για πλοία µε ελληνική σηµαία αντίστοιχης κατηγορίας.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα λοιπά
ζητήµατα που αφορούν την έκδοση του ανωτέρω Πιστο-
ποιητικού.».

6. Στο άρθρο 3 του ν. 4256/2014 προστίθενται παρά-
γραφοι 6 και 7, ως εξής:

«6.Επιβίβαση στο πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων,
πέραν αυτών που αναγράφονται στην ενηµερωµένη κα-
τάσταση επιβαινόντων, ή οριστική αποβίβαση ενός ή πε-
ρισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη
του ναυλοσυµφώνου, επιτρέπεται, εάν αυτό προβλέπε-
ται από το ναυλοσύµφωνο, µε την αναγραφή των ονοµα-
τεπωνύµων των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή απο-
βιβαστούν και του λιµένα επιβίβασής ή αποβίβασής τους
ή αν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα
βία ή ηθεληµένη αποχώρηση επιβαίνοντος. Προσωρινή
αποβίβαση ενός ή περισσοτέρων από τους επιβαίνοντες
επιτρέπεται, εφόσον στην ενηµερωµένη κατάσταση επι-
βαινόντων αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα των προ-
σώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και ο λιµέ-
νας επιβίβασής ή αποβίβασής τους.

7. Πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής επαγγελµατικού πλοίου
αναψυχής επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
των ελάχιστων προβλεποµένων ηµερών ναύλωσης, να
είναι και κυβερνήτης ή πλοίαρχος του πλοίου αναψυχής,
εφόσον καταχωρίζεται µε την ανωτέρω ιδιότητα στην
κατάσταση επιβαινόντων, κατά τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 1 του άρθρου 7.»

7. Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014 καταργείται.
8. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4256/2014, όπως έχει

τροποποιηθεί µε την παρ. 2.β του άρθρου 55 του
ν. 4276/2014 (Α΄155), αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α. Τα επαγγελµατικά και τα ιδιωτικά πλοία αναψυ-
χής, εφόσον είναι ναυλωµένα, πρέπει να είναι εφοδια-
σµένα µε αντίγραφο ναυλοσυµφώνου και µε ενηµερωµέ-
νες καταστάσεις επιβαινόντων πριν από τον απόπλου
τους από το λιµένα αφετηρίας. Το αντίγραφο ναυλοσυµ-
φώνου και οι ενηµερωµένες καταστάσεις επιβαινόντων
προσυπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη,
ο οποίος βεβαιώνει την ηµεροµηνία και την ώρα προσυ-
πογραφής, βρίσκονται πάντοτε στο πλοίο και επιδει-
κνύονται σε κάθε ζήτηση από τις αρµόδιες Αρχές. Οι ε-
νηµερωµένες καταστάσεις επιβαινόντων περιέχουν τα
στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999. Με
ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, αντίγραφα των
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ναυλοσυµφώνων και των ενηµερωµένων καταστάσεων
του προηγούµενου εδαφίου γνωστοποιούνται, πριν τον
απόπλου από το λιµένα αφετηρίας, στην αρµόδια λιµενι-
κή Αρχή του λιµένα αυτού. Για τη γνωστοποίηση του
προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται τα οριζόµενα
στο ν. 3979/2011 (Α΄138). Στους παραβάτες των δυο
προηγούµενων εδαφίων επιβάλλονται οι κυρώσεις του
άρθρου 12 του π.δ. 23/1999. Η ανωτέρω υποχρέωση α-
ναφορικά µε την κατάσταση επιβαινόντων διατηρείται,
και στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 9. Α-
ντίγραφα των ναυλοσύµφωνων υποβάλλονται από τον
εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγρα-
φο 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της Φορολογικής και
Τελωνειακής Διοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170).
Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπο-
γράφει ή αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή ανακριβή ναυ-
λοσύµφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, καθώς και ό-
ποιος νοθεύει ναυλοσύµφωνα ή καταστάσεις επιβαινό-
ντων, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών
(3) ετών.
β. Ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης πλοίου αναψυχής εί-

ναι υποχρεωµένος να µεριµνά, ώστε το σύνολο των επι-
βαινόντων να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να
επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση στις αρµόδιες Αρχές ταυτό-
τητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δηµόσιο αποδεικτικό από
το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από
τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλ-
θει µερική µεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, ο πλοίαρχος
ή ο κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί σε σχετική ση-
µείωση στην κατάσταση επιβαινόντων, την οποία προσυ-
πογράφει, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στην πε-
ρίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. Η ολική µεταβο-
λή της κατάστασης επιβαινόντων απαγορεύεται και ισο-
δυναµεί µε τερµατισµό της τρέχουσας ναύλωσης.
γ. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, τηρείται

αρχείο ναυλοσυµφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων
για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρω-
ση κάθε ταξιδιού. Το αρχείο του προηγούµενου εδαφίου
είναι διαθέσιµο σε κάθε δηµόσια αρχή. Μετά την έκδοση
της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 7, αρκεί η ηλεκτρονική τήρηση του
αρχείου του προηγούµενου εδαφίου.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτι-

κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και προϋπο-
θέσεις για την έκδοση µε ηλεκτρονικό τρόπο αδειών α-
πόπλου και κατάπλου, την ηλεκτρονική έγκριση θέσης
ελλιµενισµού και την ηλεκτρονική υποβολή τελών, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

9. Η υποπαράγραφος α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Πλοία αναψυχής µε ολικό µήκος µέχρι και είκοσι
τέσσερα (24) µέτρα επιτρέπεται να εκναυλώνονται, χω-
ρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωµα. Τη δια-
κυβέρνηση των πλοίων αναψυχής του προηγούµενου ε-
δαφίου αναλαµβάνει κυβερνήτης, ο οποίος προσλαµβά-
νεται από τον εκναυλωτή και θεωρείται προστηθείς αυ-
τού, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο ναυλοσύµφωνο.
Τα πλοία αναψυχής του πρώτου εδαφίου της παρούσας
υποπαραγράφου µε µεταφορική ικανότητας άνω των δώ-
δεκα (12) επιβατών επιτρέπεται να εκναυλώνονται, µό-
νον όταν υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωµα, σύµ-

φωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του πρώτου
άρθρου του παρόντος νόµου.»

10. Οι υποπαράγραφοι α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου
9 του ν. 4256/2014 αντικαθίστανται, ως εξής:

«α. Οι κυβερνήτες ή οι πλοίαρχοι πλοίων αναψυχής,
που εκτελούν σύµβαση ναύλωσης, απαλλάσσονται από
την υποχρέωσή τους να θεωρούν τα ναυτιλιακά έγγρα-
φα των πλοίων αυτών, να λαµβάνουν άδεια απόπλου από
τη Λιµενική Αρχή κάθε λιµένα προσέγγισης και να υπο-
βάλουν δήλωση κατάπλου. Οι ως άνω θα εκπληρώνουν
την υποχρέωση αυτή για κάθε ναύλωση και για το χρονι-
κό διάστηµά της, µόνο από τη Λιµενική Αρχή του λιµένα
αφετηρίας. Αν η ναύλωση αρχίζει στην αλλοδαπή, τα
ναυτιλιακά έγγραφα θεωρούνται στο πρώτο ελληνικό λι-
µάνι στο οποίο καταπλέει το πλοίο.
β. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και στην περίπτωση της

παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.»
11. α. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014 αντικα-

θίσταται ως εξής:
«4. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο διαφήµι-

ση, σε οποιαδήποτε χώρα, της εκµετάλλευσης ιδιωτικού
πλοίου αναψυχής στην Ελλάδα, µε σύµβαση ολικής ναύ-
λωσης ανεξαρτήτως της σηµαίας του πλοίου.».
β. Η παρ. 5 του άρθρου 9 και η παρ. 4 του άρθρου 10

του ν. 4256/2014 καταργούνται.
12. Η υποπαράγραφος γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 12

του ν. 4256/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Κατ’ εξαίρεση, λόγω έλλειψης ή ανεπάρκειας και ι-

διοµορφίας των υφιστάµενων συγκοινωνιακών εξυπηρε-
τήσεων και συνθηκών ή για το σκοπό της εξυπηρέτησης
της τουριστικής κίνησης, επιτρέπεται:
αα) η παραλαβή επιβατών από ενδιάµεσους ελληνι-

κούς λιµένες, εφόσον η τελική αποβίβαση τους γίνεται
στον ενδιάµεσο λιµένα από τον οποίο επιβιβάσθηκαν, µε
έγκριση της Λιµενικής Αρχής του ενδιάµεσου λιµένα, ύ-
στερα από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή ή νό-
µιµα εξουσιοδοτηµένου από αυτούς προσώπου, στην ο-
ποία αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας των επιβατών,
ο χρόνος παραλαβής και ο χρόνος τελικής αποβίβασής
τους στον ενδιάµεσο λιµένα,
ββ) η αποβίβαση επιβατών σε ενδιάµεσους ελληνικούς

λιµένες και η επιστροφή τους στο σηµείο επιβίβασης
τους κατά την ίδια ή διαφορετική ηµεροµηνία, µε την
προϋπόθεση ότι το ταξίδι πραγµατοποιείται, σύµφωνα
µε το ν. 393/1976 (Α΄199) ή το π.δ. 339/1996 (Α΄225),
γγ) η εκτέλεση ταξιδιού, το οποίο περιλαµβάνει συν-

δυασµό επαγγελµατικού τουριστικού ηµερόπλοιου και
άλλων µέσων µεταφοράς υπό τις εξής προϋποθέσεις: α)
το ταξίδι πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε το ν. 393/1976
ή το π.δ. 339/1996 και β) η συνολική χρονική διάρκεια
του ταξιδιού δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες,
δδ) η εκτέλεση µονής διαδροµής, κατά τη διάρκεια της

θερινής περιόδου, εφόσον δεν παραβλάπτεται η λει-
τουργία της δροµολογιακής γραµµής. Η αντίστοιχη αίτη-
ση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινω-
νιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής και η εκτέλεση της µονής διαδροµής του προηγού-
µενου εδαφίου εγκρίνεται, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την οποία καθο-
ρίζεται η χρονική περίοδος δραστηριοποίησης των ηµε-
ροπλοίων και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της
παρούσας υποπερίπτωσης.»

13. Η υποπαράγραφος δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12
του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
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«δ. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής ή νόµιµα εξουσιο-
δοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, υποβάλλει δήλωση στη
Λιµενική Αρχή, στην αρµοδιότητα της οποίας υπάγεται
το σηµείο εκκίνησης του ηµερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού,
µε την οποία γνωστοποιεί αναλυτικά τους λιµένες, όρ-
µους και ακτές προσέγγισης και αποεπιβίβασης επιβα-
τών, σύµφωνα µε το ισχύον Πρωτόκολλο Γενικής Επιθε-
ώρησης (Π.Γ.Ε.) ή το Πιστοποιητικό Ασφαλείας (Π.Α.) ή
την Άδεια Εκτέλεσης Πλόων, και τις ηµεροµηνίες/περίο-
δο διενέργειας του ταξιδιού. Όµοια δήλωση απαιτείται
για οποιαδήποτε τροποποίηση, πριν από την έναρξη του
ηµερήσιου θαλάσσιου ταξιδιού.»

14. Έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 έως 15 του πα-
ρόντος ορίζεται η 1η Δεκεµβρίου 2017.

15. Το αναφερόµενο ποσό στις περιπτώσεις α΄ και β΄
της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν.4150/2013, όπως αντικα-
ταστάθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 41 του ν.4256/2014,
αντικαθίσταται µε το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ.

Άρθρο 95
Συµµετοχή στην Ε.Σ.Α.Λ. εκπροσώπου της Π.Ε.Π.Ε.Ν.

Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/
2001, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 4150/
2013,αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λι-
µένων (Ε.Σ.Α.Λ.).
Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και µετέχουν µε
τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως
Πρόεδρος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από ένας (1) εκπρόσω-
πος για καθένα από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Τουρισµού, καθώς και ο Πρόεδρος της
Ρ.Α.Λ.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλείται υποχρε-
ωτικά, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης
Λιµένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού
(Π.Ε.Π.Ε.Ν.), καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήµου
ή της οικείας περιφέρειας, εφόσον συζητούνται ζητήµα-
τα αρµοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
µπορούν, επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
καθηγητές Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, µε ειδίκευση σε
θέµατα εκτέλεσης λιµενικών έργων, καθώς επίσης και
προϊστάµενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων Υπουργείων, µε αντι-
κείµενο αρµοδιότητας συναφές προς τα εξεταζόµενα α-
πό την Ε.Σ.Α.Λ. θέµατα.
Ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής

και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος προεδρεύει της
Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, εισηγείται τα
προς συζήτηση θέµατα και επιµελείται της εκτέλεσης
των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της
Ε.Σ.Α.Λ. που επηρεάζουν την εθνική άµυνα και ασφάλεια
της χώρας, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του εκπροσώ-
που του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.»

Άρθρο 96
Κατασκευές εντός περιοχών δικαιοδοσίας των φορέων

διοίκησης και εκµετάλλευσης Λιµένων

1. Οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης Λιµένων
στις περιοχές δικαιοδοσίας των οποίων υφίστανται κα-
τασκευές (σκίαστρα, τέντες, πέργκολες), που υλοποιή-
θηκαν χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, οφείλουν ε-
ντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, να εκπονήσουν µελέτες,
για την υλοποίηση νέων οµοιόµορφων κατασκευών. Οι
ανωτέρω µελέτες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµα-
τέα Λιµένων Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Συµβουλίου Αρχι-
τεκτονικής, η οποία τεκµαίρεται δοθείσα µετά παρέλευ-
σης τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής των
µελετών. Σε κατασκευές που εµπίπτουν σε κηρυγµένους
αρχαιολογικούς χώρους απαιτείται και η σύµφωνη γνώ-
µη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού.

2. Κάθε νέα κατασκευή υλοποιείται, σύµφωνα µε τις
εκπονηθείσες µελέτες, µετά τη λήψη των κατά νόµο α-
παιτουµένων αδειών και εγκρίσεων. Στην περίπτωση αυ-
τή και µόνο για την έκδοση των ανωτέρω αδειών και ε-
γκρίσεων, δεν απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού φο-
ρολογικής ενηµερότητας.

3. Η καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιήθηκαν
χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, διενεργείται εντός
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, είτε µε ευθύνη του ιδιώτη
είτε µε µέριµνα των αρµοδίων υπηρεσιών της οικείας Πε-
ριφέρειας. Το κόστος των δαπανών της καθαίρεσης των
αυθαίρετων κατασκευών βαρύνει τους χρήστες αυτών.
Εντός του χρονικού διαστήµατος των δύο (2) ετών εί-

ναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η πα-
ραχώρηση της χρήσης του υποκείµενου και παρακείµε-
νου χώρου των κατασκευών της παραγράφου 1, µε από-
φαση του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα,
που κοινοποιείται στη Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµε-
νικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην αί-
τηση προς το φορέα για την παραχώρηση του προηγού-
µενου εδαφίου επισυνάπτεται βεβαίωση αρµόδιου µηχα-
νικού για τη στατική επάρκεια των υφισταµένων κατα-
σκευών. Στις περιπτώσεις κηρυγµένων αρχαιολογικών
χώρων για τη λήψη απόφασης παραχώρησης απαιτείται
η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.

4. Κατά τη διάρκεια της διετούς αποκλειστικής προθε-
σµίας για την καθαίρεση των κατασκευών που υλοποιή-
θηκαν χωρίς άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής και, εφόσον
το άθροισµα των προστίµων και αποζηµιώσεων που επι-
βλήθηκαν για την ανέγερση ή χρήση τους δεν υπερβαί-
νει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, αναστέλλεται:
α) η εκτέλεση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης και δι-

οικητικής αποβολής και η έκδοση νέων για το χρονικό
διάστηµα της διετίας, καθώς και
β) η έκδοση πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµίωσης

αυθαίρετης χρήσης, που αφορά το χρονικό διάστηµα της
διετίας.

5. Μετά την πάροδο της διετούς αποκλειστικής προθε-
σµίας της παραγράφου 3, η ύπαρξη αυθαίρετων κατα-
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σκευών αποκλείει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώ-
ρηση της χρήσης χώρων χερσαίας ζώνης λιµένα.

Άρθρο 97
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2971/2001

Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153), προστίθενται
παράγραφοι 8 και 9, ως εξής:

«8. Για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος,
είναι δυνατή, µε απόφαση του φορέα διοίκησης και εκµε-
τάλλευσης λιµένα, η χωρίς αντάλλαγµα διάθεση χώρων
της Χερσαίας Ζώνης Λιµένα σε Υπηρεσίες του Δηµοσί-
ου. Τα σχετικά έργα πραγµατοποιούνται, µε απόφαση
του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµέ-
να, η οποία εγκρίνεται από τον Συντονιστή της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Μετά τη λήξη της παραχώρη-
σης, ο παραχωρησιούχος υποχρεούται στην αποκατά-
σταση των παραχωρουµένων χώρων.».

9. Για οποιαδήποτε περίπτωση δωρεάς από φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο σε Οργανισµούς Λιµένα και σε κρατικά
Λιµενικά Ταµεία, εκδίδεται απόφαση αποδοχής από τον
αρµόδιο φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

Άρθρο 98
Σύσταση Κοινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου 

στο Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων µε αρµοδιότητα 
στους υπαλλήλους όλων των Λιµενικών Ταµείων

εποπτείας του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, συνιστάται, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007, Κοινό Υπη-
ρεσιακό Συµβούλιο µε έδρα την έδρα του Λιµενικού Τα-
µείου Νοµού Χανίων, στο οποίο υπάγεται το µόνιµο και
Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικό των Λιµενικών Ταµείων της χώρας,
εποπτείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Είναι δυνατόν τα υπηρεσιακά συµβούλια να
συνεδριάζουν µέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 99
Ενεργοποίηση Μητρώου τουριστικών πλοίων

και µικρών σκαφών

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαπιστώνεται η ο-
λοκλήρωση και η ολική ή µερική λειτουργία του Μητρώ-
ου τουριστικών πλοίων και µικρών σκαφών του παρόντος
άρθρου. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το χρονικό ση-
µείο έναρξης υπολογισµού των προθεσµιών του άρθρου
15.»

Άρθρο 100
Χρήση Τερµατικού Αποδοχής Καρτών Πληρωµών 

και Μέσων Πληρωµής µε Κάρτα (P.O.S.)
και πληρωµής µε µεταφορά χρηµάτων 

µέσω τραπεζικών λογαριασµών

1. Για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου των Φορέων
Διαχείρισης Λιµένων, είναι υποχρεωτική για το φορέα η
προµήθεια «Τερµατικού Αποδοχής Καρτών Πληρωµών
και Μέσων Πληρωµής µε Κάρτα (P.O.S.)», των οποίων η
χρήση γίνεται ατελώς.

2. Είναι δυνατή η πραγµατοποίηση πληρωµών κάθε εί-
δους προς τους Φορείς Διαχείρισης Λιµένων, µε µεταφο-
ρά χρηµάτων µέσω τραπεζικών λογαριασµών, µε την ε-
νεργοποίηση σχετικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Άρθρο 101
Τροποποιήσεις του ν. 3142/1955,

περί Πλοηγικής Υπηρεσίας

1. H παρ. 2.1.α του άρθρου 8 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43)
αντικαθίσταται ως εξής:

«2.1. α) ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 50ό έτος ηλι-
κίας του υποψηφίου».

2. Η παρ. 2.1.γ του άρθρου 8 του ν. 3142/1955 καταρ-
γείται.

3. Η παρ. 2.β του άρθρου 8 του ν. 3142/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2.β) Να είναι κάτοχος διπλώµατος Πλοιάρχου Α΄ τά-
ξης και να µην έχει στερηθεί οριστικά του διπλώµατος
αυτού.»

4. Η παρ. 2.γ του άρθρου 8 του ν. 3142/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2.γ) Να έχει αποκτήσει από της απογραφής του µέχρι
της συµµετοχής του στο διαγωνισµό, πραγµατική υπερ-
δεκαετή θαλάσσια υπηρεσία επί εµπορικών πλοίων, συ-
µπεριλαµβανοµένης και αυτής επί ελληνικών πολεµικών
ή βοηθητικών πλοίων του Πολεµικού Ναυτικού και της υ-
πηρεσίας επί πλοίων ανηκόντων στο κράτος, εκ της ο-
ποίας τριετή τουλάχιστον, ως πλοίαρχος, σε µηχανοκί-
νητα πλοία εν ενεργεία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω
των 1.500 κόρων ή σε πολεµικά πλοία του Πολεµικού
Ναυτικού (Π.Ν.) εν ενεργεία. Κατ’ εξαίρεση, γίνονται, ε-
πίσης, δεκτοί Πλοίαρχοι Α΄ τάξης, προερχόµενοι από τις
τάξεις των µόνιµων αξιωµατικών του Λιµενικού Σώµατος
ή του Πολεµικού Ναυτικού, εφόσον έχουν αποκτήσει υ-
περτριετή τουλάχιστον υπηρεσία Αξιωµατικού στο Ε-
µπορικό Ναυτικό (Ε.Ν.), που έχει αποκτηθεί µετά την α-
ποµάκρυνσή τους από την τάξη των µονίµων. Σε όσους
από αυτούς λαµβάνουν σύνταξη, καταβάλλεται εκ του
Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας η διαφορά η εκάστοτε
υφιστάµενη µεταξύ της συντάξεώς τους και των αποδο-
χών του µονίµου Πλοηγού. Η κατά τα ανωτέρω θαλάσ-
σια υπηρεσία στο Ε.Ν. ή στο Π.Ν. πρέπει να πληροί τους
όρους των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί αποδει-
κτικών ναυτικής ικανότητας και λογίζεται στο µέτρο που
οι διατάξεις αυτές ορίζουν.»

5. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3142/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:
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«5. Οι µόνιµοι πλοηγοί και Αρχιπλοηγοί αποχωρούν α-
πό την υπηρεσία τους, µε τη συµπλήρωση του 67ου έ-
τους της ηλικίας τους.»

6. Οι παράγραφοι 6α και 6β του άρθρου 8 του ν. 3142/
1955, όπως είχαν προστεθεί µε το άρθρο 46 του ν. 4502/
1966 (Α΄ 54), καταργούνται.

7. Στο άρθρο 8 του ν. 3142/1955 προστίθεται παράγρα-
φος 7 ως εξής:

«7. Μόνιµοι πλοηγοί που υπηρετούν ήδη στην Πλοηγι-
κή Υπηρεσία, κάτοχοι διπλώµατος Πλοιάρχου Β΄ τάξης,
µπορούν, µετά τη συµπλήρωση εξαετούς υπηρεσίας, να
συµµετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση διπλώ-
µατος Πλοιάρχου Α΄ τάξης.»

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 3142/1955 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Προς κάλυψη κάθε άλλης προσηκόντως διαπι-
στούµενης υπηρεσιακής ανάγκης πλοηγικών σταθµών
µη επαρκώς στελεχωµένων, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρότα-
ση του Συµβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (Σ.Π.Υ.), µπο-
ρεί να επιτραπεί στους Λιµενάρχες να αναθέτουν την
πλοήγηση πλοίων σε διπλωµατούχους Πλοιάρχους Α΄
τάξης, έστω και συνταξιούχους του Ν.Α.Τ., γνώστες της
περιοχής του λιµένος των ευκολιών αυτού και των λοι-
πών τοπικών συνθηκών, έναντι αποζηµίωσης, οριζοµέ-
νης µε την ίδια απόφαση, αναλόγως της χωρητικότητας
του πλοηγούµενου πλοίου και µη δυναµένης να υπερβαί-
νει, σε κάθε περίπτωση, το ένα δεύτερο των εισπραττο-
µένων για την πλοήγηση πλοηγικών δικαιωµάτων, συνο-
λικώς δε κατά µήνα τα τρία τέταρτα του, στους µόνιµους
πλοηγούς, καταβαλλόµενου εκάστοτε µισθού.»

9. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Οι έµµισθοι έκτακτοι Πλοηγοί υπηρετούν µόνον
στο λιµένα για τον οποίο διορίσθηκαν και απολύονται µε
τον ίδιο τρόπο που διορίζονται, όταν συµπληρώσουν το
67ο έτος της ηλικίας τους ή όταν ύστερα από γνώµη του
Σ.Π.Υ., αντικατασταθούν µε την κατάταξη ή απόσπαση
µονίµων πλοηγών. Η απόλυση των έκτακτων έµµισθων
πλοηγών γίνεται αζηµίως για το Ελληνικό Δηµόσιο, χω-
ρίς καταβολή αποζηµίωσης.»

10. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 3142/1955 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Όσοι ανήκουν στο κατώτερο βοηθητικό προσωπικό
προσλαµβάνονται, εφόσον έχουν ηλικία όχι µεγαλύτερη
των πενήντα (50) ετών και διαθέτουν τα λοιπά γενικά
προσόντα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8,
µε απόφαση του Υπουργού, η οποία εκδίδεται µετά από
πρόταση του Σ.Π.Υ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.».

11. Στο άρθρο 13 του ν. 3142/1955 προστίθεται παρά-
γραφος 3 ως εξής:

«3. Οι Πλοηγοί υποχρεούνται να φέρουν τα διακριτικά
γνωρίσµατα του Πλοιάρχου και το διεθνές σήµα των
Πλοηγών.»

Άρθρο 102
Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 

εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145)

Η παρ. 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του
ν. 2932/2001, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του
ν. 3569/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Η προθεσµία που ορίζεται στην παρ. 15 του άρ-

θρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 παρατείνεται εκ
νέου κατά δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου.»

Άρθρο 103
Ναύδετα

1. Mε την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές
περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται η τοποθέτη-
ση, χρήση και εκµετάλλευση ναυδέτων, για την πρόσδε-
ση τουριστικών πλοίων και µικρών σκαφών σε οριοθετη-
µένες θαλάσσιες περιοχές εντός θαλάσσιας ζώνης λιµέ-
να. Η τοποθέτηση, χρήση και εκµετάλλευση των ναυδέ-
των του προηγουµένου εδαφίου επιτρέπεται µόνον στις
περιοχές που δεν λειτουργούν χωροθετηµένοι τουριστι-
κοί λιµένες.

2. Μετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου για τοποθέ-
τηση και χρήση ναυδέτου εντός θαλάσσιας ζώνης λιµέ-
να, εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου φορέα διοίκησης
και εκµετάλλευσης λιµένα, που εγκρίνεται ύστερα από
εισήγηση της Λιµενικής Αρχής και σύµφωνη γνώµη του
Γ.Ε.Ν. και της αρµόδιας Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων,
από τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην απόφαση του φορέα δι-
οίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα καθορίζεται το οικο-
νοµικό αντάλλαγµα για την παραχώρηση του δικαιώµα-
τος τοποθέτησης και χρήσης των ναυδέτων, που αποτε-
λεί έσοδό του, το χρονικό διάστηµα της παραχώρησης,
καθώς και οι λοιποί όροι αυτής.

3. Για την τοποθέτηση και εκµετάλλευση ναυδέτων ε-
ντός θαλάσσιας ζώνης λιµένα από τον ίδιο το φορέα δι-
οίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, εκδίδεται κατόπιν αί-
τησης της διοίκησής του, απόφαση του Γενικού Γραµµα-
τέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, ύστερα από εισήγηση της Λιµενικής Αρχής και
σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν. και της αρµόδιας Εφορίας Ε-
ναλίων Αρχαιοτήτων. Τα τέλη πρόσδεσης τόσο στα ήδη
υφιστάµενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ναύ-
δετα όσο και σε όσα τοποθετηθούν µετά την έναρξη ι-
σχύος του, αποτελούν έσοδο του οικείου φορέα διοίκη-
σης και εκµετάλλευσης λιµένα και καθορίζονται µε από-
φασή του.

Άρθρο 104
Σύσταση Συµβουλίων Χρηστών Λιµένων

1. Σε κάθε Οργανισµό Λιµένος Α.Ε. συνιστάται Συµ-
βούλιο Χρηστών του Λιµένος µε τριετή θητεία που λει-
τουργεί ως συµβουλευτικό όργανο της διοίκησής του, ε-
πί θεµάτων βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών
στους χρήστες των λιµένων και της ευρύτερης περιοχής
δικαιοδοσίας των Οργανισµών, καθώς και επί θεµάτων
για την ανάπτυξη των λιµένων.

2.Τα Συµβούλια Χρηστών Λιµένων απαρτίζονται από
τον Διευθύνοντα Σύµβουλο κάθε Οργανισµού, ως Πρόε-
δρο ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο
που ασκεί καθήκοντα Προέδρου, καθώς και τα εξής µέλη
µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύο-
νται από τους αντίστοιχους φορείς, ύστερα από σχετική
πρόσκληση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής:
α. έναν (1) εκπρόσωπο από το Συνήγορο του Κατανα-
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λωτή,
β. έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοι-

άρχων Εµπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.),
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Δήµου,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των ναυτικών πρακτόρων,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο των τουριστικών πρακτόρων,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο των φορτοεκφορτωτών,
η. έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στον αντί-

στοιχο Οργανισµό Λιµένα,
θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων

Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.),
ι. έναν (1) εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιµελητηρίου

Ελλάδας,
ια. έναν (1) εκπρόσωπο από το οικείο Εµπορικό Επιµε-

λητήριο.
ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Σ.Α.µεΑ.
3. Τα Συµβούλια συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο (2)

φορές ετησίως σε τόπο, χρόνο και µε ηµερήσια διάταξη
που καθορίζονται, µε πρόσκληση του Προέδρου τους.
Κατά την κρίση του Προέδρου µπορεί να συµµετέχουν
στις συνεδριάσεις των Συµβουλίων και εκπρόσωποι άλ-
λων φορέων.
Οι Πρόεδροι και τα µέλη των Συµβουλίων δεν δικαιού-

νται αµοιβής ή άλλης αποζηµίωσης για τη συµµετοχή
τους στις συνεδριάσεις και στις λοιπές δράσεις του Συµ-
βουλίου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, συγκροτούνται τα Συµβούλια Χρηστών
στους Οργανισµούς Λιµένων και διορίζονται τα µέλη
τους. Με όµοια απόφαση, ρυθµίζονται τα αναγκαία ζητή-
µατα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 105
Παροχή λιµενικών υπηρεσιών παραλαβής 

και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων 
και καταλοίπων φορτίου

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παραλαβή
και η διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου
που προέρχονται από τα πλοία, επιτρέπεται αποκλειστι-
κά σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα εγγεγραµµένα στο Η-
λεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) του άρθρου 2
της 4394/4026/2016 (Β΄ 2992) κοινής απόφασης των Υ-
πουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο παρόν άρθρο. Οι διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου εφαρµόζονται στο σύνολο των δηµόσιων και ιδιωτι-
κών φορέων διαχείρισης λιµένων του διευρωπαϊκού δι-
κτύου µεταφορών, όπως απαριθµούνται στο Παράρτηµα
II του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, (εφεξής «δηµό-
σιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιµένων»), µε την ε-
πιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων των Συµβάσεων Παρα-
χώρησης, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση β΄ της
παρ. 5 του άρθρου 132 του ν. 4389/2016 (Α΄94).

2. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τα σχέδια παρα-
λαβής και διαχείρισης αποβλήτων των δηµόσιων και ι-
διωτικών φορέων διαχείρισης των λιµένων της προηγού-
µενης παραγράφου αναρτώνται υποχρεωτικά στις αντί-
στοιχες ιστοσελίδες αυτών, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

3. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιµέ-
νων της παραγράφου 1 δηµοσιεύουν, ανά πενταετία,
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωριστά για

καθεµία από τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίου της παραγράφου 9, µε αντικείµενο την κατάρτι-
ση καταλόγου πολλαπλών παρόχων για καθεµιά από τις
κατηγορίες αυτές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν
άρθρο. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, οι προ-
σκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προηγούµενου
εδαφίου δηµοσιεύονται το αργότερο εντός εκατόν ο-
γδόντα (180) ηµερών από την έναρξη ισχύος του ή τη
λήξη των υφιστάµενων συµβάσεων.

4. Οι δηµόσιοι φορείς διαχείρισης λιµένων της παρα-
γράφου 1 υποχρεούνται, πριν τη δηµοσίευση των προ-
σκλήσεων ενδιαφέροντος της παραγράφου 3, να διεξα-
γάγουν προκαταρκτικές διαβουλεύσεις, σύµφωνα µε τα
άρθρα 46 και 47 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

5. Οι δηµόσιοι φορείς διαχείρισης λιµένων της παρα-
γράφου 1 υποχρεούνται να αναρτούν τις προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παραγράφου 3 στο διαδί-
κτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010
(Α΄112).

6. Με τις προσκλήσεις της παραγράφου 3, οι δηµόσιοι
και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιµένων της παραγρά-
φου 1 δύνανται να απαιτήσουν από τους υποψήφιους α-
ναδόχους τη συµµόρφωσή τους µε ελάχιστες απαιτή-
σεις, οι οποίες µπορούν να αφορούν µόνο τα εξής:
α) τα επαγγελµατικά προσόντα των υποψήφιων ανα-

δόχων, του προσωπικού τους ή των φυσικών προσώπων,
τα οποία διαχειρίζονται πραγµατικά και συνεχώς τις δρα-
στηριότητές τους,
β) την οικονοµική επάρκεια των υποψήφιων αναδόχων, 
γ) τον εξοπλισµό που απαιτείται για την παροχή της λι-

µενικής υπηρεσίας συλλογής των αποβλήτων πλοίου και
καταλοίπων φορτίου υπό κανονικές και ασφαλείς συνθή-
κες και την ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισµού
στο απαιτούµενο επίπεδο,
δ) τη διαθεσιµότητα της υπηρεσίας σε όλους τους

χρήστες, σε κάθε θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές,
νυχθηµερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
ε) τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ως προς την α-

σφάλεια των θαλάσσιων µεταφορών ή την ασφάλεια και
προστασία του λιµένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των ε-
γκαταστάσεών του, του εξοπλισµού και των εργατών και
άλλων προσώπων,
στ) τη συµµόρφωση µε τις τοπικές, εθνικές, ενωσιακές

και διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις,
ζ) τη συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις στον τοµέα του

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των όρων των εν ισχύι συλλογικών συµβάσεων, των
απαιτήσεων επάνδρωσης και των απαιτήσεων σχετικά
µε τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, κα-
θώς και µε τους ισχύοντες κανόνες για τις επιθεωρήσεις
εργασίας,
η) τα εχέγγυα αξιοπιστίας των υποψήφιων αναδόχων,

όπως καθορίζονται σύµφωνα µε τη σχετική εφαρµοστέα
εθνική νοµοθεσία, λαµβανοµένων υπόψη τυχόν επιτακτι-
κών λόγων αµφισβήτησης της αξιοπιστίας αυτών. 
Στην περίπτωση που οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαµ-

βάνουν ειδικές γνώσεις για τις τοπικές συνθήκες, οι δη-
µόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιµένων εξασφα-
λίζουν την ύπαρξη επαρκούς πρόσβασης στις αντίστοι-
χες πληροφορίες, υπό όρους διαφανείς, που δεν εισά-
γουν διακρίσεις, ώστε οι ειδικές γνώσεις για τις τοπικές
συνθήκες να µην συνιστούν λόγο αποκλεισµού υποψή-
φιων αναδόχων. 

7. Οι ελάχιστες απαιτήσεις της προηγούµενης παρα-
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γράφου:
α) είναι διαφανείς, αντικειµενικές, δεν εισάγουν δια-

κρίσεις, ιδίως προς όφελος µίας επιχείρησης ή φορέα
στον οποίο οι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λι-
µένων έχουν συµφέροντα, είναι αναλογικές και σχετικές
µε την κατηγορία και τη φύση της οικείας υπηρεσίας,
β) πληρούνται έως ότου λήξει το δικαίωµα παροχής

της υπηρεσίας,
γ) µοναδικό σκοπό έχουν τη διασφάλιση της υψηλής

ποιότητας των λιµενικών υπηρεσιών,
δ) δεν θα πρέπει να δηµιουργούν εµπόδια στην είσοδο

νέων παρόχων στην αγορά και στην ελεύθερη παροχή υ-
πηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου, 
ε) επιτρέπουν στους υποψήφιους αναδόχους να ξεκι-

νούν έγκαιρα την παροχή των υπηρεσιών,
στ) απαγορεύεται να επιβάλουν υποχρεωτικές κατώ-

τατες τιµές ή αµοιβές για την παροχή των υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και καταλοί-
πων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία είτε αυτές
ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εµµέσως µε την
εφαρµογή συντελεστή κέρδους ή µε άλλο ποσοστιαίο υ-
πολογισµό, 
ζ) απαγορεύεται να επιβάλουν στους υποψήφιους α-

ναδόχους υποχρέωση να προσφέρουν µαζί µε τη δική
τους υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες, 
η) απαγορεύεται να περιορίζουν ή να περιορίζουν µε

ποινή αποκλεισµού των υποψηφίων τις ελάχιστες απαι-
τήσεις επαγγελµατικών προσόντων και οικονοµικής ε-
πάρκειας µόνο σε λιµένες ή σε λιµένες ενός µόνο κρά-
τους. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις της προηγούµενης παραγρά-

φου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου δηµό-
σιου ή ιδιωτικού φορέα διαχείρισης λιµένα της παραγρά-
φου 1, ο οποίος µεριµνά και για την εκ των προτέρων ε-
νηµέρωση των υποψήφιων αναδόχων.

8. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πα-
ραγράφου 3 καθορίζουν υποχρεωτικά µόνο:
α) τις κατηγορίες των αποβλήτων πλοίου και καταλοί-

πων φορτίου που προέρχονται από πλοία τα οποία χρη-
σιµοποιούν το λιµένα, µε σαφή αναφορά ενός ή και πε-
ρισσότερων Παραρτηµάτων της Σύµβασης Marpol 73/78
και του συνόλου των αντίστοιχων κωδικών του Ευρωπαϊ-
κού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) για το κάθε Παράρ-
τηµα,
β) τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 της ανωτέρω

8111.1/41/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 412),
γ) τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: αα) εγγύηση καλής

λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε συγκε-
κριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε
ευρώ, και δεν µπορεί να υπολείπεται του 8% του συνό-
λου των τελών του άρθρου 8 της ανωτέρω
8111.1.41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης που αντι-
στοιχούν στο προηγούµενο από τη δηµοσίευση της πρό-
σκλησης οικονοµικό έτος εκτός Φ.Π.Α., µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση καλής λειτουργίας κατα-
πίπτει, σε κάθε περίπτωση ελαττωµάτων που ανακύ-
πτουν ή ζηµιών που προκαλούνται από τη µη προσήκου-
σα παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης απο-
βλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από
τα πλοία. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουρ-

γίας πρέπει να είναι µεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Η
εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται εξήντα (60) η-
µέρες µετά τη δηµοσίευση της επόµενης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ββ) εγγύηση καλής εκτέλε-
σης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε συγκεκριµένο
χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ,
και δεν µπορεί να υπολείπεται του 5% του συνόλου των
τελών του άρθρου 8 της ανωτέρω κοινής υπουργικής α-
πόφασης, που αντιστοιχούν στα πέντε (5) προηγούµενα
από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης οικονοµικά έτη ε-
κτός Φ.Π.Α., µε ανάλογη στρογγυλοποίηση. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει, σε κάθε περίπτωση παρά-
βασης της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ενδεικτικά της
8111.1/41/2009 κοινής υπουργικής απόφασης, της
4394/4026/2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Ο
χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει
να είναι µεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Η εγγύηση κα-
λής εκτέλεσης επιστρέφεται εξήντα (60) ηµέρες, µετά
τη δηµοσίευση της επόµενης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλογι-
κά τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/ 2016. Οι εγ-
γυήσεις της παρούσας περίπτωσης αποτελούν δικαιολο-
γητικό υπογραφής της αναφερόµενης στην παράγραφο
10 του παρόντος άρθρου, σύµβασης,
δ) τη σαφή και απαρέγκλιτη υποχρέωση κάθε υποψή-

φιου αναδόχου να πληροί της απαιτήσεις του εκάστοτε
ισχύοντος σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλή-
των, ιδίως αναφορικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις πα-
ραλαβής, τα χρησιµοποιούµενα στο συγκεκριµένο λιµέ-
να συλλεκτικά µέσα, το χρησιµοποιούµενο στο συγκε-
κριµένο λιµένα εξοπλισµό, τον αριθµό του αναγκαίου ε-
ξειδικευµένου προσωπικού, που θα απασχολείται για συ-
γκεκριµένο λιµένα,
ε) τα αναγκαία ασφαλιστήρια συµβόλαια αστικής, και

περιβαλλοντικής ευθύνης,
στ) τις αναγκαίες άδειες συλλογής και µεταφοράς α-

ποβλήτων,
ζ) την πιστοποίηση κατά τα πρότυπα συστήµατα περι-

βαλλοντικής διαχείρισης, ποιότητας, υγιεινής και ασφά-
λειας, διαχείρισης λιµενικών εγκαταστάσεων παραλα-
βής,
η) τις ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 6, εφό-

σον υφίσταται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρ-
θρο.
θ) τις αναγκαίες συµβάσεις νόµιµης τελικής διάθεσης

των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου καθώς και τις
συµβάσεις ή δηλώσεις συνεργασίας µε τα συλλογικά συ-
στήµατα εναλλακτικής διαχείρισης και τις κατά περίπτω-
ση απαραίτητες άδειες του τελικού αποδέκτη, λαµβανο-
µένων υπόψη και των οριζόµενων στο ν. 2939/2001 (Α'
179).
ι) τους όρους των συµβάσεων που πρόκειται να καταρ-

τιστούν, στους οποίους περιλαµβάνονται, ιδίως, η διαδι-
κασία παραλαβής, η υποχρεωτική αποδοχή αιτηµάτων
παράδοσης, η συνεχής ετοιµότητα εξυπηρέτησης καθ’ ό-
λο το εικοσιτετράωρο και επί επτά ηµέρες εβδοµαδιαί-
ως, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο διαχείρισης απο-
βλήτων πλοίων του λιµένα, καθώς και το ύψος των ποινι-
κών ρητρών.
Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πα-

ρούσας παραγράφου επισυνάπτεται υποχρεωτικά περί-
ληψη του εκάστοτε ισχύοντος σχεδίου παραλαβής και
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διαχείρισης αποβλήτων.
9. Εντός εξήντα (60) ηµερών από τη δηµοσίευση της

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παραγρά-
φου 3, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση δραστη-
ριοποίησης στην οποία επισυνάπτουν αντίστοιχα µία ή
περισσότερες από τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόµε-
νες δηλώσεις:
α) δήλωση παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλή-

των πλοίων και κατάλοιπων φορτίου, σύµφωνα µε τα α-
ντίστοιχα Παραρτήµατα Δ.Σ. Μarpol 73/78, συνοδευόµε-
νη από αναφορά εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Α-
ποβλήτων (Η.Μ.Α.),για τους αντίστοιχους κωδικούς του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) του κάθε
Παραρτήµατος, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
διατάξεων. Η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου υπο-
βάλλεται σωρευτικά τόσο για το σύνολο των Παραρτη-
µάτων του προηγούµενου εδαφίου όσο και για το σύνο-
λο των αντίστοιχων κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλό-
γου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) του κάθε Παραρτήµατος, χωρίς
να επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης για ένα (1) µόνο από
τα προαναφερόµενα Παραρτήµατα,
β) δήλωση παραλαβής και διαχείρισης στερεών απο-

βλήτων πλοίων και κατάλοιπων φορτίου, σύµφωνα µε τα
αντίστοιχα Παραρτήµατα της Δ.Σ. Μarpol 73/78, συνο-
δευόµενη από αναφορά εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.),για τους αντίστοιχους κωδι-
κούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.)
του κάθε Παραρτήµατος, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικό-
τερων διατάξεων. Η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου
υποβάλλεται σωρευτικά τόσο για το σύνολο των Παραρ-
τηµάτων του προηγούµενου εδαφίου όσο και για το σύ-
νολο των αντίστοιχων κωδικών του Ευρωπαϊκού Κατα-
λόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) του κάθε Παραρτήµατος, χω-
ρίς να επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης για ένα (1) µόνο
από τα προαναφερόµενα Παραρτήµατα.
Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν:
γ) δήλωση συµµόρφωσης µε τα οριζόµενα στις παρα-

γράφους 6 έως 8 του παρόντος άρθρου, στην οποία επι-
συνάπτονται όλες οι αναγκαίες βεβαιώσεις, άδειες και
πιστοποιητικά,
δ) αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµε-

ρότητας.
Οι δηλώσεις των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ υπέχουν θέ-

ση υπεύθυνης δήλωσης.
10. Εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της προθε-

σµίας της παραγράφου 9, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φο-
ρείς διαχείρισης λιµένων της παραγράφου 1, συνάπτουν
συµβάσεις για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλή-
των και καταλοίπων φορτίου, που προέρχονται από τα
πλοία που καταπλέουν στην περιοχή αρµοδιότητάς τους,
µε κάθε ένα από τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που πλη-
ρούν τις ορισθείσες ανωτέρω προϋποθέσεις (διαπιστευ-
µένοι πάροχοι) και για κάθε µία από τις κατηγορίες απο-
βλήτων και καταλοίπων φορτίου της παραγράφου 9 χω-
ριστά. Μετά την υπογραφή των συµβάσεων του προη-
γούµενου εδαφίου, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς δια-
χείρισης λιµένων της παραγράφου 1 αναρτούν στην ι-
στοσελίδα τους και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατάλογο διαπι-
στευµένων παρόχων για κάθε µία από τις κατηγορίες της
παραγράφου 9. 

10Α. Ειδικά, για τα επικίνδυνα απόβλητα, κατά την έν-
νοια του άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως ενσω-
µατώθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), οι

δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης των λιµένων
της παραγράφου 1 δηµοσιεύουν, ανά πενταετία, πρό-
σκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε σκοπό την ανά-
δειξη ενός αναδόχου παραλαβής και διαχείρισης επικίν-
δυνων αποβλήτων για κάθε ένα από τα αντίστοιχα Πα-
ραρτήµατα της Δ.Σ. Marpol 73/78. Κατά την πρώτη εφαρ-
µογή του παρόντος, οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδια-
φέροντος του προηγούµενου εδαφίου δηµοσιεύονται το
αργότερο εντός εκατόν ογδόντα (180) ηµερών από την
έναρξη ισχύος του ή από τη λήξη των υφιστάµενων συµ-
βάσεων. Οι παράγραφοι 4 έως 7 ισχύουν και για τις προ-
σκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρούσας πα-
ραγράφου, εξαιρουµένης της περίπτωσης στ΄της παρα-
γράφου 7. Οι προαναφερόµενες προσκλήσεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος περιέχουν τα στοιχεία της παραγρά-
φου 8 για τα επικίνδυνα απόβλητα για κάθε ένα από τα
Παραρτήµατα της Δ.Σ. Marpol 73/78. Εντός εξήντα (60)
ηµερών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της παρούσας παραγράφου, οι ενδιαφε-
ρόµενοι υποβάλλουν προσφορά, στην οποία επισυνά-
πτουν υποχρεωτικά δήλωση παραλαβής και διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου
για το Παράρτηµα της Δ.Σ. Μarpol 73/78, που αποτελεί
αντικείµενο της αντίστοιχης πρόσκλησης, συνοδευόµε-
νη από αναφορά εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Α-
ποβλήτων (Η.Μ.Α.), για τους αντίστοιχους κωδικούς του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.), µε την επι-
φύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Η διαδικασία ανά-
δειξης αναδόχων και υπογραφής των αντίστοιχων συµ-
βάσεων ολοκληρώνεται κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ηµερών από
τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, ο-
πότε οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιµέ-
νων της παραγράφου 1, συνάπτουν συµβάσεις για την
παραλαβή και διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων
της παρούσας παραγράφου χωριστά µε τον κάθε έναν α-
πό τους αναδόχους και για κάθε ένα από τα προαναφε-
ρόµενα Παραρτήµατα Δ.Σ. Marpol 73/78. Στην περίπτωση
που γίνουν αποδεκτές προσφορές για το σύνολο των
προαναφερόµενων Παραρτηµάτων, οι ανάδοχοι της πα-
ρούσας παραγράφου δεν µπορεί να είναι λιγότεροι από
δυο (2). Μετά την υπογραφή των ανωτέρω συµβάσεων,
οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιµένων της
παραγράφου 1 αναρτούν στην ιστοσελίδα τους και στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής κατάλογο διαπιστευµένων παρόχων παραλα-
βής και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 

11. Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιµέ-
νων της παραγράφου 1 δύνανται να επιβάλουν περιορι-
σµούς στον αριθµό των υποψήφιων αναδόχων κάθε µίας
από τις κατηγορίες αποβλήτων της παραγράφου 9 για έ-
ναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης ή της πα-

ράκτιας ζώνης υπό την προϋπόθεση ότι ο περιορισµός
είναι σύµφωνος µε το εκάστοτε ισχύον σχέδιο παραλα-
βής και διαχείρισης αποβλήτων και την αντίστοιχη σύµ-
βαση παραχώρησης,
β) η απουσία τέτοιου περιορισµού εµποδίζει την εκ-

πλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρε-
σίας,
γ) η απουσία τέτοιου περιορισµού αντιβαίνει στην ανά-

γκη να εξασφαλισθούν η ασφάλεια, η προστασία και η
περιβαλλοντική βιωσιµότητα των λιµενικών υπηρεσιών, 
δ) λόγω των χαρακτηριστικών των λιµενικών υποδο-
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µών ή του είδους της κυκλοφορίας στο λιµένα, η δρα-
στηριοποίηση πολυάριθµων παρόχων στο λιµένα δεν θα
ήταν δυνατή,
ε) όταν έχει διαπιστωθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 35 της

Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ότι ένας λιµενικός τοµέας ή υποτο-
µέας, µαζί µε τις λιµενικές του υπηρεσίες, ασκεί δραστη-
ριότητα η οποία είναι άµεσα εκτεθειµένη στον ανταγωνι-
σµό σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Οδηγίας αυτής. Σε αυ-
τήν την περίπτωση δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 12,
13 και 14 του παρόντος άρθρου.
Για τους περιορισµούς της παρούσας παραγράφου, ι-

σχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 7, περιπτώσεις
α΄έως ε΄. 

12. Με στόχο να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόµενο µέρος
η ευκαιρία να διατυπώσει παρατηρήσεις εντός εύλογης
προθεσµίας, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης
λιµένων της παραγράφου 1 αναρτούν στην ιστοσελίδα
τους και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κάθε πρόταση για περιορισµό του
αριθµού των παρόχων, σύµφωνα µε την προηγούµενη
παράγραφο, µαζί µε την αιτιολόγησή της, τουλάχιστον
τρεις (3) µήνες πριν από την έκδοση της απόφασης για
τον περιορισµό αυτόν. 

13. Οι αποφάσεις των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων
διαχείρισης λιµένων της παραγράφου 1, για περιορισµό
του αριθµού των παρόχων, δηµοσιεύονται υποχρεωτικά
στις ιστοσελίδες των φορέων και του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

14. Όταν δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας διαχείρισης λι-
µένα της παραγράφου 1 αποφασίζει να περιορίσει τον α-
ριθµό των παρόχων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 11 έ-
ως 13, ακολουθείται η διαδικασία επιλογής υποψήφιων
αναδόχων των παραγράφων 3 έως 10 και ο αριθµός των
παρόχων για κάθε µια από τις κατηγορίες αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίου της παρ. 9 δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερος από δυο (2).

15. Όταν δηµόσιος ή ιδιωτικός φορέας διαχείρισης λι-
µένα της παραγράφου 1 παρέχει λιµενικές υπηρεσίες
συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτί-
ου είτε ο ίδιος ή µέσω νοµικά ανεξάρτητης οντότητας
την οποία ελέγχει άµεσα ή έµµεσα, ο περιορισµός του α-
ριθµού των παρόχων γίνεται µε κοινή υπουργική απόφα-
ση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από γνώµη
της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων και της Δηµόσιας Αρχής
Λιµένων. Οι νοµικές οντότητες του προηγούµενου εδα-
φίου πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις
της παραγράφου 6. Με την υπουργική απόφαση του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ο αριθµός
των παρόχων για κάθε µία από τις κατηγορίες αποβλή-
των και καταλοίπων φορτίου της παραγράφου 9 δεν µπο-
ρεί να είναι µικρότερος από δυο (2).

16. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγρα-
φο 10Α, σύµβαση µε µοναδικό διαπιστευµένο πάροχο α-
πό δηµόσιο φορέα διαχείρισης λιµένα της παραγράφου
1 για ένα ή περισσότερα Παραρτήµατα της Σύµβασης
Marpol 73/78 συνάπτεται, µόνο στην περίπτωση µη εκδη-
λωσης ενδιαφέροντος άλλων υποψηφίων, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµό-
σιων Συµβάσεων, η οποία διατυπώνεται µέσα σε προθε-
σµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την περιέλευση
του πλήρους φακέλου στην Αρχή. Με την άπρακτη παρέ-
λευση της ως άνω προθεσµίας, τεκµαίρεται η σύµφωνη
γνώµη της Αρχής. 

17. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγρα-
φο 10Α, σύµβαση µε µοναδικό διαπιστευµένο πάροχο α-
πό ιδιωτικό φορέα διαχείρισης λιµένα της παραγράφου 1
για ένα ή περισσότερα Παραρτήµατα της Σύµβασης Mar-
pol 73/78 συνάπτεται, µόνο στην περίπτωση µη εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος άλλων υποψηφίων. 

18. Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγρα-
φο 10Α, σε περίπτωση µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
ένα ή περισσότερα Παραρτήµατα της Σύµβασης Marpol
73/78, η επιλογή αναδόχου παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση ι΄ της
παρ. 1 του άρθρου 2 της 8111.1/41/2009 κοινής υπουργι-
κής απόφασης, γίνεται για τους δηµόσιους φορείς δια-
χείρισης λιµένα, σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 (Α΄147).
Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στην παράγραφο
10Α, η µη εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένα ή περισσό-
τερα Παραρτήµατα της Σύµβασης Marpol 73/78 αποτελεί
νόµιµο λόγο σύναψης σύµβασης µε µοναδικό πάροχο α-
πό ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης λιµένων, σύµφωνα µε
όσα, κατά περίπτωση, ορίζονται στην αντίστοιχη σύµβα-
ση παραχώρησης.

19. Μετά την υπογραφή σύµβασης, σύµφωνα µε τις
παραγράφους 10 και 10Α, οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φο-
ρείς διαχείρισης λιµένων της παραγράφου 1 µεριµνούν,
ώστε στο έντυπο κοινοποίησης, το οποίο αποστέλλουν
τα πλοία πριν προσεγγίσουν το λιµένα αρµοδιότητάς
τους, να αναφέρουν υποχρεωτικά και τον διαπιστευµένο
πάροχο στον οποίο θα παραδώσουν τα απόβλητα ή κα-
τάλοιπα φορτίου, που προέρχονται από το πλοίο και
στον οποίο υποχρεούνται να έχουν κοινοποιήσει το ανα-
φερόµενο, στην παρ. 1 του άρθρου 6 της 8111.1/41/2009
κοινής υπουργικής απόφασης, έντυπο.

20. Άρνηση διαπιστευµένου παρόχου για την παροχή
λιµενικής υπηρεσίας συλλογής των αποβλήτων και κατα-
λοίπων φορτίου, που προέρχονται από πλοία επιφέρει
τις κυρώσεις του άρθρου 18 της 8111.1/41/2009 κοινής
υπουργικής απόφασης.

21. Αδυναµία διαπιστευµένου παρόχου για την παροχή
λιµενικής υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων και καταλοί-
πων φορτίου που προέρχονται από πλοία, επιφέρει τις
κυρώσεις του άρθρου 18 της 8111.1/41/2009 κοινής υ-
πουργικής απόφασης.

22. Οι διαπιστευµένοι πάροχοι υποχρεούνται να παρα-
λαµβάνουν τα απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου, σαφώς
διαχωρισµένα και χωριστά, ανά Παράρτηµα Δ.Σ. Μarpol
73/78. Η διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορ-
τίου του προηγούµενου εδαφίου γίνεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της εθνικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας
περί διαχείρισης αποβλήτων, περιλαµβανοµένης και της
νοµοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

23. Συµβάσεις για την παραλαβή και διαχείριση απο-
βλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και συµ-
βάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορ-
τίου που προέρχονται από πλοία, εφόσον έχουν συνα-
φθεί ύστερα από νόµιµη διαγωνιστική διαδικασία και βρί-
σκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
δεν καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του, έως τη λήξη
του συµβατικού χρόνου διαρκείας τους. Με την επιφύλα-
ξη του προηγούµενου εδαφίου και για ζητήµατα που δεν
ανακύπτουν από τις υφιστάµενες συµβάσεις. Διαδικα-
σίες σύναψης συµβάσεων για την παροχή λιµενικής υπη-
ρεσίας συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων
φορτίου ή την παροχή υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής
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και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορ-
τίου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει µετά την 1η-11-2017, συ-
νεχίζονται και ολοκληρώνονται, µόνον εφόσον συµµορ-
φώνονται µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, εφαρµοζο-
µένων σε περίπτωση παράβασης του παρόντος εδαφίου
των οριζόµενων στο άρθρο 18 της κ.υ.α. 8111.1/41/2009
(Β’ 412).

24. Με ευθύνη των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων
διαχείρισης λιµένων, καταρτίζονται, εντός δώδεκα (12)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναθεωρη-
µένα και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο
σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και κατα-
λοίπων φορτίου, που προέρχονται από πλοία, τα οποία
υποβάλλονται στη Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενι-
κής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προς έγκρι-
ση, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της 8111.1/41/2009 κοινής
υπουργικής απόφασης. H προθεσµία του προηγούµενου
εδαφίου, σε καµία περίπτωση, δεν αποτελεί λόγο µη ε-
φαρµογής του παρόντος άρθρου.
Οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιµένων

λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα για την αποτελεσµατική
πρόληψη, τον εντοπισµό και την επανόρθωση συγκρού-
σεων συµφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή
διαδικασιών κατάρτισης και εφαρµογής των σχεδίων πα-
ραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων.

25. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, στους
παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι κυρώ-
σεις του άρθρου 18 της 8111.1/41/2009 κοινής υπουργι-
κής απόφασης.

26. Κατά της απόφασης της παραγράφου 6, των προ-
σκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παραγράφων
8 και 10Α και της απόφασης περιορισµού των παρόχων
των παραγράφων 11 και 15, επιτρέπεται η άσκηση προ-
σφυγής ή αγωγής στο αρµόδιο δικαστήριο κατά τις δια-
τάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας. Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δι-
κονοµίας διάκριση µεταξύ των ένδικων βοηθηµάτων της
προσφυγής και της αγωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και
στις διαφορές της παρούσας παραγράφου.

27. Για τις προσκλήσεις των παραγράφων 8 και µόνο
για ζητήµατα που δεν ρυθµίζονται από το παρόν άρθρο,
ισχύουν για τους µεν δηµόσιους φορείς διαχείρισης λι-
µένα τα οριζόµενα στο ν. 4412/2016 (Α΄147), για τους δε
ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης λιµένων τα οριζόµενα κα-
τά περίπτωση, στην αντίστοιχη σύµβαση παραχώρησης.
Για τις προσκλήσεις της παραγράφου 10Α και την αντί-
στοιχη διαδικασία επιλογής αναδόχων, ισχύουν για τα
ζητήµατα που δε ρυθµίζονται από το παρόν άρθρο για
τους µεν δηµόσιους φορείς διαχείρισης λιµένα τα οριζό-
µενα στον ν. 4412/2016 (Α' 147), για τους δε ιδιωτικούς
φορείς διαχείρισης λιµένων τα οριζόµενα, κατά περίπτω-
ση, στην αντίστοιχη σύµβαση παραχώρησης.

28. Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του πα-
ρόντος άρθρου, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δηµόσιων
Συµβάσεων εκδίδει τις πρότυπες προσκλήσεις των πα-
ραγράφων 8 και 10Α,κάθε έγγραφο αναγκαίο για τη δια-
δικασία επιλογής αναδόχων σύµφωνα µε την παρ. 27 και
σχέδια συµβάσεων µετά από διαβούλευση µε τους κατά
περίπτωση αρµόδιους δηµόσιους φορείς, η χρήση των ο-
ποίων καθίσταται υποχρεωτική για το σύνολο των δηµό-
σιων φορέων διαχείρισης λιµένων της παραγράφου1 του
παρόντος, οι οποίοι, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να ε-
ξειδικεύουν το περιεχόµενό τους, σύµφωνα µε τα οριζό-

µενα στο παρόν άρθρο. 
29. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, οι δη-

µόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης των λιµένων της
παραγράφου 1 υποχρεούνται στο τέλος εκάστου έτους
να κοινοποιούν στη Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενι-
κής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στη Ρυθµι-
στική Αρχή Λιµένων και στη Δηµόσια Αρχή Λιµένων τα
παραστατικά και λοιπά έγγραφα ανάκτησης, αξιοποίη-
σης ή διάθεσης των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου,
που προήλθαν από πλοία τα οποία χρησιµοποίησαν το λι-
µένα αρµοδιότητάς τους κατά τη διάρκεια του έτους. Τα
οριζόµενα στο παρόν άρθρο εφαρµόζονται και σε κάθε
σύµβαση παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορ-
τίου.

ΜΕΡΟΣ Ι΄ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ

Άρθρο 106
Μετασχηµατισµός του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων

(Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Από 30.9.2018, και µόνο για τα καθήκοντα και τις
αρµοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στους εξουσιοδοτη-
µένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής οργανισµούς (νηογνώµονες), σύµφωνα µε την α-
πόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας 4113.297/01/2012 (Β΄ 334), καθώς και
την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
4113.311/01/2013 (Β΄ 3049), παύει η έκδοση των προ-
βλεπόµενων από την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νοµο-
θεσία πιστοποιητικών των ελληνικών πλοίων από τον
Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), τις Λιµενικές Αρχές,
καθώς και τα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης Πλοίων, και
από 30.9.2018, θα εκδίδονται από τους εξουσιοδοτηµέ-
νους οργανισµούς (νηογνώµονες) της παρούσας παρα-
γράφου. Από τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ε-
ξαιρούνται: α) o έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών
στον τοµέα ασφαλούς διαχείρισης, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM
Code) και του Κανονισµού αριθ. 336/2006/ΕΚ, όπως ι-
σχύουν, και η έκδοση των σχετικών εγγράφων συµµόρ-
φωσης, β) o έλεγχος των πλοίων στον τοµέα ασφαλούς
διαχείρισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς
Διαχείρισης (ISM Code) και του Κανoνισµού
336/2006/ΕΚ, όπως ισχύουν, και η έκδοση των σχετικών
πιστοποιητικών ασφαλούς διαχείρισης, γ) η επιθεώρηση
των πλοίων, σύµφωνα µε τη Σύµβαση Ναυτικής Εργα-
σίας 2006, και η έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νοµοθεσία,
δ) ο έλεγχος των πλοίων, ο έλεγχος της αξιολόγησης
και η έγκριση των σχεδίων ασφάλειας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κώδικα ISPS και του Κανονισµού 725/
2004/ΕΚ, όπως ισχύουν ή και η έκδοση των σχετικών πι-
στοποιητικών. Τα ήδη εκδοθέντα και ευρισκόµενα σε ι-
σχύ πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την
ηµεροµηνία λήξης ή ετήσιας θεώρησής τους, αλλά όχι
µετά την 30ή Σεπτεµβρίου 2018. Οι εξουσιοδοτηµένοι α-
πό το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορ-
γανισµοί (νηογνώµονες) του παρόντος άρθρου δύνανται
να επανεκδίδουν για τα ελληνικά πλοία τα πιστοποιητικά
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που εµπίπτουν στο πεδίο εξουσιοδότησής τους, βάσει
των σε ισχύ πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από τον
Κ.Ε.Π., τις Λιµενικές Αρχές και τα Τοπικά Κλιµάκια Επι-
θεώρησης Πλοίων µέχρι την ηµεροµηνία λήξης ή ετή-
σιας θεώρησής τους. Για την επανέκδοση των πιστοποιη-
τικών, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, καταβάλλο-
νται µόνο τα αναλογούντα παράβολα και τέλη.

2. Από 30.9.2018, ο Κ.Ε.Π., οι Λιµενικές Αρχές, καθώς
και τα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης Πλοίων δεν ασκούν
καθήκοντα και αρµοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί
στους εξουσιοδοτηµένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής οργανισµούς (νηογνώµονες),
σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία και τις α-
ντίστοιχες πρότυπες συµφωνίες, όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν.

3. Ο Κ.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωµα να διαπιστώνει κατά
πόσον ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός εκπληρώνει
πράγµατι, κατά τρόπο ικανοποιητικό, τα καθήκοντα που
προβλέπει η αντίστοιχη πρότυπη συµφωνία, σύµφωνα µε
τα αναλυτικά οριζόµενα σε αυτήν, καθώς και το άρθρο
25 του π.δ. 103/2014 (Α΄170). Εντός δυο (2) µηνών από
τη θέση σε ισχύ του παρόντος, εκδίδεται απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την ο-
ποία καθορίζεται και ρυθµίζεται το ύψος των επιβαλλό-
µενων τελών για τις υπηρεσίες του προηγούµενου εδα-
φίου, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών.

Άρθρο 107
Κατάργηση της παράτασης ισχύος πιστοποιητικών

1. Από 1-1-2018, η υποπερίπτ. ι της περίπτ. 5 της υπο-
παρ. α της παρ. 2 του άρθρου 7 του β.δ. 542/1968 (Α’
181), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ.
175/1988 (Α’ 77), καταργείται.

2. Από 1.1.2018, το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγρά-
φου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 542/1968, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του π.δ. 175/1988, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Η παραπάνω ισχύς των Π.Γ.Ε. δύναται να παραταθεί
µέχρι δύο (2) µήνες, εφόσον πρόκειται για πλοία που
βρίσκονται στο εξωτερικό και πρόκειται να καταπλεύ-
σουν στην Ελλάδα ή σε άλλο µέρος όπου υπάρχουν ευ-
κολίες ελλιµενισµού.»

Άρθρο 108
Προϋποθέσεις µεταφοράς ναυτιλιακών καυσίµων 

1. Από 1.1.2018 απαγορεύεται η διακίνηση καυσίµων
ναυτιλίας µε πλοία ανεφοδιασµού, δεξαµενόπλοια (σλέ-
πια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συµπλη-
ρώσει ηλικία, υπολογιζόµενη από την 31ή Δεκεµβρίου
του έτους της καθέλκυσης, πενήντα (50) ετών.
Από 1.1.2019 απαγορεύεται η διακίνηση καυσίµων

ναυτιλίας µε πλοία ανεφοδιασµού, δεξαµενόπλοια (σλέ-
πια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συµπλη-
ρώσει ηλικία, υπολογιζόµενη από την 31ή Δεκεµβρίου
του έτους της καθέλκυσης, σαράντα (40) ετών.
Από 1.1.2022 απαγορεύεται η διακίνηση καυσίµων

ναυτιλίας µε πλοία ανεφοδιασµού, δεξαµενόπλοια (σλέ-
πια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συµπλη-
ρώσει ηλικία, υπολογιζόµενη από την 31ή Δεκεµβρίου
του έτους της καθέλκυσης, τριάντα (30) ετών.

2. Από 1.1.2018, η διακίνηση καυσίµων ναυτιλίας µε
πλοία ανεφοδιασµού, δεξαµενόπλοια (σλέπια) και πε-

τρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συµπληρώσει ηλι-
κία, υπολογιζόµενη από την 31ή Δεκεµβρίου του έτους
της καθέλκυσης, είκοσι (20) ετών, επιτρέπεται, µόνον ε-
φόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγ-
χου και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που κα-
θορίζονται για το σκοπό αυτόν, µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, εντός δύο (2) µηνών από τη θέση
σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την έκδοση του προεδρι-
κού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, πλοία α-
νεφοδιασµού, δεξαµενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιο-
φορτηγίδες, τα οποία έχουν συµπληρώσει ηλικία, υπολο-
γιζόµενη από την 31ή Δεκεµβρίου του έτους της καθέλ-
κυσης, είκοσι (20) ετών, εξακολουθούν να δραστηριοποι-
ούνται.

3. Από 1.1.2022 η διακίνηση καυσίµων ναυτιλίας µε
πλοία ανεφοδιασµού, δεξαµενόπλοια (σλέπια) και πε-
τρελαιοφορτηγίδες γίνεται αποκλειστικά µε πλοία, τα ο-
ποία συµµορφώνονται µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
(ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012, ανεξάρτητα από
την ηλικία τους, ακόµα και εάν η χωρητικότητά τους εί-
ναι µικρότερη από 600 dwt.

4. To άρθρο 7 του ν. 2881/2001 (Α΄16) εφαρµόζεται α-
πό 1.1.2018 και στα πλοία των παραγράφων 1-3 του πα-
ρόντος άρθρου.

Άρθρο 109
Αναβάθµιση της ποιότητας των εξουσιοδοτηµένων

οργανισµών (Νηογνωµόνων)

1. Το Κεφάλαιο 6 της παρ. 1 του άρθρου πρώτου της υ-
πουργικής απόφασης 4113.297/01/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:

«6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
6.1. Η Αρχή έχει το δικαίωµα να διαπιστώνει κατά πό-

σον ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός, που ενεργεί κατ’
εξουσιοδότησή της στο πλαίσιο της Συµφωνίας, εκπλη-
ρώνει πράγµατι κατά τρόπο ικανοποιητικό για αυτήν τα
καθήκοντα που προβλέπει η Συµφωνία.

6.2. Η παρακολούθηση του έργου του εξουσιοδοτηµέ-
νου οργανισµού συνίσταται, κατά κρίση της Αρχής, σε α-
προγραµµάτιστες δειγµατοληπτικές επιθεωρήσεις ή σε
αναφορές του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού προς την
Αρχή, όπως η Αρχή τις αιτείται, ή σε δειγµατοληπτικούς
ελέγχους της Αρχής στην έδρα του εξουσιοδοτηµένου
οργανισµού εκτάκτως ή σε τακτικά χρονικά διαστήµατα,
µετά από ενηµέρωση του εξουσιοδοτηµένου οργανι-
σµού. Οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι στην έδρα του εξου-
σιοδοτηµένου οργανισµού διενεργούνται τουλάχιστον
ανά έτος.

6.3. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός δεσµεύεται να
υποβάλει στην Αρχή οδηγίες, κανόνες και εσωτερικές ε-
γκυκλίους, καθώς και άλλες πληροφορίες που αποδει-
κνύουν ότι τα ανατεθέντα καθήκοντα εκτελούνται σύµ-
φωνα µε τα εφαρµοζόµενα όργανα.

6.4. Η Αρχή διαπιστώνει ότι τα ανατεθέντα στον εξου-
σιοδοτηµένο οργανισµό καθήκοντα εκτελούνται αποτε-
λεσµατικά, διενεργώντας απρογραµµάτιστες επιθεωρή-
σεις και καθετοποιηµένους ελέγχους (VCAs) σε πιστο-
ποιούµενα από τον εξουσιοδοτηµένο οργανισµό πλοία,
που αποσκοπούν στον έλεγχο των πλοίων του στόλου
της σηµαίας της και εκτελούνται από την Αρχή, καθώς
και από επιθεωρητές, όπως αυτοί ορίζονται στην περί-
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πτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 16/2011 (Α΄
36). Εκπρόσωπος του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού
καλείται να παρίσταται, εφόσον ο χρόνος και οι περιστά-
σεις το επιτρέπουν. Ο πλοίαρχος και ο εξουσιοδοτηµέ-
νος οργανισµός, εφόσον πρόκειται για επιθεωρήσεις σε
πλοία, παραλαµβάνουν κατάλογο παρατηρήσεων. Απαι-
τείται, επίσης, από τον πλοίαρχο να αναφέρει στον ε-
ξουσιοδοτηµένο οργανισµό, σχετικά µε την αποκατά-
σταση των παρατηρήσεων εκείνων που σχετίζονται µε
την εξουσιοδότηση του οργανισµού εντός της χρονικής
προθεσµίας που καθορίσθηκε. Ο εξουσιοδοτηµένος ορ-
γανισµός διαπιστώνει την αποκατάσταση των παρατηρή-
σεων ή το βαθµό αποκατάστασης αυτών, σε περίπτωση
µη πλήρους αποκατάστασης, και αναφέρει σχετικά στην
Αρχή. Εφόσον έχει απαγορευθεί ο απόπλους του πλοί-
ου, η απαγόρευση αίρεται αυτοδίκαια µε µόνη τη γνω-
στοποίηση της αποκατάστασης των παρατηρήσεων στην
Αρχή και στην κατά τόπο αρµόδια λιµενική αρχή, η οποία
γίνεται µε µέριµνα του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού.

6.5. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός, κατόπιν σχετι-
κής ενηµέρωσης του, αναλαµβάνει την υποχρέωση να υ-
ποβοηθήσει οµάδα ελεγκτών της Αρχής στη διεξαγωγή
απρογραµµάτιστων επιθεωρήσεων και ελέγχων.

6.6. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός κοινοποιεί έ-
γκαιρα στον Κ.Ε.Π. το πρόγραµµα επιθεωρήσεών του
στην ελληνική επικράτεια, προκειµένου να διευκολύνε-
ται η ενδελεχής παρακολούθηση του έργου του, όσον α-
φορά τη θεσµοθετηµένη πιστοποίηση από επιθεωρητές
της Αρχής. Η Αρχή διενεργεί καθετοποιηµένους ελέγ-
χους (VCAs) σε πιστοποιούµενες από τον οργανισµό ε-
ταιρείες για αξιολόγηση της επίδοσής τους, κατά τη
διεκπεραίωση του έργου της θεσµοθετηµένης πιστοποί-
ησης. Για το λόγο αυτόν, ο εξουσιοδοτηµένος οργανι-
σµός ενηµερώνει εγγράφως την Αρχή έγκαιρα, πριν τη
διενέργεια των ελέγχων, επισυνάπτοντας και το σχετικό
αίτηµα των ενδιαφεροµένων.

6.7. Πριν την παροχή της εξουσιοδότησης, η Αρχή έχει
το δικαίωµα να διαπιστώνει κατά πόσον ο οργανισµός
δύναται να εκπληρώνει πράγµατι κατά τρόπο ικανοποιη-
τικό για αυτήν τα καθήκοντα που προβλέπει η Συµφω-
νία.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της υπουργικής από-
φασης 4113.297/01/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Κριτήρια αναγνώρισης οργανισµού προς παροχή ε-
ξουσιοδότησης για τη διενέργεια των απαιτούµενων από
την κείµενη νοµοθεσία επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση
πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκείνων
που εµπίπτουν σε αρµοδιότητα εξουσιοδοτηµένου οργα-
νισµού του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 και των συ-
ναφών αυτού διατάξεων:
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Οι εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί πρέπει να έχουν

νοµική προσωπικότητα. Οι λογαριασµοί τους πρέπει να
πιστοποιούνται από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές.

2. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός πρέπει να είναι σε
θέση να αποδεικνύει ότι διαθέτει εκτεταµένη πείρα σε α-
ξιολογήσεις του σχεδιασµού και της κατασκευής εµπορι-
κών πλοίων.

3. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός πρέπει να είναι
στελεχωµένος ανά πάσα στιγµή µε σηµαντικό διοικητι-
κό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, ανάλογα µε το µέ-
γεθος του στόλου του, της σύνθεσης και της συµµετο-
χής του οργανισµού στην κατασκευή και τη µετατροπή
πλοίων. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός πρέπει να εί-

ναι ικανός να αποσπά σε κάθε τόπο εργασίας, όταν και
εφόσον χρειάζεται, µέσα και προσωπικό, ανάλογα µε τα
καθήκοντα που πρόκειται να φέρει σε πέρας.

4. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός πρέπει να διαθέτει
και να εφαρµόζει σύνολο οικείων αναλυτικών κανόνων
και διαδικασιών ή τη σχετική αποδεδειγµένη ικανότητα
για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τον περιοδικό έ-
λεγχο εµπορικών πλοίων.

5. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός πρέπει να δηµοσι-
εύει τον κατάλογο πλοίων που έχει επιθεωρήσει σε ετή-
σια βάση ή τον τηρεί σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων
στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

6. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός δεν πρέπει να εί-
ναι υπό τον έλεγχο πλοιοκτητών ή ναυπηγών ή άλλων οι
οποίοι αναπτύσσουν εµπορική δραστηριότητα στην κα-
τασκευή, τον εξοπλισµό, την επισκευή ή την εκµετάλ-
λευση πλοίων. Ο οργανισµός δεν πρέπει να εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό, ως προς τις προσόδους του, από µία και
µόνη εµπορική επιχείρηση. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανι-
σµός δεν πρέπει να διενεργεί εργασίες κλάσης ή θεσµο-
θετηµένες εργασίες, εάν ταυτίζεται ή έχει επαγγελµατι-
κούς, προσωπικούς ή οικογενειακούς δεσµούς µε τον
πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή. Το ασυµβίβαστο αυτό ισχύει
και για τους επιθεωρητές που απασχολούνται από τον ε-
ξουσιοδοτηµένο οργανισµό.

B. ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός παρέχει πανελλα-

δική κάλυψη µε τους αποκλειστικά απασχολούµενους ε-
πιθεωρητές του ή, σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολο-
γηµένες περιπτώσεις, µε αποκλειστικά απασχολούµε-
νους επιθεωρητές άλλων εξουσιοδοτηµένων οργανι-
σµών.

2. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός διέπεται από κώδι-
κα δεοντολογίας.

3. Στον εξουσιοδοτηµένο οργανισµό, η διοίκηση και η
διαχείριση ασκούνται κατά τρόπο, ώστε να διασφαλίζε-
ται η εχεµύθεια των πληροφοριών η απαιτούµενη από τις
αρχές.

4. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός παρέχει σχετικές
πληροφορίες στην αρµόδια αρχή και στα ενδιαφερόµενα
µέρη, σύµφωνα µε το σύστηµα ποιότητάς του.

5. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός, οι επιθεωρητές
και το τεχνικό προσωπικό του ασκούν τα καθήκοντά
τους, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώµατα πνευµατι-
κής ιδιοκτησίας των ναυπηγείων, των προµηθευτών εξο-
πλισµών και των πλοιοκτητών, περιλαµβανοµένων των
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, των αδειών, της τεχνογνω-
σίας ή κάθε είδους γνώσεων, η χρησιµοποίηση των οποί-
ων προστατεύεται νοµικά σε διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό
επίπεδο σε κάθε περίπτωση. Ο εξουσιοδοτηµένος οργα-
νισµός ή οι επόπτες και το τεχνικό προσωπικό που απα-
σχολεί δεν µεταδίδουν ούτε γνωστοποιούν στοιχεία ιδι-
αίτερα σηµαντικά από εµπορική άποψη που περιήλθαν
στη γνώση τους, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους
για την επιθεώρηση, τον έλεγχο ή την εποπτεία κατα-
σκευής νέων ή επισκευαζόµενων πλοίων.

6. Η διοίκηση του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού κα-
θορίζει και τεκµηριώνει την πολιτική και τους στόχους
του όσον αφορά την ποιότητα, καθώς και την προσήλω-
σή του σε αυτή και εξασφαλίζει ότι η πολιτική αυτή έχει
γίνει αντιληπτή, εφαρµόζεται και ακολουθείται σε όλα
τα επίπεδα του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού. Η πολιτι-
κή του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού αναφέρεται σε
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στόχους και δείκτες επιδόσεων από άποψη ασφάλειας
και πρόληψης της ρύπανσης.

7. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός διασφαλίζει ότι:
α) οι κανόνες και οι διαδικασίες καταρτίζονται και δια-

τηρούνται κατά τρόπο συστηµατικό,
β) οι κανόνες και οι διαδικασίες τηρούνται και εφαρµό-

ζεται εσωτερικό σύστηµα µέτρησης της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών σε σχέση µε τους εν λόγω κα-
νόνες και τις διαδικασίες,
γ) πληρούνται οι απαιτήσεις των θεσµοθετηµένων ερ-

γασιών για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί ο οργανισµός
και εφαρµόζεται εσωτερικό σύστηµα µέτρησης της ποιό-
τητας των παρεχόµενων υπηρεσιών,
δ) είναι καθορισµένες και τεκµηριωµένες οι αρµοδιό-

τητες και οι εξουσίες του προσωπικού, η εργασία του ο-
ποίου έχει αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που
παρέχει ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός,
ε) όλες οι εργασίες εκτελούνται υπό συνθήκες οι οποί-

ες τελούν υπό έλεγχο,
στ) υφίσταται σύστηµα εποπτείας για τις πράξεις και

την εργασία των επιθεωρητών και του τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού που απασχολείται από τον εξουσιο-
δοτηµένο οργανισµό,
ζ) οι επιθεωρητές διαθέτουν εκτεταµένη γνώση του

συγκεκριµένου τύπου πλοίου επί του οποίου εκτελούν
τις εργασίες τους, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη επιθεώ-
ρηση που πρέπει να διενεργηθεί, καθώς και των σχετι-
κών εφαρµοστέων απαιτήσεων,
η) εφαρµόζεται σύστηµα διαπίστωσης των ικανοτήτων

των επιθεωρητών και συνεχούς ενηµέρωσης των γνώσε-
ών τους,
θ) τηρούνται µητρώα στα οποία εµφαίνονται η τήρηση

των απαιτούµενων προτύπων για τα θέµατα τα καλυπτό-
µενα από τις προσφερόµενες υπηρεσίες, καθώς και η α-
ποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του συστήµατος
ποιότητας,
ι) ακολουθείται συνολικό σύστηµα προγραµµατισµέ-

νων και τεκµηριωµένων εσωτερικών ελέγχων όσον αφο-
ρά τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ποιότητα,
ια) καθορίζονται σαφείς και άµεσες σχέσεις ευθύνης

και ελέγχου µεταξύ των εξουσιοδοτηµένων οργανισµών
και των επιθεωρητών τους.

8. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός πρέπει να ανα-
πτύσσει, να εφαρµόζει και να διατηρεί αποτελεσµατικό
εσωτερικό σύστηµα ποιότητας, βάσει διεθνώς αναγνωρι-
σµένων προτύπων ποιότητας και σύµφωνα προς το πρό-
τυπο EN ISO/IEC 17020:2012 (φορείς επιθεώρησης) και
το πρότυπο EN ISO 9001:2008 ή 9001:2015 ή ισοδύναµο
σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας.

9. Οι κανόνες και οι διαδικασίες του εξουσιοδοτηµέ-
νου οργανισµού εφαρµόζονται κατά τρόπο, ώστε ο ορ-
γανισµός να µπορεί πάντοτε, βασιζόµενος στη δική του
άµεση γνώση και κρίση, να διασφαλίζει την αξιοπιστία
και ορθότητα των πιστοποιητικών, που έχει εκδώσει.

10. Ο εξουσιοδοτηµένος οργανισµός διαθέτει τα ανα-
γκαία µέσα αξιολόγησης, µε τη χρήση ειδικευµένου προ-
σωπικού και σύµφωνα µε τις διατάξεις που εκτίθενται
στο Παράρτηµα του ψηφίσµατος Α.913(22)/22-01-2002
του ΙΜΟ, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την
εφαρµογή του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφά-
λειας (ISM) από τις αρχές, της εφαρµογής και της διατή-
ρησης του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, τόσο
από την ξηρά όσο και επί των σκαφών, το οποίο πρόκει-
ται να καλυφθεί στην πιστοποίηση.

11. Αίτηση του οργανισµού υπογεγραµµένη από το νό-
µιµο, κατά το καταστατικό του, εκπρόσωπο αυτού και θε-
ωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.

12. Εφόσον ο οργανισµός είναι:
i) Ανώνυµη Εταιρεία (A.E.):
Υποβάλλεται µε την αίτηση κωδικοποιηµένο καταστα-

τικό ή Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο
δηµοσιεύεται το καταστατικό, καθώς και Φύλλο Εφηµε-
ρίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο ανακοινώνεται το τε-
λευταίο Διοικητικό Συµβούλιο.

ii) Ετερόρρυθµη Εταιρεία και Οµόρρυθµη Εταιρεία
(Ε.Ε. και Ο.Ε.):
Υποβάλλεται µε την αίτηση:
1. Καταστατικό εταιρείας (επικυρωµένο).
2. Βεβαίωση Πρωτοδικείου για τη σύσταση και λει-

τουργία της εταιρείας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις
του καταστατικού µε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των
τροποποιήσεων.

iii) Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
Υποβάλλεται µε την αίτηση:
1. Κωδικοποιηµένο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης

του καταστατικού (επικυρωµένο).
2. Βεβαίωση Πρωτοδικείου για τη σύσταση και λει-

τουργία της εταιρείας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις
του καταστατικού µε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των
τροποποιήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, για την αναγνώριση και εξουσιο-

δότηση θα πρέπει ο σκοπός του οργανισµού, όπως προ-
κύπτει από το καταστατικό αυτού, να είναι η εξέταση και
διενέργεια επιθεωρήσεων πλοίων.

13. Με την αίτηση υποβάλλεται απόσπασµα ποινικού
µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το ο-
ποίο να προκύπτει ότι ο νόµιµος αντιπρόσωπος, κατά το
καταστατικό, του Οργανισµού, ο διευθύνων σύµβουλος,
τα µέλη του διοικητικού του συµβουλίου και οι επιθεωρη-
τές του δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστι-
κή απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), καθώς και σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότη-
τας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας ή της δόλιας χρεοκο-
πίας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά δύνανται να υποβλη-
θούν στην Αρχή εντός τριών (3) µηνών από την ηµερο-
µηνία εξουσιοδότησης του οργανισµού από την ελληνι-
κή Αρχή.

14. Ο Οργανισµός διατηρεί φορολογική και ασφαλιστι-
κή ενηµερότητα.

15. Ο Οργανισµός να έχει λάβει τουλάχιστον δεκαο-
κτώ (18) εξουσιοδοτήσεις από αλλοδαπές ναυτιλιακές
αρχές για την επιθεώρηση και πιστοποίηση πλοίων που
φέρουν τη σηµαία των χωρών υπαγωγής τους.

16. Ο Οργανισµός, κατά τη χρονική περίοδο υποβολής
της αίτησης για την εξουσιοδότηση του από την Αρχή,
να είναι καταταγµένος στην κατάσταση επίδοσης Νηο-
γνωµόνων, η οποία εκδίδεται από το Μνηµόνιο των Παρι-
σίων (ParisMoU) µε συντελεστή επίδοσης µικρότερο του
αριθµού ένα (1).

17. Ο Οργανισµός να απασχολεί ελάχιστο προσωπικό
τουλάχιστον τριάντα (30) άτοµα, εκ των οποίων ποσο-
στό πενήντα τοις εκατό (50%) απόφοιτοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
µε πλήρη απασχόληση ειδικοτήτων ναυπηγού, µηχανο-
λόγου µηχανικού ή παρεµφερών ειδικοτήτων.

18. Πέραν της δεκαετίας τεκµηριωµένη ενασχόληση
µε επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις πλοίων.
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19. Ο Οργανισµός να συµµορφώνεται µε τα αναφερό-
µενα στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής 2222.1-1.2/62573/2016 (Β΄ 2290), στο
πλαίσιο της εξουσιοδότησης που του παρέχεται.»

3. Εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί, που έχουν ήδη εξου-
σιοδοτηθεί, σύµφωνα µε την υ.α. 4113.297/01/2012, υπο-
χρεούνται να συµµορφωθούν µε τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου το αργότερο µέχρι
30.9.2018, εξαιρουµένου του ελάχιστου ειδικού κριτηρί-
ου µε αριθµό 16, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου. Για τη συµµόρφωση του προηγού-
µενου εδαφίου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η παράβα-
ση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου επιφέ-
ρει την ανάκληση της εξουσιοδότησης του εξουσιοδοτη-
µένου οργανισµού (Νηογνώµονα), η οποία επιβάλλεται
µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, ανακαλείται η εξουσιοδότηση εξουσιοδο-
τηµένου οργανισµού (Νηογνώµονα), εάν έχουν επιβλη-
θεί σε βάρος του, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ε-
τών, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµό-
δια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργα-
σίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χα-
ρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2063/Δ1632/2011
(Β΄ 266), ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενερ-
γηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστί-
µου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επι-
θεώρησης Εργασίας, για παραβάσεις της εργατικής νο-
µοθεσίας, που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ε-
λέγχους. Όταν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Ε-
πιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και του Ε.Φ.Κ.Α. διαπι-
στώνουν παραβάσεις εξουσιοδοτηµένων οργανισµών
(Νηογνωµόνων) που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την
παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της
εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, ενηµερώνουν
εγγράφως το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής.

5. Εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί, που έχουν ήδη εξου-
σιοδοτηθεί, σύµφωνα µε την υ.α. 4113.297/01/2012, και
επιθυµούν τη διενέργεια των απαιτούµενων από τις δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση,
θεώρηση πιστοποιητικών και παρακολούθηση πλοίων,
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2 περί-
πτωση α΄ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 391/2009, υποχρε-
ούνται να συµµορφωθούν πλήρως µε τα οριζόµενα σε
αυτόν.

6. Μέχρι τις 30.9.2018 η υ.α. 4113.297/01/2012, τροπο-
ποιείται, προκειµένου οι εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί
να εξουσιοδοτηθούν να παρέχουν στα πλοία που εµπί-
πτουν στο πεδίο της εξουσιοδότησής τους και µόνον ε-
φόσον έχει εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη της παραγρά-
φου 3 του παρόντος, τις κάτωθι υπηρεσίες:
α) Έλεγχος των ναυτιλιακών εταιρειών στον τοµέα α-

σφαλούς διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Διε-
θνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και του
Κανονισµού αριθµ. 336/2006/ΕΚ, όπως ισχύουν, και έκ-
δοση των σχετικών εγγράφων συµµόρφωσης.
β) Έλεγχος των πλοίων στον τοµέα ασφαλούς διαχεί-

ρισης στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Δια-

χείρισης (ISM Code) και του Κανονισµού 336/2006/ΕΚ, ό-
πως ισχύουν, και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών
ασφαλούς διαχείρισης.
γ) Επιθεώρηση των πλοίων, σύµφωνα µε τη Σύµβαση

Ναυτικής Εργασίας 2006, και έκδοση των σχετικών πι-
στοποιητικών, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εθνι-
κή νοµοθεσία.

7. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 2 του π.δ. 405/
1998 (Α΄ 285) προστίθεται η φράση «ή οργανισµός εξου-
σιοδοτηµένος από την Αρχή, σύµφωνα µε την εκάστοτε
κείµενη νοµοθεσία.»
Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.

405/1998 η φράση «εκδίδονται από τη ΔΕΕΠ ή από εξου-
σιοδοτηµένο από το ΥΕΝ αναγνωρισµένο οργανισµό έ-
πειτα από αρχική επιθεώρηση την οποία διενεργούν α-
ποκλειστικοί επιθεωρητές είτε της ΔΕΕΠ είτε ενός ανα-
γνωρισµένου οργανισµού» αντικαθίσταται από τη φράση
«εκδίδονται από εξουσιοδοτηµένο από την Αρχή οργανι-
σµό, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του
π.δ. 405/1998 έπειτα από αρχική επιθεώρηση την οποία
διενεργούν αποκλειστικοί επιθεωρητές ή από έναν εξου-
σιοδοτηµένο οργανισµό». Η παρούσα παράγραφος τίθε-
ται σε ισχύ από 30.9.2018.

8. Τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρό-
ντος τροποποιούνται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του ν.δ. 187/1973
(Α΄ 261).

9. Απαγορεύεται σε εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς
(Νηογνώµονες) να απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προ-
σωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών µετά τη συ-
νταξιοδότηση ή τη µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο απο-
χώρησή του. Η παράβαση της υποχρέωσης του προη-
γούµενου εδαφίου επιφέρει την ανάκληση της εξουσιο-
δότησης του εξουσιοδοτηµένου οργανισµού (Νηογνώ-
µονα), η οποία επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η διάταξη του
προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται µόνο σε στρατιωτι-
κό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο συνταξιοδοτείται ή απο-
χωρεί µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο µετά τη θέση σε ι-
σχύ του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ 
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 110
Ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Το άρθρο 48 του ν. 4150/2013 καταργείται.
2. Η παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4256/2014 καταργεί-

ται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 3 του

ν. 2013/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η καταβολή της γίνεται σε δολάρια Καναδά.»

Άρθρο 111
Ρύθµιση θεµάτων Οίκου Ναύτου

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας
περί παροχής προστασίας από τον Οίκο Ναύτου, ως µέ-
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λη οικογενείας ναυτικού λογίζονται, επιπροσθέτως, και:
α. τα τέκνα µέχρι τη συµπλήρωση του 24ου έτους της

ηλικίας τους, εφόσον είναι άνεργα και τα τέκνα µε ανα-
πηρία, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ανεξαρτήτου
ηλικίας,
β. τα τέκνα που συµπλήρωσαν το 18ο έτος και σπου-

δάζουν σε ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και, ε-
άν συνεχίζουν τις σπουδές τους, για δύο (2) έτη µετά τη
λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι όµως
πέραν από τη συµπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας
τους.
Η παρεχόµενη από τον Οίκο Ναύτου προστασία λόγω

σπουδών αφορά τη φοίτηση σε δηµόσιες ή ιδιωτικές
σχολές οποιασδήποτε βαθµίδας εκπαίδευσης.

2. Ως τέκνα για την παροχή προστασίας από τον Οίκο
Ναύτου θεωρούνται και οι προγονοί, εφόσον δεν τυγχά-
νουν προστασίας από άλλο δηµόσιο φορέα, στον οποίο
είναι εγγεγραµµένοι από τον φυσικό γονέα.

3. Το µηνιαίο επίδοµα ανεργίας που παρέχεται σε ό-
λους τους ναυτικούς, έγγαµους, άγαµους και διαζευγµέ-
νους, µε ή χωρίς τέκνα, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του π.δ. 228/1998 (Α΄176), ανέρχεται στο
ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ. Το ποσό
του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζε-
ται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής.

Άρθρο 112
Ρύθµιση Θεµάτων Υπαξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι καταταγέντες ως Κελευστές Λ.Σ. στη Σχολή Δοκί-
µων Υπαξιωµατικών Λ.Σ. κατά το έτος 1999 (33ο Σχο-
λείο Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ.) που φέρουν το βαθµό
τουλάχιστον Σηµαιοφόρου Λ.Σ., καθώς και οι καταταγέ-
ντες ως Κελευστές Λ.Σ., στη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµα-
τικών Λ.Σ. κατά το έτος 2000 (34ο Σχολείο Δοκίµων Υ-
παξιωµατικών Λ.Σ.) που φέρουν το βαθµό του Σηµαιοφό-
ρου Λ.Σ., προάγονται αναδροµικά από 4.10.2008 (ηµερο-
µηνία κατάταξης 04.10.1999) και 23.10.2009 (ηµεροµη-
νία κατάταξης 23.10.2000) αντίστοιχα, µε τη συµπλήρω-
ση τριών (3) ετών παραµονής στο βαθµό του Αρχικελευ-
στή Λ.Σ. (άρθρο 57 παρ. 1.γγ του Κώδικα Προσωπικού
Λιµενικού Σώµατος, ν. 3079/2002), ανεξαρτήτως ύπαρ-
ξης κενών οργανικών θέσεων και χωρίς δικαίωµα λήψης
αναδροµικών αποδοχών. Ο χρόνος από 4.10.2008 και
23.10.2009 αντίστοιχα, προσµετράται για την προαγωγή
στον επόµενο βαθµό, εφόσον αυτός προβλέπεται από
την κατηγορία τους (άρθρο 57 παρ. 1.α του Κώδικα Προ-
σωπικού Λ.Σ.). Οι προαγόµενοι κατά τα ανωτέρω τίθε-
νται στο τέλος της επετηρίδας κατά τη σειρά αρχαιότη-
τάς τους. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, εκδίδονται οι αναγκαίες διοικητικές πρά-
ξεις για την πλήρη διοικητική τους αποκατάσταση.

Άρθρο 113
Ενίσχυση της διαφάνειας σε θέµατα αρµοδιότητας
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Απαγορεύεται στους οικονοµικούς φορείς ή στους
νόµιµους εκπροσώπους τους που συµµετέχουν στις δια-
δικασίες σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων προµηθει-
ών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής να απασχολούν, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτι-

κό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών µετά τη
συνταξιοδότηση ή τη, µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, α-
ποχώρησή του.

2. Εάν οι ανάδοχοι παραβιάσουν τις υποχρεώσεις και
απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου και δεν θεραπεύ-
σουν αυτήν την παραβίαση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από την κοινοποίηση σε αυτούς σχετικής ειδοποίησης, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανάλογα µε τη βα-
ρύτητα της παράβασης, να κηρύξει τον οικονοµικό φο-
ρέα έκπτωτο ή να επιβάλει ποινική ρήτρα ποσού ίσου µε
το 20%, κατ’ ανώτατο όριο, της οικονοµικής αξίας της
σύµβασης που έχει συνάψει µε την αναθέτουσα αρχή. Σε
ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, µπορεί να επιβάλλονται
σωρευτικά οι κυρώσεις του προηγούµενου εδαφίου και,
επιπλέον, αποκλεισµός από τις συµβάσεις του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διά-
στηµα, κατ’ ελάχιστο, τριών (3) ετών.

3. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις των παραγρά-
φων 1 και 2 ισχύουν, αν ο οικονοµικός φορέας ή ο ανά-
δοχος είναι κοινοπραξία, για όλα τα µέλη της κοινοπρα-
ξίας και, αν ο οικονοµικός φορέας ή ο ανάδοχος χρησι-
µοποιεί υπεργολάβους, για τους υπεργολάβους του. Σε
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων και απαγορεύ-
σεων των παραγράφων 1 και 2 από τα πρόσωπα του
προηγούµενου εδαφίου, οι κυρώσεις του παρόντος άρ-
θρου επιβάλλονται στον οικονοµικό φορέα ή τον ανάδο-
χο.

4. Απαγορεύεται σε Αναγνωρισµένους Οργανισµούς
Ασφάλειας να απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση ερ-
γασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσω-
πικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών µετά τη συντα-
ξιοδότηση ή τη, µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, αποχώ-
ρησή του. Η παράβαση της υποχρέωσης του προηγούµε-
νου εδαφίου επιφέρει την ανάκληση της εξουσιοδότη-
σης του Αναγνωρισµένου Οργανισµού Ασφαλείας, η ο-
ποία επιβάλλεται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 εφαρµό-
ζονται µόνο σε στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο
συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί µε οποιονδήποτε άλλον
τρόπο µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 114
Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής υπηρεσία, µε τον τίτλο «Σώµα Επιθεωρητών
Ελεγκτών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής» (Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π.), επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Το Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π. υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Επιθεωρητής Ε-
λεγκτής του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. υποχρεούται να ενηµε-
ρώνει τον αρµόδιο, για την καταπολέµηση της διαφθο-
ράς, Υπουργό για την έναρξη και το αποτέλεσµα των
διενεργούµενων από το Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. ελέγχων και
να συντονίζει τη δράση αυτού µε τις, κατά περίπτωση,
αρµόδιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο συντονισµένων προ-
γραµµάτων δράσης για την καταπολέµηση της διαφθο-
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ράς.
2. Αποστολή του Σ.Ε.Ε.- Υ.ΝΑ.Ν.Π. είναι η ανάπτυξη

και λειτουργία αποτελεσµατικού µηχανισµού για τη διε-
νέργεια συστηµατικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ε-
ρευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους δηµόσιους και ι-
διωτικούς φορείς που υπάγονται στην αρµοδιότητα ή
την εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µε σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας
και αποτελεσµατικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθµι-
ση των παρεχόµενων υπηρεσιών, την εξάλειψη της κα-
κοδιοίκησης και την προστασία του δηµοσίου συµφέρο-
ντος.

3. Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. εί-
ναι οι εξής:
α) η συστηµατική παρακολούθηση και ο έλεγχος των

δραστηριοτήτων των υπηρεσιακών µονάδων του Υπουρ-
γείου και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, µε σκο-
πό τη λήψη µέτρων, όπου τούτο απαιτείται,
β) ο εντοπισµός και η διερεύνηση υποθέσεων διαφθο-

ράς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των
εποπτευόµενων από αυτό φορέων, µε τη διενέργεια τα-
κτικών και εκτάκτων ελέγχων,
γ) η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών

και οικονοµικών ελέγχων των δηµοσίων υπηρεσιών και
των κρατικών νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, που υπάγονται στην αρµοδιότητα ή την επο-
πτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής.

4. Το Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. ασκεί τις αρµοδιότητές του:
α) στο σύνολο των αναφερόµενων στο π.δ. 103/2014

υπηρεσιών και µονάδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής,
β) στο σύνολο των αναφερόµενων στο άρθρο 2 του   ν.

4150/2013 εποπτευόµενων φορέων,
γ) στο Ταµείο Αρωγής Λιµενικού Σώµατος (Τ.Α.Λ.Σ.),
δ) επί θεµάτων που αφορούν σε ζητήµατα προσωπι-

κού, επιχειρησιακών µέσων, συστηµάτων και δηµοσίων
συµβάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και
ε) στο σύνολο των εποπτευόµενων, από το Υπουργείο

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ., και ιδίως επί θεµάτων που αφορούν σε ζητήµα-
τα προσωπικού και δηµοσίων συµβάσεων. 

5. Η κατά τόπον αρµοδιότητα του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. ε-
κτείνεται σε όλη την επικράτεια.

6. Το Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. συγκροτείται από τον Επιθεω-
ρητή Ελεγκτή του και δέκα (10) Βοηθούς Επιθεωρητές
Ελεγκτές. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Επιθε-
ωρητές Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. απολαµβάνουν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεσµεύονται µόνο από
το νόµο και τη συνείδησή τους. 

7. Το Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. στελεχώνεται µε αποσπάσεις
υπαλλήλων του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., κατά τις δια-
τάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
α) στη θέση του Επιθεωρητή Ελεγκτή, αποσπάται µόνι-

µος υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής ή εποπτευόµενων από το Υπουργείο αυτό
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας
ΠΕ, που έχει υπηρετήσει σε θέση Προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, διαθέτει υψηλή επιστηµονική
κατάρτιση προκύπτουσα από µεταπτυχιακούς τίτλους
και προϋπηρεσία σε ελεγκτικό σώµα, µε επιθυµητό προ-

σόν τη διετή τουλάχιστον εµπειρία σε υπηρεσίες επιθεώ-
ρησης του Δηµοσίου, που έχει διακριθεί για την επαγ-
γελµατική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ή-
θος του,
β) σε θέσεις των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, α-

ποσπώνται µόνιµοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής ή εποπτευόµενων από το Υπουργείο αυτό
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων Υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµίδας, κατηγορίας ΠΕ, µε βαθµό τουλάχιστον
Γ΄, που ανήκουν σε κλάδο ΠΕ Διοικητικό - Οικονοµικό ή
ΠΕ Διοικητικό ή ΠΕ Οικονοµικό ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ
Πληροφορικής ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµό-
σιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) µε διετή τουλάχιστον υπηρε-
σία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική κα-
τάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους,
γ) µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-

κής Πολιτικής, µπορεί να καθορίζονται και άλλες κατη-
γορίες υπαλλήλων, από τις προβλεπόµενες στο π.δ. 103/
2014, από τις οποίες επιτρέπεται η απόσπαση σε θέση Ε-
πιθεωρητή Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή του
Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π..

8. Η απόσπαση του Επιθεωρητή Ελεγκτή και των Βοη-
θών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται για πλήρη και απο-
κλειστική απασχόληση και για χρονικό διάστηµα τριών
(3) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για ίσο
χρονικό διάστηµα, µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του, κατά περί-
πτωση, αρµόδιου Υπουργού, µε τη διαδικασία των επό-
µενων παραγράφων και κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων, είναι δε υποχρεωτική για την υπηρεσία του υ-
παλλήλου. Ανάκληση της απόσπασης πριν από τη λήξη
της, χωρίς αίτηση των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών,
µπορεί να γίνει, µόνο για σπουδαίο λόγο αναγόµενο
στην άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ενδεικτικά η
ακαταλληλότητα ή η αδυναµία εκπλήρωσης των καθηκό-
ντων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώµη του Ε-
σωτερικού Ελεγκτή.

9. Η πλήρωση των θέσεων του Επιθεωρητή Ελεγκτή
και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών διενεργείται ύ-
στερα από ιδιαίτερη, για κάθε περίπτωση, δηµόσια πρό-
σκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Η πρόσκληση
δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµε-
ρίδες. 

10. Η επιλογή σε θέσεις Επιθεωρητή Ελεγκτή και Βοη-
θών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται, κατόπιν προηγού-
µενης συνέντευξης ενώπιον τριµελούς γνωµοδοτικής ε-
πιτροπής, η οποία συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η επιτροπή α-
ξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψη-
φίων και διαµορφώνει γνώµη για την προσωπικότητα και
την ικανότητα άσκησης καθηκόντων Επιθεωρητή Ελε-
γκτή και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών. Η επιτροπή
συγκροτείται από:
α) ένα (1) µέλος του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), που υποδεικνύεται από τον Πρό-
εδρό του,
β) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού

Συµβουλίου του Κράτους, που υποδεικνύεται από τον
Πρόεδρό του,
γ) ένα (1) µέλος του Επιστηµονικού - Εκπαιδευτικού

Συµβουλίου ή προϊστάµενο Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής
Μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται από τον
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Πρόεδρό του. 
11. Οι αποδοχές του Επιθεωρητή Ελεγκτή και των

Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών καταβάλλονται από τις
υπηρεσίες ή τους φορείς στους οποίους οργανικά ανή-
κουν. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Επιθεωρη-
τές Ελεγκτές λαµβάνουν τις τακτικές αποδοχές, καθώς
και όλα τα µε οποιαδήποτε ονοµασία επιδόµατα και οποι-
εσδήποτε λοιπές παροχές και πάγιες αποζηµιώσεις της
οργανικής τους θέσης, µε τις προϋποθέσεις καταβολής
τους.

12. Η καταβολή των δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας
αποζηµίωσης και διανυκτέρευσης εκτός έδρας του Επι-
θεωρητή Ελεγκτή και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελε-
γκτών γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής, α-
πό τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.

13. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Επιθεωρη-
τές Ελεγκτές υπάγονται σε υπηρεσιακό και πειθαρχικό
συµβούλιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3528/2007
(Α΄26).

14. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής εξοµοιώνεται µισθολογι-
κά µε Γενικό Διευθυντή των Κεντρικών Υπηρεσιών των
Υπουργείων. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές εξοµοιώ-
νονται µισθολογικά µε Διευθυντή των Κεντρικών Υπηρε-
σιών των Υπουργείων. 

15. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής κατευθύνει τη δράση του
Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. και απευθύνει στους Βοηθούς Επιθεω-
ρητές Ελεγκτές τις εντολές επιθεώρησης, ελέγχου και
έρευνας, προΐσταται των Βοηθών Επιθεωρητών Ελε-
γκτών, είναι πειθαρχικός προϊστάµενός τους και µπορεί
να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίµου έως και το ήµι-
συ των µηνιαίων αποδοχών τους.

16. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής, µε απόφασή του, ορίζει
έναν από τους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές ως ανα-
πληρωτή του. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής µπορεί, µε απο-
φάσεις του, να µεταβιβάζει στους Βοηθούς Επιθεωρητές
Ελεγκτές την άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων του ή
την εξουσία να υπογράφουν µε εντολή του διάφορα έγ-
γραφα. 

17. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής αξιολογεί τους Βοηθούς
Επιθεωρητές Ελεγκτές, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις, που ορίζουν το χρόνο, τον τύπο, το πε-
ριεχόµενο και τη διαδικασία σύνταξης των εκθέσεων και
γενικότερα το σύστηµα αξιολόγησης. Οι Βοηθοί Εσωτε-
ρικοί Ελεγκτές, που λαµβάνουν, σε δύο (2) ετήσιες εκθέ-
σεις αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων τους, βαθµο-
λογία µε χαρακτηρισµό κατώτερη του «λίαν καλώς» ή
του αντίστοιχου βαθµού αριθµητικής κλίµακας αξιολόγη-
σης των δηµοσίων υπαλλήλων, θεωρούνται ακατάλληλοι
για την άσκηση έργων Βοηθού Εσωτερικού Ελεγκτή και
ανακαλείται η απόσπασή τους ή η ανάθεση των καθηκό-
ντων τους.

18. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής δίνει τις εντολές για επι-
θεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους Βοηθούς Επιθεωρητές
Ελεγκτές, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή κατόπιν
εντολής του αρµόδιου για την καταπολέµηση της δια-
φθοράς Υπουργού. 
Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής µπορεί να διατάσσει επανα-

ληπτικό ή συµπληρωµατικό έλεγχο, ολικό ή µερικό, οποι-
ασδήποτε υπόθεσης, είτε από τον ίδιο Βοηθό Εσωτερικό
Ελεγκτή είτε από άλλον.

19. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής κατανέµει τις εντολές σε

Βοηθό Επιθεωρητή Ελεγκτή ή σε κλιµάκιο Βοηθών Επι-
θεωρητών Ελεγκτών, ανάλογα µε τη φύση της εξεταζό-
µενης υπόθεσης και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλε-
σή τους. Με την εντολή, καθορίζει το αντικείµενο της ε-
πιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, την ελεγχόµε-
νη υπηρεσία και το χρόνο µέσα στον οποίο πρέπει να πε-
ρατωθεί ο έλεγχος µε την υποβολή της έκθεσης. Δεν α-
νατίθεται στον ίδιο Βοηθό Επιθεωρητή Ελεγκτή ο έλεγ-
χος του ίδιου φορέα, πριν από την πάροδο έτους από
την υποβολή της έκθεσής του, εκτός εάν συντρέχει ειδι-
κός λόγος, που αναφέρεται στην εντολή.

20. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές, για την εκπλή-
ρωση του έργου τους, µπορούν να επισκέπτονται, χωρίς
ή µε προειδοποίηση, την υπηρεσία ή το φορέα όπου γί-
νεται ο έλεγχος και να µελετούν επί τόπου την προς ε-
ξέταση υπόθεση. Στις επιτόπιες επιθεωρήσεις, µπορούν
να ζητήσουν την παρουσία του προϊσταµένου της ελεγ-
χόµενης υπηρεσίας ή του νόµιµου αναπληρωτή του.

21. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές, κατά την άσκη-
ση των καθηκόντων τους, έχουν δικαίωµα πρόσβασης
στους συναφείς µε το αντικείµενο και τη φύση του ελέγ-
χου φακέλους, συµπεριλαµβανοµένων και των απορρή-
των, εκτός εάν αυτά αφορούν ζητήµατα που ανάγονται
στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής και την εθνική άµυνα.
Οι ελεγχόµενες υπηρεσίες και λοιποί φορείς της παρα-
γράφου 4 του παρόντος άρθρου οφείλουν να παρέχουν
όλα τα απαραίτητα για το έργο των Βοηθών Επιθεωρη-
τών Ελεγκτών στοιχεία και τις αναγκαίες πληροφορίες,
να συνεργάζονται µαζί τους και να τους διευκολύνουν,
µε κάθε τρόπο, κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Όλα τα αι-
τούµενα στοιχεία τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεση των
Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών.

22. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Εσωτερικοί
Ελεγκτές, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, έ-
χουν τις εξουσίες του Οικονοµικού Επιθεωρητή της παρ.
7 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211).

23. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής και οι Βοηθοί Επιθεωρη-
τές Ελεγκτές, εφόσον διώκονται για ενέργειες στις ο-
ποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους και για το συµφέρον της υπηρεσίας, µπορεί να πα-
ρίστανται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, µε µέλος
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), µε την
προϋπόθεση ότι εγκρίνεται η αίτησή τους από τον Πρόε-
δρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.

24. Μετά το πέρας της επιθεώρησης, του ελέγχου ή
της έρευνας, ο Βοηθός Επιθεωρητής Ελεγκτής γνωστο-
ποιεί, εγγράφως, τις παρατηρήσεις του στην ελεγχόµε-
νη υπηρεσία και παρέχει προθεσµία τουλάχιστον τριών
(3) ηµερών για τη διατύπωση απόψεων. Μετά την υποβο-
λή των απόψεων της ελεγχόµενης υπηρεσίας ή την πά-
ροδο της σχετικής προθεσµίας, ο Βοηθός Επιθεωρητής
Ελεγκτής συντάσσει και υποβάλλει στον Επιθεωρητή Ε-
λεγκτή τεκµηριωµένη έκθεση, στην οποία αναφέρει µε
σαφήνεια και πληρότητα τις διαπιστώσεις και τα συµπε-
ράσµατα του ελέγχου και προτείνει λύσεις ή διατυπώνει
βελτιωτικές προτάσεις. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής γνω-
στοποιεί αµελλητί και υποχρεωτικά την έκθεση στον Υ-
πουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον αρµό-
διο για την καταπολέµηση της διαφθοράς Υπουργό,
στον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, στις υπη-
ρεσίες που ελέγχθηκαν και στον κατά τόπο αρµόδιο Ει-
σαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς. 

25. Καταγράφονται σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης
διαπιστώσεις του Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή σχετικές
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µε πράξεις, παραλείψεις ή συµπεριφορά στρατιωτικού ή
πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, υπαλλήλου ή µέλους διοίκησης
της ελεγχόµενης υπηρεσίας που µπορεί να επισύρουν
διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις. Οι διαπιστώσεις συνο-
δεύονται µε πρόταση: α) για τη διεξαγωγή ένορκης διοι-
κητικής εξέτασης (Ε.Δ.Ε.), αν υπάρχουν σοβαρές υπό-
νοιες για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος, β) για
την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά του υπαιτίου, αν υ-
φίστανται τουλάχιστον αποχρώσες ενδείξεις για την ευ-
θύνη του, γ) για τη λήψη άλλων µέτρων, αν ο υπαίτιος
δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο.

26. Οι υπηρεσίες και τα διοικητικά συµβούλια των ε-
λεγχόµενων φορέων έχουν την ευθύνη για την εφαρµο-
γή των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση επιθε-
ώρησης ή ελέγχου, υποχρεούµενες, το ταχύτερο δυνα-
τόν από τη γνωστοποίηση σε αυτές των εκθέσεων των
Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, να αναφέρουν στον Ε-
πιθεωρητή Ελεγκτή και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν,
καθώς και τα µέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λά-
βουν. Σε περίπτωση που οι ελεγχόµενες υπηρεσίες δεν
συµµορφώνονται πλήρως προς τις υποδείξεις της έκθε-
σης επιθεώρησης ή ελέγχου, οφείλουν να γνωστοποι-
ούν προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής και τον Επιθεωρητή Ελεγκτή, αµελλητί, τους λόγους
για τους οποίους δεν ήταν δυνατή ή σκόπιµη η υλοποίη-
ση των προτάσεων. 

27. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής συντάσσει την ετήσια
έκθεση πεπραγµένων του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π., στην οποία
παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις της ελεγκτι-
κής δράσης αυτής και διατυπώνει γενικές ή ειδικές προ-
τάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ποιότη-
τας των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και τις ανα-
γκαίες νοµοθετικές ή άλλες κανονιστικές και διοικητικές
ρυθµίσεις. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, εντός του πρώ-
του τριµήνου του επόµενου έτους, στον Υπουργό Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον αρµόδιο για την
καταπολέµηση της διαφθοράς Υπουργό. 

28. Οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές, ανεξάρτητα από
την ειδικότητά τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, είναι αρµόδιοι:
α) Να ζητούν από κάθε δηµόσια, δικαστική, στρατιωτι-

κή, αστυνοµική, περιφερειακή, δηµοτική ή κοινοτική αρ-
χή, τράπεζα ή από οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο δηµο-
σίου ή ιδιωτικού δικαίου στοιχεία σχετικά µε την επιθεώ-
ρηση, τον έλεγχο ή την έρευνα, υποχρεουµένων να πα-
ρέχουν αµέσως τα ζητούµενα στοιχεία. Επιπλέον, η α-
στυνοµική αρχή παρέχει τη συνδροµή της, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991
(Α΄ 58). Για τη χορήγηση των στοιχείων της παρούσας
περίπτωσης εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 3 του άρ-
θρου 5 του ν. 2690/1999.
β) Να αναστέλλουν, προσωρινά και κατά το χρονικό

διάστηµα που διαρκεί η επιθεώρηση ή ο έλεγχος, τις χο-
ρηγηθείσες κανονικές άδειες απουσίας στο προσωπικό
της ελεγχόµενης υπηρεσίας, εφόσον δεν έχει γίνει έ-
ναρξη αυτών ή σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις να ανα-
καλούν τις χορηγηθείσες ήδη κανονικές άδειες απου-
σίας, γνωστοποιώντας αµέσως αυτό στη διοίκηση της ε-
λεγχόµενης υπηρεσίας.
γ) Να ζητούν, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τη σύµπρα-

ξη τεχνικών ή άλλης ειδικότητας υπαλλήλων ή εµπειρο-
γνωµόνων. 

29. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µπο-
ρεί να εξειδικεύονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
του Επιθεωρητή Ελεγκτή και των Βοηθών Επιθεωρητών
Ελεγκτών. 

30. Συνιστάται Τµήµα Γραµµατείας του Σ.Ε.Ε. -
Υ.ΝΑ.Ν.Π., το οποίο λειτουργεί υπό τον Επιθεωρητή Ε-
λεγκτή, του οποίου προΐσταται µόνιµος υπάλληλος του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε βαθ-
µό Α΄, καθώς και µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ κλάδων Δι-
οικητικού - Οικονοµικού, µε βαθµό Α΄, η οποία προσαυ-
ξάνει τις θέσεις Προϊσταµένων Τµήµατος, που προβλέ-
πονται στον Οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Η οργάνωση του Τµήµατος Γραµ-
µατείας, η κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των υπηρε-
σιών του, η στελέχωση και η σύνθεσή του σε προσωπικό,
καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του καθο-
ρίζεται, µε τον Οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. 

31. Ο Επιθεωρητής Ελεγκτής, οι Βοηθοί Επιθεωρητές
Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. και το προσωπικό του
Τµήµατος Γραµµατείας εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης καταρτίζο-
νται µε ευθύνη του Εσωτερικού Ελεγκτή, σε συνεργασία
µε το Εθνικό Κέντρο Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης.

32. Οι δαπάνες στέγασης, λειτουργίας, εκπαίδευσης,
υλικοτεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού, καθώς και οι
λοιπές δαπάνες λειτουργίας του Σ.Ε.Ε. - Υ.ΝΑ.Ν.Π. βα-
ρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 115
Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού 

Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού

1. Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικοί υπάλληλοι του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που α-
ποσπώνται ή µετατίθενται σε Διεθνείς Οργανισµούς, στη
Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρα-
τών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών
και σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων αναλαµβάνουν υ-
ποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για χρόνο ίσο µε
τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή µετάθεσης. Για
τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής που αποσπώνται ή µετατίθε-
νται στους φορείς του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµο-
γή έχουν οι διατάξεις του ν. 1104/1980 (Α’ 298).

Κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου ρυθµίζεται, µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκ-
δίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Όσοι εξέρχονται από το Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω παραίτησης ή απόταξης ή αποστρατείας
λόγω ουσιώδους έλλειψης ουσιαστικών προσόντων, υ-
ποχρεούνται να καταβάλουν υπέρ του Δηµοσίου αποζη-
µίωση ίση µε το δεκαπλάσιο του γινοµένου του βασικού
µισθού του κατεχόµενου βαθµού επί τους υπολειπόµε-
νους µήνες υποχρέωσης παραµονής στην υπηρεσία.

2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους, εκδίδεται από τον Υ-
πουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για µετάθεση σε κενές θέ-
σεις στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων. Όσοι υπη-
ρετούν σε Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύµφωνα µε
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ειδικές διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός χρόνος πα-
ραµονής σε αυτές, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για
µετάθεση στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων, µό-
νον µετά τη συµπλήρωση του χρόνου αυτού. Το Φεβρου-
άριο κάθε έτους, καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Προ-
σωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των ενδιαφερόµενων
στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Απρίλιο κάθε έτους εκδί-
δονται οι διαταγές µετάθεσης.

3. Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους οποίους εκδί-
δεται διαταγή µετάθεσης στις έδρες ναυτιλιακών ακο-
λούθων, υποχρεούνται πριν τη µετάθεσή τους, να φέ-
ρουν την πιστοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 10,
να υποβληθούν σε έλεγχο καταλληλότητας. Η ισχύς των
διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου σχετικά µε την
πιστοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 10, αρχίζει
δύο (2) έτη από το χρόνο έναρξης λειτουργίας της Σχο-
λής Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας
Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων του άρθρου 15.

4. Ο χρόνος παραµονής στις έδρες ναυτιλιακών ακο-
λούθων είναι δύο (2) έτη. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ε-
ντάσσονται τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη
του χρόνου παραµονής τους στις έδρες ναυτιλιακών α-
κολούθων, σε διαδικασία εκτάκτων µεταθέσεων, οι οποί-
ες διενεργούνται, µε απόφαση του Συµβουλίου Μεταθέ-
σεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27. Ειδικώς
για τη µετάθεση στην Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου
(Ε.Ν.Α.) Λονδίνου προς παρακολούθηση εργασιών του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) και υποβοήθη-
ση του έργου του Μονίµου Αντιπροσώπου της Ελλάδας
στον εν λόγω Οργανισµό, ο χρόνος παραµονής είναι δύο
(2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορή-
γηση παράτασης µέχρι και ένα (1) έτος. Ο χρόνος από-
σπασης σε Διεθνείς Οργανισµούς ή στη Μόνιµη Αντιπρο-
σωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπη-
ρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο (2) έτη, εκτός
αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτα-
σης µέχρι και ένα (1) έτος.

5. Για την πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου,
λαµβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί
του άρθρου 27 και, επιπλέον, τα ακόλουθα κριτήρια:
α) να είναι ανώτεροι Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε βαθ-

µό τουλάχιστον Πλωτάρχη προερχόµενοι από τη Σχολή
Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικών ή ειδικότητας Τεχνι-
κού, Οικονοµικού και Νοµικού,
β) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ή

πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία
πρόκειται να µετατεθούν, η οποία αποδεικνύεται µε κρα-
τικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας ή αντίστοιχο τίτλο,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001,
γ) να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» ή «λίαν κα-

λοί», κατά την τελευταία πενταετία,
δ) να έχουν κριθεί ευµενώς από τα Συµβούλια Κρίσε-

ων, κατά την τελευταία πενταετία,
ε) να µην έχουν κριθεί ως «παραµένοντες στον ίδιο

βαθµό»,
στ) να µην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου,
ζ) να µην τελούν σε κατάσταση µακράς αναρρωτικής

άδειας,
η) να µην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική

ποινή,
θ) να µην διώκονται ποινικά για αδίκηµα σε βαθµό κα-

κουργήµατος,
ι) να µην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυ-

λάκισης για τα αδικήµατα της κλοπής, της παράβασης

καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας
σχετικά µε την υπηρεσία, της πλαστογραφίας, της δωρο-
δοκίας, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταµήνυσης, της
συκοφαντικής δυσφήµησης, της ελευθέρωσης κρατου-
µένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της κα-
ταπίεσης, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, των
αδικηµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλη-
µάτων οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζω-
ής, των παραβάσεων της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών,
της παράνοµης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας,
ια) να έχουν συµπληρώσει πραγµατικά τα ειδικά τυπι-

κά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται µέχρι
και το βαθµό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για
Αξιωµατικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προερχόµενους από τη Σχο-
λή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικών ή να έχουν υπηρε-
τήσει πραγµατικά για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών
σε Λιµενικές Αρχές ή τέσσερα (4) έτη σε Λιµενικές Αρ-
χές οι οποίες εδρεύουν στους Νοµούς Έβρου, Λέσβου,
Χίου, Σάµου, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας,
εφόσον πρόκειται για Αξιωµατικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικό-
τητας Τεχνικού, Οικονοµικού και Νοµικού,
ιβ) να µην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακο-

λούθου ή σε Διεθνείς Οργανισµούς ή στη Μόνιµη Αντι-
προσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υ-
πηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών - µε-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, πλην των
οµάδων ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. 
Πλέον των ανωτέρω, συνεκτιµώνται τα εξής:
α) η γνώση της επίσηµης γλώσσας ή τοπικής διαλέ-

κτου και άλλων ξένων γλωσσών, οι οποίες να έχουν κα-
ταχωρηθεί στον ατοµικό φάκελο των προς επιλογή στε-
λεχών,
β) η προηγούµενη εµπειρία ένεκα της υπηρεσίας του

στελέχους σε ανάλογες θέσεις εσωτερικού.
6. Τα κριτήρια της παραγράφου 5 πρέπει να υφίστα-

νται, τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης
όσο και κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της διαταγής µε-
τάθεσης.

Άρθρο 116
Ενίσχυση της διαφάνειας

της διαδικασίας πετρέλευσης

1. Επί πετρελεύσεων ελληνικών και ξένων πλοίων, που
πραγµατοποιούνται µέσα στα ελληνικά λιµάνια και χωρι-
κά ύδατα, από πλοία ανεφοδιασµού, δεξαµενόπλοια
(σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες γνωστοποιείται υπο-
χρεωτικά εγγράφως, τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες
πριν την πραγµατοποίησή της, στην αρµόδια Λιµενική
Αρχή, η περιοχή στην οποία θα λάβει χώρα η πετρέλευ-
ση, οριοθετούµενη από τα αντίστοιχα στίγµατα, καθώς
και ο χρόνος και η διάρκεια αυτής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται υ-
ποχρεωτικά µέσα σε δύο (2) µήνες από τη θέση σε ισχύ
του παρόντος, καθορίζονται περιοχές οριοθετούµενες α-
πό τα αντίστοιχα στίγµατα, στις οποίες απαγορεύεται η
πετρέλευση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

Άρθρο 117
Διά βίου µάθηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας,
Παιδείας, ‘Έρευνας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-
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ποθέσεις παρακολούθησης από στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής
Ναυτικών Δοκίµων και των οµόλογων Ανώτατων Στρα-
τιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων - Σχολή Ικάρων), σύµφωνα µε τα καθοριζόµε-
να στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233).

Άρθρο 118
Συµβούλιο Εµπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) Συµβούλιο Εµπορικού Ναυτικού
(Σ.Ε.Ν.).

2. Ο σκοπός και οι αρµοδιότητες του Συµβουλίου Ε-
µπορικού Ναυτικού περιλαµβάνουν:
α. τη διαµόρφωση και υποβολή στον Υπουργό Ναυτι-

λίας και Νησιωτικής Πολιτικής των απόψεών του επί των
µέτρων που ενδείκνυνται κάθε φορά για την προστασία
και την ανάπτυξη της ποντοπόρου ναυτιλίας,
β. τη διατύπωση των προτάσεών του για τις ενδεικνυό-

µενες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις της νοµοθεσίας
που αφορά στην ποντοπόρο ναυτιλία, εξαιρουµένης της
διατύπωσης απόψεων επί νοµοθετικών ή κανονιστικών
πράξεων που συνιστούν ενσωµάτωση ή κύρωση υφιστά-
µενης ενωσιακής και διεθνούς νοµοθεσίας,
γ. τη διατύπωση των απόψεών, για κάθε θέµα σχετικό

µε την εµπορική ναυτιλία που τίθεται υπόψη του Συµβου-
λίου από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής.

3. Οι απόψεις του Συµβουλίου είτε επί θεµάτων που τί-
θενται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής είτε επί θεµάτων που µελετώνται οίκοθεν από το
Συµβούλιο, έχουν συµβουλευτικό χαρακτήρα και δεν εί-
ναι υποχρεωτικές για τον Υπουργό.

4. Το Συµβούλιο Εµπορικού Ναυτικού αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραµµατέα Υ.ΝΑ.Ν.Π., ως Πρόεδρο,
β. τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., µε αναπληρωτή τον αρ-

µόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
γ. δύο (2) εκπροσώπους του Ναυτικού Επιµελητηρίου

της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), µε τους αναπληρωτές τους, οι ο-
ποίοι υποδεικνύονται από το Ν.Ε.Ε.,
δ. δύο (2) εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ναυτικής Ο-

µοσπονδίας (Π.Ν.Ο.), µε τους αναπληρωτές τους, οι ο-
ποίοι υποδεικνύονται από την Π.Ν.Ο.,
ε. ένα (1) πρόσωπο εγνωσµένου κύρους ειδικευµένο

στα ναυτιλιακά που επιλέγεται από τον Υπουργό Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον αντίστοιχο ανα-
πληρωτή του,
στ. ένα (1) πρόσωπο εγνωσµένου κύρους ειδικευµένο

στη ναυπηγική-µηχανολογία που επιλέγεται από τον Υ-
πουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε τον αντί-
στοιχο αναπληρωτή του.

5. Εισηγητής ορίζεται, χωρίς ψήφο, ο Προϊστάµενος
της αρµόδιας Διεύθυνσης ή ο νόµιµος αναπληρωτής του,
που εισάγει το θέµα προς συζήτηση.

6. Γραµµατέας ορίζεται κατώτερος Αξιωµατικός Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας
(Δ.Π.Ν.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, µε τον αντίστοιχο αναπληρωτή του.

7. Τα µέλη του Σ.Ε.Ν. διορίζονται, µε απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε διετή
θητεία και δεν αµείβονται.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-

κής Πολιτικής, καθορίζεται η συγκρότηση του Συµβουλί-
ου, η οργάνωση και η λειτουργία του.

9. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3141/1955 καταργούνται.
10. Όπου στις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας προ-

βλέπεται η απαίτηση διατύπωσης γνώµης του Συµβουλί-
ου Εµπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.), η σχετική απαίτηση
παύει να ισχύει.

Άρθρο 119
Θέµατα Ν.Α.Τ.

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 3 του   π.δ.
913/1978 (Α΄ 220), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4
του τριακοστού άρθρου του ν. 2932/2001, αντικαθίσταται
ως εξής:

«10. Οι αρχιπλοίαρχοι και αρχιµηχανικοί ναυτιλιακών
επιχειρήσεων που είναι κάτοχοι διπλώµατος πλοιάρχου
ή µηχανικού Α΄ τάξης αντίστοιχα µετά την απόκτηση του
διπλώµατος Α΄ τάξης επί πλοίων µε ελληνική σηµαία ή
µε ξένη σηµαία συµβεβληµένων µετά του Ν.Α.Τ. ή επί
πλοίων µε ξένη σηµαία εξαγορασµένη στο Ν.Α.Τ. και δεν
ασκούν αποδεδειγµένα άλλο επάγγελµα ή λειτούργηµα
ούτε είναι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ., εφόσον συντρέχουν
και οι εξής προϋποθέσεις:».

2. Η υποπαράγραφος β΄ της παρ. 8 του άρθρου 37 του
π.δ. 913/1978, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9
του άρθρου 14 του ν. 2329/1995 και την παρ. 7 του άρ-
θρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«β) Η υπηρεσία σε πλοία µε ξένη σηµαία αποδεικνύε-
ται µε πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον πλοίαρχο
του πλοίου, στο οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός και θεωρεί-
ται το ακριβές του περιεχοµένου του, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 372/1977 (Α΄ 115), µέσα σε χρονικό
διάστηµα τριάντα έξι (36) µηνών από την απόλυσή του α-
πό το πλοίο. Το γνήσιο της υπογραφής του πλοιάρχου
µπορεί να βεβαιώνεται και από εκπρόσωπο της πλοιο-
κτήτριας εταιρίας, µε δήλωση του ν. 1599/1986, στην ο-
ποία η υπογραφή του θεωρείται από αρµόδια δηµόσια
ελληνική αρχή. Η µη χορήγηση της παραπάνω δήλωσης
από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, τιµωρείται κατά τις δια-
τάξεις του άρθρου 45 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δι-
καίου, (ν.δ. 187/1973).»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 485/1976 (Α΄ 317), που
τέθηκε ως παρ. 4 του άρθρου 37 του κωδικοποιηµένου,
µε το π.δ. 913/1978, νόµου 792/1978 και αντικαταστάθη-
κε µε την παρ. 6.4 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄
211), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η εξαγορά υπηρεσίας σε πλοία µε ξένη σηµαία µη
συµβεβληµένα µε το Ν.Α.Τ. πραγµατοποιείται µε τις ει-
σφορές που ισχύουν κατά το χρόνο της εξαγοράς, όπως
ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο. Για τους σπου-
δαστές/σπουδάστριες των Α.Ε.Ν. Β΄ Θαλάσσιας Εκπαι-
δευτικής Περιόδου, οι οποίοι κατ’ εξαίρεση ναυτολογού-
νται σε πλοία µε σηµαία κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή ση-
µαίας τρίτης χώρας µη συµβεβληµένα µε το Ν.Α.Τ., σύµ-
φωνα µε το άρθρο 20 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204) και την
Μ. 3615/02/2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου (Β΄ 845), η εξαγορά της εν λόγω θαλάσσιας υ-
πηρεσίας µπορεί να πραγµατοποιείται για την απόκτηση
του διπλώµατος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ Τάξης Ε.Ν.,
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 13 του π.δ. 141/2014 (Α΄
232), µέχρι δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις.»
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Άρθρο 120
Αντικατάσταση στο άρθρο 126 του Κ.Δ.Ν.Δ.

Η παρ. 2 του άρθρου 126 του Κ.Δ.Ν.Δ., που κυρώθηκε
µε το άρθρο µόνον του ν.δ. 187/1973, αντικαθίσταται ως
εξής:

«2. Ο έλεγχος και η θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων,
στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατάπλου και απόπλου
κατηγοριών πλοίων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσ-
σιες ενδοµεταφορές, εκτός αυτών που εκτελούν δροµο-
λόγια µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, κα-
θώς και των αλιευτικών ρυµουλκών και ναυαγοσωστικών
πλοίων, µπορεί να διενεργούνται περιοδικά από τις Λιµε-
νικές Αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις για την εφαρµογή της παρούσας.»

Άρθρο 121
Πλωτά ανυψωτικά συστήµατα φύλαξης σκαφών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές
απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας και τις προστα-
τευόµενες περιοχές, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του       ν.
4067/2012 (Α΄ 79) ή το ν. 3028/2002 (Α΄ 153), επιτρέπε-
ται έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος, κατόπιν αίτησης
των ενδιαφεροµένων και έγκρισης της αρµόδιας Λιµενι-
κής Αρχής, η τοποθέτηση πλωτών ανυψωτικών συστηµά-
των φύλαξης σκαφών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα πλωτά ανυψωτικά
συστήµατα φύλαξης σκαφών, καθώς και τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά για την τοποθέτησή τους.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ύ-
ψος του οικονοµικού ανταλλάγµατος για την τοποθέτη-
ση και χρήση, ο τρόπος καθορισµού του, ο φορέας και η
διαδικασία είσπραξής του, οι συνέπειες της τοποθέτη-
σής τους χωρίς την άδεια της Λιµενικής Αρχής, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Στην περίπτωση τοποθέτη-
σης πλωτών ανυψωτικών συστηµάτων φύλαξης σκαφών,
εντός τουριστικού λιµένα, το ύψος του οικονοµικού α-
νταλλάγµατος για την τοποθέτηση και χρήση αυτών, κα-
θορίζεται από το φορέα διαχείρισης, στο πλαίσιο παρε-
χόµενων υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 2160/1993

Άρθρο 122
Συµµετοχή Ο.Ν.Π.Ε. στα Δ.Σ. των Λιµενικών 

και των Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων

Στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων (Δ.Σ.)
των Λιµενικών Ταµείων και των Δηµοτικών Λιµενικών
Ταµείων, κατά τις οποίες συζητούνται θέµατα που αφο-
ρούν ναυτικούς πράκτορες, καλείται υποχρεωτικά εκ-
πρόσωπος της Οµοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελ-
λάδας (Ο.Ν.Π.Ε.), ο οποίος παρίσταται χωρίς δικαίωµα
ψήφου.

Άρθρο 123
Τροποποίηση του ν. 3079/2002

1. H περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 45 του
ν. 3079/2002 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, οι Αρχιπλοίαρχοι και οι Πλοίαρχοι
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι δεν διανύουν τον καταληκτικό
βαθµό εξέλιξής τους, καθώς και οι Πλωτάρχες και οι Ση-
µαιοφόροι µε καταληκτικούς βαθµούς εκείνους του Αντι-
πλοιάρχου και Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αντίστοι-
χα. Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούµενου εδα-
φίου κρίνονται, όπως και οι λοιποί οµοιόβαθµοί τους, οι
οποίοι δεν συµπληρώνουν τριακονταπενταετία, εκτός ε-
άν ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρα-
γράφου 1.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 3079/2002 προστί-
θεται εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 45 εφαρµόζονται και στους Ανθυπασπιστές µε κα-
ταληκτικό βαθµό εκείνο του Σηµαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.Α-
ΚΤ..»

Άρθρο 124
Σύσταση Συµβουλίου Επιβατικών Μεταφορών Νήσων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Συµβούλιο Επιβατικών Μεταφορών Νήσων, ως
γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό όργανο του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρα-
τηγικής Συνδυασµένων Μεταφορών.

2. Το Συµβούλιο Επιβατικών Μεταφορών Νήσων συ-
γκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών και απαρτίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως
Πρόεδρο, και τα εξής µέλη:
α. έναν (1) εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-

πορίας, µε το νόµιµο αναπληρωτή του,
β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών και

Μεταφορών, 
γ. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοι-

νωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, µε το νόµιµο αναπληρωτή του,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Τουρισµού,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο από τις Περιφέρειες που έχουν

στην αρµοδιότητά τους νησιά, και ορίζεται από την
ΕΝ.Π.Ε., µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο της Πρωτοβάθµιας Αυτοδιοί-

κησης που προέρχεται από την Κεντρική Ένωση Δήµων
Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου ή
Κρήτης ή Ιονίων νήσων και ορίζεται από την Κ.Ε.Δ.Ε., µε
τους νόµιµους αναπληρωτές τους,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων

Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), µε το νόµιµο αναπλη-
ρωτή του και
η. έναν (1) εκπρόσωπο ιδιωτικών επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στην εκτέλεση αεροπορικών δρο-
µολογίων µε συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας.
θ. έναν (1) εκπρόσωπο µε την ιδιότητα του συγκοινω-

νιολόγου που ορίζεται από το Τ.Ε.Ε..
Οι ανωτέρω εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους α-

ντίστοιχους φορείς και Υπουργεία εντός δεκαπέντε (15)
ηµερών από την αποστολή σχετικής επιστολής του Γενι-
κού Γραµµατέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής προς αυτούς. Μετά από άπρακτη παρέ-
λευση της προθεσµίας αυτής, οι εκπρόσωποι ορίζονται
από κοινού από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Υ-
ποδοµών και Μεταφορών, µε την απόφαση της παραγρά-
φου 2.

3. Τα µέλη του Συµβουλίου διορίζονται, µε τετραετή
θητεία. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Συµβουλίου δεν δι-
καιούνται αµοιβής ή άλλης αποζηµίωσης για τη συµµετο-
χή τους στις συνεδριάσεις και στις λοιπές δράσεις του
Συµβουλίου.

4. Το Συµβούλιο της παραγράφου 1 είναι αρµόδιο:
α) να γνωµοδοτεί για τον καθορισµό στρατηγικής για

την ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνδυασµένων µετα-
φορών,
β) να γνωµοδοτεί για τη βελτίωση της οργάνωσης και

της συνεργασίας των συναρµόδιων δηµόσιων Αρχών σε
θέµατα συνδυασµένων µεταφορών, καθώς και της ποιό-
τητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε στόχο τη µείωση
του κόστους και την αναβάθµιση των συγκοινωνιακών
συνδέσεων,
γ) να εισηγείται την κωδικοποίηση και απλοποίηση της

νοµοθεσίας και τη βελτίωση του θεσµικού περιβάλλο-
ντος άσκησης δραστηριοτήτων συνδυασµένων µεταφο-
ρών,
δ) να συντάσσει γνωµοδοτήσεις επί ερωτηµάτων που

υποβάλλονται προς αυτό από τις Υπηρεσίες των Υπουρ-
γείων,
ε) να εκπονεί ετήσιο πρόγραµµα δράσης µε χρονική ιε-

ράρχηση ενεργειών,
στ) να προτείνει κίνητρα για επενδύσεις σε συνδυα-

σµένες µεταφορές.
5. Το Συµβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστή-

µατα κατά τη διάρκεια του έτους. Στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου καλούνται εµπειρογνώµονες και πρόσωπα
µε εξειδίκευση σε θέµατα που διερευνώνται, καθώς και
άλλοι εκπρόσωποι των φορέων που συµµετέχουν στο
Συµβούλιο, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

6. Το Συµβούλιο µπορεί να ζητά από τις δηµόσιες υπη-
ρεσίες, καθώς και από ιδιώτες, κάθε πληροφορία, έγγρα-
φο ή οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο που είναι σχετικό µε
την αποστολή του. Οι δηµόσιες υπηρεσίες οφείλουν να
διευκολύνουν το έργο του Συµβουλίου.
Η γραµµατειακή υποστήριξη του Συµβουλίου παρέχε-

ται από υπαλλήλους του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται ο
κανονισµός λειτουργίας του Συµβουλίου.

Άρθρο 125
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 

του ν. 3622/2007

Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3622/2007 (Α΄281) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται, ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, ρυθµίζεται η διαδικασία διενέργειας ελέγχων των
λιµένων και των λιµενικών εγκαταστάσεων, σε σχέση µε
την εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων ασφαλείας
του άρθρου 8 του παρόντος.»

Άρθρο 126
Ανάπτυξη σχεδίων ασφάλειας λιµένων 

από την Αρχή Ασφάλειας Λιµένα

Τα σχέδια ασφάλειας λιµένα της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 3622/2007 µπορεί να αναπτύσσονται και από την
Αρχή Ασφάλειας Λιµένα.

Άρθρο 127
Τροποποίηση της παρ. 2Β του άρθρου 18 

του π.δ. 28/28.7.1931

Η παρ. 2Β του άρθρου 8 του π.δ. 28/28.7.1931 (Α΄
239), όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 25 του
ν. 2873/2000 (Α΄285) και την παρ. 3 του άρθρου 56 του
ν. 4313/2014 (Α΄261), αντικαθίσταται ως εξής:

«2Β. Έγγραφα ναυτιλιακά διπλώµατα πτυχία, πιστο-
ποιητικά και άλλα. Στα κατωτέρω, κατά περίπτωση, πά-
για τέλη υπόκεινται:
α) Τα πιστοποιητικά πλοϊµότητας ελληνικών αεροσκα-

φών, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών,
τριάντα (30) ευρώ.
β) Τα έγγραφα εθνικότητας πλοίων, καθώς και τα αντί-

γραφα των πιστοποιητικών αυτών, τριάντα (30) ευρώ.
γ) Τα κυβερνητικά πιστοποιητικά των πλοίων µε ελλη-

νική, σηµαία, που εκδίδονται από την Αρχή ή εξουσιοδο-
τηµένο από αυτήν οργανισµό, στην ηµεδαπή ή στην αλ-
λοδαπή, τριάντα (30) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, εξειδικεύονται τα ως άνω κυβερνητικά πιστοποι-
ητικά και καθορίζεται η διαδικασία είσπραξής τους, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Μέχρι την έναρξη ι-
σχύος της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, ε-
φαρµόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί εί-
σπραξης τελών. Με όµοια απόφαση, δύναται να αναπρο-
σαρµόζονται τα τέλη των κυβερνητικών πιστοποιητι-
κών.»

Άρθρο 128
Θέµατα ασφαλείας και πρόληψης ρύπανσης 

των ελληνικών πλοίων

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, για θέµατα ασφαλείας
και πρόληψης ρύπανσης των ελληνικών πλοίων, καθώς
και για ζητήµατα που ρυθµίζονται από τον Τίτλο 3 της
Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Ορ-
γάνωσης Εργασίας, που κυρώθηκαν µε το ν. 4078/2012
(Α΄ 179), υφίστανται, βάσει ειδικών διατάξεων της εθνι-
κής νοµοθεσίας, απαιτήσεις διαφοροποιηµένες από τις
αντίστοιχες διεθνείς απαιτήσεις των εφαρµοστέων ορ-
γάνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (Ι.Μ.Ο.),
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίες για ειδικούς λόγους δεν είναι εφικτό
να υλοποιηθούν, τότε είναι δυνατόν, µε απόφαση του Υ-
πουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δηµο-
σιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να ρυθµίζει
µε ενιαίο τρόπο το σύνολο των οµοειδών περιπτώσεων
και να καταργεί τις ανωτέρω διατάξεις, να παρέχεται ε-
ξαίρεση από τις αυστηρότερες αυτές απαιτήσεις, ώστε
να εφαρµόζονται µόνο οι αντίστοιχες διεθνείς απαιτή-
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σεις, κατόπιν αιτιολογηµένης τεχνικής εισήγησης που
θα υποβάλλουν οι κατατάσσοντες τα συγκεκριµένα
πλοία εξουσιοδοτηµένοι οργανισµοί (νηογνώµονες),
προς τις καθ’ ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις του Κλάδου Ε-
λέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής.

Άρθρο 129
Ρυθµίσεις θεµάτων κατασκευής, εξοπλισµού 

και ελέγχου ελληνικών πλοίων

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µπορούν να συµπληρώνονται θέµατα καθορι-
σµού των λεπτοµερών όρων και προϋποθέσεων κατα-
σκευής, εξοπλισµού και ελέγχου των ελληνικών πλοίων
που αφορούν στην ασφάλεια και την πρόληψη της ρύ-
πανσης του περιβάλλοντος, τα οποία δεν ρυθµίζονται
διαφορετικά από τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής
νοµοθεσίας και των εφαρµοστέων οργάνων του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (Ι.Μ.Ο.) και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Άρθρο 130
Αντικατάσταση της παρ. 1.β του άρθρου 28 

του ν. 4150/2013

Η παρ. 1.β του άρθρου 28 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1.β. Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφο αρχίζει από
την 1η Ιουλίου 2009.».

Άρθρο 131
Χρήση συστηµάτων καταγραφής ήχου 

και εικόνας από Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστηµάτων κατα-
γραφής ήχου και εικόνας σε στολές στελεχών Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και σε επίγεια, πλωτά και εναέρια µέσα
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται µόνο για: α) τη διαφύλαξη της
εθνικής άµυνας και ασφάλειας, β) την αποτροπή και κα-
ταστολή εγκληµάτων, και ιδίως εγκληµάτων βίας, εµπο-
ρίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκληµάτων, ε-
γκληµάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και ε-
γκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας και γ) την άσκηση συνε-
χούς και αποτελεσµατικής εποπτείας στο επιχειρησιακό
έργο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

2. Η χρήση και η λειτουργία των συστηµάτων της πρώ-
της παραγράφου, καθώς και η ευθύνη της επεξεργασίας
και φύλαξης των δεδοµένων που αυτά παράγουν, ανήκει
αποκλειστικά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.

3. Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τη λειτουργία
των συστηµάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου γνωστοποιούνται στα, κατά περίπτωση, αρµόδια

πειθαρχικά όργανα και στις αρµόδιες ανακριτικές και δι-
καστικές αρχές.

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής και γνώµη της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), ορίζονται η διαδικασία
και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία
των συστηµάτων της παραγράφου 1, οι τεχνικές τους
προδιαγραφές, εξειδικεύονται οι όροι και προϋποθέσεις
χρήσης των συστηµάτων και των δεδοµένων που προκύ-
πτουν από τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε την αρχή της
αναλογικότητας, προσδιορίζεται το είδος των προσωπι-
κών δεδοµένων και ο τρόπος συλλογής, επεξεργασίας,
αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης αυτών, οι αποδέ-
κτες τους, ο χρόνος αποθήκευσης, η διαδικασία κατα-
στροφής, τα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την α-
σφάλεια της επεξεργασίας των δεδοµένων, οι βασικές
λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελε-
σµατικότητας των συστηµάτων αυτών, τα δικαιώµατα
των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδοµέ-
να, η έννοµη προστασία, η διαδικασία γνωστοποίησης
της επεξεργασίας στην Α.Π.Δ.Π.Χ., η διαδικασία ελέγ-
χου από την Α.Π.Δ.Π.Χ. και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Άρθρο 132
Προαγωγή Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αξιωµατικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι, κατά το χρόνο θέ-
σης σε ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017
φέρουν τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής που ανα-
φέρονται σε αυτήν, προάγονται, σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες διατάξεις. Αν η κρίση των Αξιωµατικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
του προηγούµενου εδαφίου έχει ανασταλεί, σύµφωνα
µε την παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012, όπως εί-
χε αντικατασταθεί µε την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 33 του ν. 4256/2014 και πριν αντικατασταθεί εκ
νέου µε την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017, η α-
νασταλείσα κρίση ενεργείται εντός τριών (3) µηνών από
τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου και σε αυτήν ε-
φαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017.

Άρθρο 133

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόµου 2738/1999
(Α' 180) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή οποτεδήποτε η προ-
σχώρηση συνδικαλιστικής οργάνωσης του προηγούµε-
νου εδαφίου σε ισχύουσα ειδική συλλογική σύµβαση ερ-
γασίας, η οποία ρυθµίζει αποκλειστικά θεσµικούς όρους.
Η προσχώρηση γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, που γνω-
στοποιείται στα µέρη που έχουν συνάψει την ειδική συλ-
λογική σύµβαση εργασίας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται
κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 6».
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ΜΕΡΟΣ ΙΒ΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 134
Έναρξη Ισχύος

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται
όλες οι διατάξεις που ρυθµίζουν κατά τρόπο διαφορετι-
κό τα ίδια ζητήµατα. Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµο-
σίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στα ανωτέρω άρθρα.
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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