ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΦΑΡΟΙ
Άρθρο 1: Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
α.

«Λιμένας» είναι η ζώνη ξηράς και θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των έργων και του
εξοπλισμού, που υπάγεται σε καθορισμένο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης και
επιτρέπει κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την
εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.

β.

«Πυρσός» είναι οποιοδήποτε ναυτιλιακό βοήθημα εκπέμπει ευδιάκριτο φως και επισημαίνει
προκαθορισμένο γεωγραφικό σημείο. Οι πυρσοί διακρίνονται σε Φάρους, φανούς και
Φωτοσημαντήρες.

γ.

«Φάρος» είναι ο πυρσός που χρησιμεύει στην πελαγοδρομία, στην προσαιγιάλωση ή στην
ακτοπλοΐα.

δ.

«Φωτοσημαντήρας» είναι κάθε πυρσός που είναι τοποθετημένος σε αγκυροβολημένο
σημαντήρα για την επισήμανση υφάλων κινδύνων, έργων ή εγκαταστάσεων.

ε.

«Φανός» είναι ο πυρσός που χρησιμεύει στην ακτοπλοΐα, στην ένδειξη εισόδου όρμων,
λιμένων, διαύλων και λιμενοβραχιόνων, καθώς και στην ένδειξη κεφαλής προβλητών ή
κρηπιδωμάτων.

στ.

«Λιμενικά έργα» είναι αυτά που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον αιγιαλό, την όχθη, την
παραλία ή την παρόχθια ζώνη, στη θάλασσα, στον πυθμένα της και στο υπέδαφος του
βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21, 24, 35 και 36 του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄145)
και των κεφαλαίων Α΄ και Δ΄ του ΠΔ 14/19-1-1939 (ΦΕΚ Α’ 24).

ζ.

«Αεροναυτικός φάρος» είναι ο πυρσός ναυτικού τύπου, στον οποίο μέρος της φωτεινής
δέσμης εκτρέπεται κατά δέκα έως δεκαπέντε μοίρες (10°-15°) υπεράνω του ορίζοντα για τη
χρήση του από αεροσκάφη.

η.

«Ζώνη Ασφαλείας» είναι ο χώρος που περικλείεται από νοητό κύκλο ακτίνας διακοσίων
(200) μέτρων από Φάρο.

θ.

«Φαρικό δίκτυο» είναι το σύνολο των πυρσών.

ι.

«Ναυάγιο» είναι:
(1) Κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα, νηολογημένο ή όχι, αν παύσει να έχει πλευστότητα
και παραμένει, ολόκληρο ή κατά μέρος, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
(2) Η κατασκευή, η οποία έχει περιέλθει σε κατάσταση που κάνει αδύνατη την
επαναχρησιμοποίηση κατά τον προορισμό της και παραμένει, ολόκληρη ή κατά μέρος,
κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
(3) Το φορτίο πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος ή το τμήμα ή παράρτημα πλοίου, πλωτού
ναυπηγήματος ή κατασκευής, που παραμένει, ολόκληρο ή κατά μέρος, κάτω από την
επιφάνεια της θάλασσας.`
«Ραδιοφάρος» είναι το ναυτιλιακό βοήθημα που είναι συγχρονισμένο με ηχητικό
σηματοδότη και εκπέμπει μορσικό γράμμα αναγνωρίσεως κατευθυνόμενης πορείας.

ια.
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ιβ.

«Φαρική Εγκατάσταση» είναι το κτίσμα ή η κατασκευή μετά των φωτιστικών μηχανημάτων
και λοιπών βοηθημάτων.

Άρθρο 2: Υπηρεσία Φάρων
1.

Η Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ) είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), η οποία
υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και εδρεύει στην Περιφέρεια
Αττικής.

2.

Της ΥΦ προΐσταται ανώτατος Αξιωματικός του ΠΝ.

3.

Το προσωπικό της ΥΦ διακρίνεται σε διοικητικό και τεχνικό και συγκροτείται από:
α.

Στρατιωτικό προσωπικό.

β.

Μόνιμο Πολιτικό Προσωπικό.

γ.

Προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

4.

Η οργάνωση της ΥΦ, η στελέχωσή της με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, τα
υπηρεσιακά καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τον Κανονισμό
Οργανώσεως και Λειτουργίας (ΚΟΛ) της ΥΦ και από τον Πίνακα Οργανώσεως και Υλικού
(ΠΟΥ) της.

5.

Αποστολή της ΥΦ είναι η εισήγηση για ίδρυση πυρσών, η κατασκευή, ο εφοδιασμός, η
επισκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του συνόλου του φαρικού δικτύου του ελλαδικού
χώρου, η ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) επί συναφών με τους πυρσούς
θεμάτων προς έκδοση και δημοσίευση σχετικών αγγελιών στους ναυτιλλόμενους και η
συνεργασία με αυτήν για τη σύνταξη και τη δημοσίευση του Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών,
με σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου στους
επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του ΠΝ και γενικότερα της Εθνικής Άμυνας.»

6.

Το προσωπικό της ΥΦ υπάγεται διοικητικά στην ΥΦ. Σε επόμενο κλιμάκιο διοίκησης οι
φαροφύλακες υπάγονται στις άμεσες οδηγίες των Ναυτικών Διοικήσεων και Ναυτικών
Υπηρεσιών της περιφέρειάς τους, όπως αυτό καθορίζεται από το ΓΕΝ. Στους Ναυτικούς
Διοικητές δύναται να ανατεθούν καθήκοντα εκπαίδευσης και επιθεώρησης του προσωπικού
και υλικού των φάρων και φανών της περιφέρειας.»

Άρθρο 3: Φαροφύλακες – Τεχνίτες Φάρων
1.

Έργο των Φαροφυλάκων είναι η παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας των
στελεχωμένων φάρων και η εκτέλεση εργασιών επισκευής εγκαταστάσεων και μηχανημάτων
των φάρων αρμοδιότητάς τους ή άλλων πυρσών, όπως καθορίζεται από την ΥΦ.

2.

Έργο των Τεχνιτών Φάρων είναι η κατασκευή, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συντήρηση και
επισκευή των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων των πυρσών. Στο έργο τους
συνεπικουρούνται από κατάλληλο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της ΥΦ.

3.

Οι Φαροφύλακες και οι Τεχνίτες Φάρων εντάσσονται στο στρατιωτικό προσωπικό του ΠΝ, η
δε κατάταξη και η εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθμίζεται από την ισχύουσα
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νομοθεσία περί Επαγγελματιών Οπλιτών και Υπαξιωματικών του ΠΝ, καθώς και από τον
Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΥΦ.

Άρθρο 4: Ίδρυση και λειτουργία πυρσών
1.

Εγκατάσταση πυρσού ή μεταβολή στη λειτουργία πυρσού του φαρικού δικτύου της χώρας
γίνεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2.

Οι πυρσοί ιδρύονται και λειτουργούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων:
α.

Της σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας της εγκατάστασης, η οποία αφορά:
(1)

Την πελαγοδρομία.

(2)

Την ασφαλή προσέγγιση σε όρμους και λιμένες.

(3)

Την ένδειξη εισόδου όρμων, λιμένων και διαύλων.

(4)

Την ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωμάτων.

(5)

Την ένδειξη υφάλων, αβαθών και άλλων ναυτιλιακών κινδύνων.

(6)

Την ένδειξη ύπαρξης ιχθυοκαλλιεργειών, άκρης υποθαλασσίων αγωγών και
άλλων εγκαταστάσεων στη θάλασσα .

β.

Της πηγής ενέργειας λειτουργίας τους.

γ.

Των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας τους.

δ.

Του τόπου και της μορφολογίας της περιοχής εγκατάστασης.

ε.

Της γενικής ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 5: Εγκαταστάσεις και απαλλοτριώσεις – Αξιοποίηση φαρικού δικτύου
1.

Οι εγκαταστάσεις των πυρσών είναι δημόσιας ωφέλειας, η δε αναγκαστική απαλλοτρίωση
των χώρων, γηπέδων ή κτισμάτων που είναι αναγκαίοι για την ανέγερσή τους γίνεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Η τοποθέτηση, τροποποίηση ή αντικατάσταση
πυρσών ή των συνοδευτικών τους εγκαταστάσεων απαγορεύεται χωρίς την πρότερη άδεια
της ΥΦ. Κατ’ εξαίρεση εξετάζεται υπό προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
η πολιτιστική αξιοποίηση φάρων από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους δημοσίους
φορείς και μη κερδοσκοπικά σωματεία, των φαρικών κτισμάτων που έχουν ανάγκη
συντηρήσεως και έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερου πολιτισμού καθώς και η
αξιοποίηση των φαρικών κτισμάτων με το σύστημα αναδοχής. Τα σχετικά αιτήματα
απευθύνονται προς την ΥΦ και εγκρίνονται από το ΓΕΝ.

2.

Η Ζώνη Ασφαλείας αποσκοπεί στην προστασία της ανέγερσης, της απρόσκοπτης λειτουργίας
και της απόδοσης του φάρου.

3.

Ως προς τη διαχείριση του χώρου της:
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α.

Απαγορεύεται η σύσταση οποιουδήποτε ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος τρίτου
επί των ακινήτων που βρίσκονται σε αυτήν και ανήκουν στο Δημόσιο.

β.

Το Δημόσιο έχει δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ακινήτων κυριότητας
τρίτων που βρίσκονται εντός αυτής, καθώς και όσων είναι αναγκαία για τη διάνοιξη
οδού πρόσβασης στο φάρο.

γ.

Η ΥΦ ελέγχει την οριοθέτησή της και, εάν απαιτείται, μεριμνά για την περίφραξή της με
κάθε πρόσφορο μέσο.

δ.

Ο κατά τόπο αρμόδιος Δήμος αναλαμβάνει κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συντήρηση
κατάλληλης διόδου πρόσβασης που ενώνει το φάρο με την πλησιέστερη οδό.

Άρθρο 6: Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών
1.

Στο Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών αναγράφονται και κατηγοριοποιούνται γεωγραφικά οι
πυρσοί, εκτός αυτών που έχουν τοποθετηθεί για προσωρινή φωτοσήμανση, με το
τοπωνύμιο, την ακριβή θέση και τα φαρικά χαρακτηριστικά τους.

2.

Ο Φαροδείκτης Ελληνικών Ακτών εκδίδεται από την ΥΥ και ανανεώνεται κατ’ έτος. Η ΥΦ
παρέχει στην ΥΥ κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία.

Άρθρο 7: Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου
Στην ΥΦ τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο πυρσών, η κατάρτιση του οποίου ολοκληρώνεται εντός
έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και στο οποίο καταχωρίζονται:
α.

Το έτος κατασκευής τους.

β.

Ο τόπος λειτουργίας τους.

γ.

Οι τεχνικές τους προδιαγραφές.

δ.

Η συντήρηση και οι επισκευές στις οποίες έχουν υποβληθεί.

ε.

Τα γεωμετρικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους.

στ.

Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους.

Άρθρο 8: Εποπτεία και επιθεώρηση πυρσών
1.

Η αρμόδια λιμενική αρχή, στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος
πυρσός, παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή στην ΥΦ για την εκτέλεση του έργου της και έχει τις
ακόλουθες ειδικότερες υποχρεώσεις:
α.

Παρακολουθεί την καλή και ομαλή λειτουργία του πυρσού και σε περίπτωση
οποιουδήποτε προβλήματος αναφέρει αμέσως σχετικά στην ΥΦ. Στις περιπτώσεις
στελεχωμένων φάρων την ευθύνη αυτή φέρει ο υπεύθυνος φαροφύλακας.
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2.

β.

Παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την αποστολή και παραλαβή της υπηρεσιακής
αλληλογραφίας που αφορά το φαροφύλακα και την επικοινωνία του με την ΥΦ.

γ.

Συνδράμει τις συγκροτούμενες επιτροπές της ΥΦ για τη μίσθωση πλωτών ή χερσαίων
μέσων μεταφοράς προσωπικού ή υλικού, από και προς τους φάρους.

Εφόσον δεν υφίσταται λιμενική αρχή, οι αναφερόμενες αρμοδιότητες της προηγούμενης
παραγράφου εκτελούνται, κατά σειρά, από την αρμόδια κατά τόπους στρατιωτική αρχή ή
από οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή».

Άρθρο 9: Δαπάνη εγκατάστασης πυρσών
1.

Κάθε δαπάνη εγκατάστασης πυρσού περιλαμβάνει τη μελέτη φωτοσήμανσης, την
κατασκευή των απαιτούμενων έργων υποδομής, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη
θέση σε λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

2.

Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης πυρσού:
α.

Εάν αυτός έχει ως αποκλειστικό σκοπό το φωτισμό εισόδου λιμένα ή προλιμένα ή και
των δύο, βαρύνει εξ ολοκλήρου τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του
λιμένα.

β.

Εάν εξυπηρετεί επιπλέον σκοπούς, βαρύνει ισομερώς το Δημόσιο και τον αρμόδιο
φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, εκτός αν υπάρχει άλλος πυρσός σε
απόσταση μικρότερη των δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων, οπότε βαρύνει εξ ολοκλήρου
τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.

3.

Εάν κατά τη λειτουργία του πυρσού προκύψει ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης του
φωτιστικού μηχανήματος, τα απαραίτητα τεχνικά εξαρτήματα παρέχονται από την ΥΦ και οι
σχετικές δαπάνες κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου.

4.

Η συνολική δαπάνη εγκατάστασης ή αντικατάστασης ενδεικτικών σημαντήρων βαρύνει εξ
ολοκλήρου το φορέα προς όφελος του οποίου γίνεται η φωτοσήμανση, .

Άρθρο 10: Δαπάνη συντήρησης και επισκευής πυρσών
1.

Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η ΥΦ αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή
πυρσών μετά την πλήρη εγκατάστασή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους,
καθώς και τη μεταφορά υλικών και τεχνικού συνεργείου της ΥΦ στη περιοχή που θα γίνει η
εγκατάσταση , η δε δαπάνη βαρύνει τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης
λιμένα ή το φορέα επ’ ωφελεία του οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση.

2.

Το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους η ΥΦ ενημερώνει τους ανωτέρω φορείς ως προς το ύψος
και τον τρόπο υπολογισμού της απαιτούμενης δαπάνης συντήρησης των πυρσών για το
επόμενο ημερολογιακό έτος.

3.

Οι ήδη εγκατεστημένοι αεροναυτικοί φάροι συντηρούνται με αποκλειστική μέριμνα και
ευθύνη της ΥΦ.
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Άρθρο 11: Δαπάνη αντικατάστασης πυρσών λιμένων
1.

Εάν κριθεί αναγκαία η κατάργηση ή η αντικατάσταση πυρσού εγκατεστημένου σε λιμένα, η
δαπάνη βαρύνει τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα κατά το ήμισυ της
διαφοράς που προκύπτει αν από την αξία του νέου υλικού αφαιρεθεί αυτή του
αντικαθιστάμενου και της δαπάνης της εγκατάστασης. Το υπόλοιπο της δαπάνης βαρύνει
την ΥΦ. Η κυριότητα των αντικατασταθέντων πραγμάτων περιέρχεται στο Δημόσιο.

2.

Εάν η επισκευή ενός εξαρτήματος πυρσού που έχει εγκατασταθεί σε λιμένα είναι αδύνατη ή
οικονομικά ασύμφορη λόγω της κατάστασής του και κριθεί με γνωμάτευση της ΥΦ ως
ακατάλληλο προς χρήση, η δαπάνη αντικατάστασής του επιμερίζεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9.

3.

Εάν πυρσός εγκατεστημένος σε λιμένα καταστραφεί λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών,
καθίζησης του εδάφους έδρασής του ή οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας ή πολέμου,
ο μεν αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα βαρύνεται με τη δαπάνη
κατασκευής του απαραίτητου για τη στήριξη του πυρσού κτίσματος, το δε Δημόσιο με τη
δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης του λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού.

4.

Όποιος προκαλεί βλάβη σε πυρσό βαρύνεται με το κόστος αποκατάστασής της.

Άρθρο 12: Λιμενικά Έργα
Κάθε οριστική μελέτη που αφορά την εκτέλεση, την κατασκευή νέου ή την τροποποίηση
υφισταμένου λιμενικού έργου, την κατασκευή, επέκταση ή τροποποίηση τεχνητών νήσων ή άλλων
εξάλων ή υφάλων εγκαταστάσεων ή πλωτών κατασκευών, μόνιμων ή προσωρινών, καθώς και
εξεδρών άντλησης πετρελαίου, ιχθυοκαλλιεργειών, αγωγών ή γεφυρών, κοινοποιείται από την
αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα στην ΥΦ, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές φωτοσήμανσης και
τα αναγκαία μηχανήματα. Οι απαιτούμενες δαπάνες της ΥΦ για τον εν λόγω καθορισμό, καθώς και
αυτές για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση της απαιτούμενης φωτοσήμανσης,
βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου.

Άρθρο 13: Φωτοσήμανση λιμενικών έργων υπό κατασκευή
1.

Κάθε ύφαλος προέκταση Λιμενικού Έργου που τελεί υπό κατασκευή επισημαίνεται με
Φωτοσημαντήρα τεχνικής δυνατότητας συνεχούς λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών
χωρίς ανάγκη ανταλλακτικών ή αναλωσίμων υλικών, αγκυροβολημένο σε κατάλληλο σημείο
των υφάλων έργων, με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη του φορέα εκτέλεσης του έργου.

2.

Η άκρη των εξάλων κατασκευών Λιμενικού Έργου που προεξέχει προς την πορεία των
πλοίων φωτοσημαίνεται σε κατάλληλο σημείο με φανό ονομαστικής φωτοβολίας 3 ναυτικών
μιλίων (σε μετεωρολογική ορατότητα 10 ναυτικών μιλίων) και φως (σταθερό ή αναλάμπον),
πράσινου μεν χρώματος όταν ο εισερχόμενος αφήνει το υπό κατασκευή Λιμενικό Έργο από
την δεξιά του πλευρά, ερυθρού δε εάν το αφήνει αριστερά του. Εάν από το έξαλο τμήμα των
έργων υπάρχει προέκταση υφάλου τμήματος άνω των δέκα (10) μέτρων, η φωτοσήμανση
της άκρης γίνεται με Φωτοσημαντήρα και με ευθύνη του επιβλέποντος μηχανικού.
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3.

Η θέση των ανωτέρω τοποθετουμένων πυρσών μεταβάλλεται σύμφωνα με την πρόοδο του
έργου.

Άρθρο 14: Φωτοσήμανση ναυαγίων
1.

Κάθε ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε λιμένα ή σε απόσταση μικρότερη των τριών (3)
ναυτικών μιλίων από την ακτή και εφόσον κριθεί από την ΥΥ ότι αποτελεί ναυτιλιακό
κίνδυνο, φωτοσημαίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του φορέα διοίκησης και
εκμετάλλευσης του λιμένα, σύμφωνα με οδηγίες της ΥΦ.

2.

Η φωτοσήμανση ναυαγίων που βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ζωνών γίνεται με μέριμνα,
ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη, σύμφωνα με οδηγίες της ΥΦ.

3.

Η αρμόδια λιμενική Αρχή, στην τοπική αρμοδιότητα της οποίας υπάρχει ναυάγιο, καθώς και
οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, υποχρεούνται να γνωστοποιούν άμεσα τη
θέση του στην ΥΥ και στην ΥΦ, οι οποίες εξετάζουν εάν αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο και να
αναλαμβάνουν ενέργειες σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 15: Έλεγχος εφαρμογής και κυρώσεις
1.

Παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 13 και 14 βεβαιώνονται από όργανα της
εποπτεύουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 8.

2.

Σε περίπτωση παράβασης, ο προϊστάμενος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής:
α.

Ενημερώνει σχετικά την ΥΦ.

β.

Απαγορεύει αμέσως τη συνέχιση του υπό κατασκευή έργου.

γ.

Καλεί το νόμιμο εκπρόσωπο του υποχρέου του φωτισμού να άρει αμελλητί την
παράβαση και να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του. Εάν αυτός εξακολουθεί να
απέχει από τις απαιτούμενες ενέργειες:
(1)

Η ΥΦ αναλαμβάνει αμέσως την εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για τον
κατάλληλο φωτισμό του υπό κατασκευή έργου ή του ναυαγίου.

(2)

Με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας λιμενικής Αρχής επιβάλλεται στον
υπόχρεο αποκατάστασης του φωτισμού διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το πενταπλάσιο του ποσού της
δαπάνης της προηγουμένης υποπαραγράφου. Από τα εισπραχθέντα πρόστιμα
αποδίδεται στην ΥΦ το ποσό που δαπάνησε για το φωτισμό του εν λόγω έργου ή
ναυαγίου.
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Άρθρο 16: Εκμίσθωση φανών και φωτοσημαντήρων
Εάν απαιτείται προσωρινός φωτισμός σημείου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο
(2) μήνες, το Δημόσιο δύναται να εκμισθώνει σε υποχρέους φωτοσήμανσης τους απαραίτητους
προς τούτο φανούς ή φωτοσημαντήρες. Το ύψος του μηνιαίου μισθώματος προσδιορίζεται από
την ΥΦ το μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

Άρθρο 17: Φορολογικές απαλλαγές
Η κίνηση χρηματικών καταθέσεων των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, εάν
αποσκοπεί στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, δεν υπόκειται σε φόρο ή
τέλος σήμανσης.

Άρθρο 18: Μεταφορά προσωπικού
1.

Η ΥΦ δύναται να αναθέτει σύμφωνα με τον Κανονισμό Υπηρεσιών Δημοσίου τη μεταφορά
του προσωπικού της από και προς τους πυρσούς σε ιδιώτες μόνο στις περιπτώσεις που η
αρμόδια λιμενική, στρατιωτική ή άλλη δημόσια Αρχή δεν μπορεί να καλύψει την εν λόγω
ανάγκη.

2.

Ο προϊστάμενος του Φάρου μεριμνά για την εκτέλεση των δρομολογίων σύμφωνα με τις
εκάστοτε διαταγές του Διοικητή της ΥΦ.

Άρθρο 19: Ύδρευση πυρσών
Εάν δεν είναι εφικτή για λόγους ανωτέρας βίας η παροχή αναγκαίου ποσίμου ύδατος σε φάρους,
επιτρέπεται η προσωρινή προμήθειά του με μέριμνα του προϊσταμένου του και με δαπάνες που
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΥΦ.

Άρθρο 20: Παραμονή Οικογενειών σε Φάρους
Επιτρέπεται η παραμονή στα οικήματα φάρων μελών οικογενειών φαροφυλάκων προσωπικού του
ΠΝ και αναδόχων φαρικού δικτύου, εφόσον δεν επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της
εγκατάστασης.

Άρθρο 21: Σύστημα αναδοχής φάρων
Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η ΥΦ καλούνται φυσικά ή νομικά πρόσωπα
να αναλάβουν χωρίς αμοιβή υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης,
συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσοτέρων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα.

9
Τα πρόσωπα που επιλέγονται ανακηρύσσονται Ανάδοχοι Φάρου και αποκτούν δικαιώματα
σχετικά με την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου.

Άρθρο 22: Ποινικές Διατάξεις
1.

Όποιος προκαλεί βλάβη σε κτήριο ή μηχάνημα πυρσού ή σε ναύδετο, καθώς και όποιος
παρεμποδίζει ή μεταβάλλει τη λειτουργία του ή προκαλεί σβέση του πυρσού:
α.

Εάν ενήργησε με πρόθεση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με
χρηματική ποινή από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ.

β.

Εάν ενήργησε από αμέλεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών και με
χρηματική ποινή έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

2.

Οι ποινές της προηγουμένης παραγράφου επιβάλλονται εάν δεν συντρέχουν λόγοι επιβολής
βαρύτερης ποινής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

3.

Στον υπαίτιο της πράξης της παραγράφου 1 καταλογίζεται η δαπάνη αποκατάστασης της
βλάβης και επαναλειτουργίας του πυρσού, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΥΦ.

4.

Η πρόσδεση λεμβών επιτρέπεται μόνο σε κτιστές στήλες, ενδεικτικές υφάλων ή αβαθών
γενικά, εάν αυτές είναι εφοδιασμένες με κρίκους πρόσδεσης.

5.

Όποιος προσδένει πλωτό μέσο σε φωτοσημαντήρα ή ενδεικτικό σημαντήρα, τιμωρείται με
φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
Άρθρο 23: Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης
Στο άρθρο 18 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ Α΄302):
α.

Η υποπαράγραφος ε της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε.

Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, που εδρεύουν στην Ελλάδα και
συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του
εξωτερικού.»

β.

Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ.

γ.

Το εικοστό όγδοο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο γ.»

Στην παράγραφο 2 προστίθεται υποπαράγραφος ε ως εξής:
«ε.

Το εικοστό έκτο για τους αναφερομένους στην υποπαράγραφο ε.»

Άρθρο 24: Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού
Στο άρθρο 23 του ν.3421/2005:
α.

Η υποπαράγραφος β της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«β.

β.

Έχουν αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα στις Ένοπλες Δυνάμεις για
εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.»

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.

Η αναβολή κατάταξης λόγω ύπαρξης αδελφού που υποχρεούται για κατάταξη
ταυτόχρονα, διακόπτεται αν ο αδελφός αυτός δεν καταταγεί, για οποιοδήποτε λόγο,
την καθορισμένη ημερομηνία.»

Άρθρο 25: Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους
Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 του ν.3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά εντός πέντε (5)
ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Στρατολογική Υπηρεσία για την αποδοχή ή την
απόρριψη του αιτήματος, κοινοποιώντας παράλληλα την απόφασή της και στους
ενδιαφερόμενους και στη Στρατολογική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Η αλληλογραφία
τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.»
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Άρθρο 26: Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια
Στο άρθρο 33 του ν.3421/2005:
α.

Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ.

β.

Η υποπαράγραφος α της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«α.

γ.

Έναν κατώτερο αξιωματικό του Σώματος Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών
Συμβούλων, πλην της περίπτωσης κατάταξης εφέδρων, οπότε είναι δυνατό να
στελεχώνεται από κατώτερο αξιωματικό της μονάδας που χειρίζεται θέματα
στρατολογίας.»
Χορηγούν αναβολές κατάταξης για λόγους υγείας και εντάσσουν τους οπλίτες σε
κατηγορίες σωματικής ικανότητας, πλην αυτής των ακατάλληλων για στράτευση,
εκδίδοντας ομόφωνα αιτιολογημένες αποφάσεις για όλες τις ως άνω κατηγορίες
σωματικής ικανότητας, πλην της πρώτης κατηγορίας (Ι/1).»

Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5.

Ειδικά για την κατάταξη εφέδρων είναι δυνατή η συγκρότηση Ειδικού Στρατολογικού
Συμβουλίου (ΕΣΣ) στην έδρα κάθε Επιστρατεύουσας Αρχής με αρμοδιότητα την
εξέταση των κατατασσομένων εφέδρων στις μονάδες της Περιοχής Ευθύνης (ΠΕ) της.
Τα καθοριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για τα ΕΣΣ που λειτουργούν
στις Επιστρατεύουσες Αρχές.»

Άρθρο 27: Αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων και
ανυποτάκτων για λόγους υγείας
Στο άρθρο 37 του ν.3421/2005:
α.

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.

β.

Η εξέταση του ασθενούς γίνεται κατά την ημερομηνία που υποχρεούται για κατάταξη
και μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από αυτή. Ειδικά προκειμένου για ασθενείς
που πάσχουν από ανίατη σωματική βλάβη ή πάθηση και είναι καταφανώς ακατάλληλοι
για στράτευση, η εξέταση μπορεί να γίνει και μετά τις παραπάνω προθεσμίες.»

Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ Α΄302)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν πρόκειται για ασθενείς που έχουν βλάβη ή πάθηση, της οποίας η ίαση προβλέπεται να
διαρκέσει μέχρι τέσσερις μήνες, η αλληλογραφία υποβάλλεται στην αρμόδια Διοίκηση
Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), που αποφασίζει για τη μετατόπιση της ημερομηνίας
κατάταξης μέχρι και τέσσερις μήνες, κοινοποιώντας την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο
και τη Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) για τις δικές της ενέργειες. Η αλληλογραφία τηρείται στο
αρχείο της ΔΣΥ. Η ημερομηνία και η μονάδα κατάταξης καθορίζονται από τα Γενικά Επιτελεία
των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.»

γ.

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8.

Σε περίπτωση που οι ασθενείς κρίνονται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί
κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τέταρτης (Ι/4), υποχρεούνται να καταταγούν εκτός
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Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) και οπωσδήποτε εντός
πενθημέρου, με σημείωμα κατάταξης, από της κοινοποιήσεως της γνωμάτευσης στην
αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται δεκτά αιτήματα
για την εκ νέου υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, που υποβάλλονται
με βάση το νέο σημείωμα κατάταξης. Εάν η επιτροπή αποφανθεί ότι δικαιούνται
αναβολή λόγω υγείας, η αναβολή αρχίζει από την ημερομηνία που ήταν υποχρεωμένοι
να καταταγούν αρχικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κριθούν ακατάλληλοι
για στράτευση (Ι/5).»

Άρθρο 28: Εξαγορά – Άρση Πρόσθετων Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
Η υποπαράγραφος γ της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν.3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ.

Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα για την
αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, κοινοποιώντας την απόφασή της στη μονάδα του
ενδιαφερομένου για την ενημέρωση των ατομικών του εγγράφων και του ιδίου, καθώς και
την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες. Η αλληλογραφία τηρείται
στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.»

Άρθρο 29: Ανυπότακτοι
Στο άρθρο 51 του ν.3421/2005:
α.
Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Με την παρουσίαση του ανυποτάκτου σε οποιαδήποτε στρατιωτική αρχή για τη
διακοπή της ανυποταξίας του.»
β.
Στην παράγραφο 3 προστίθεται υποπαράγραφος ζ ως εξής:
«ζ. Με την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
154 και επομένων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.»

Άρθρο 30: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ειδικών κατηγοριών ομογενών:
Στο άρθρο 55 του ν.3421/2005:
α.

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.

β.

Οι ομογενείς, οι οποίοι διακόπτουν τη μόνιμη κατοικία τους στο Αζερμπαϊτζάν, την
Αρμενία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Κιργισία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την
Ουκρανία, το Ουζμπεκιστάν, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν,
την Αλβανία και την Τουρκία και έρχονται στην Ελλάδα, απευθείας ή μέσω άλλης
χώρας, και έκτοτε κατοικούν σε αυτήν, δικαιούνται:»

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.

Όσοι υπαχθούν στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού εξαιρούνται από την
πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες, ενδεχομένως, κηρύχθηκαν ανυπότακτοι,
πριν την αρχική υπαγωγή τους σε οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου. Το
αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι
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σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη
του εισαγγελέα του αρμοδίου στρατιωτικού δικαστηρίου.»

Άρθρο 31: Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων στρατευσίμων, ανυποτάκτων και
οπλιτών που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους
Στο άρθρο 57 του ν.3421/2005 οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«4.

Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία και έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο
(35ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου,
εφόσον έχουν ήδη καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι και την 1 η
Ιανουαρίου 2016, εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες
κηρύχθηκαν ανυπότακτοι.

5.

Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή, αίρονται οι σχετικές
συνέπειες και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμοδίου
στρατιωτικού δικαστηρίου».

Άρθρο 32: Ρύθμιση θεμάτων αντιρρησιών συνείδησης
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 79 του ν. 3883/2010 «Ρύθμιση υποχρεώσεων αντιρρησιών
συνείδησης που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους» αντικαθίστανται
ως εξής:
«3.

Όσοι διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία και έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο
(35ο) έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου,
εφόσον έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις
διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι και την 1 Ιανουαρίου 2016 και παρουσιαστούν
εμπρόθεσμα για την εκπλήρωση της εναλλακτικής τους υπηρεσίας, ως εκ της ως άνω
υπαγωγής τους, εξαιρούνται για την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν
ανυπότακτοι.

4.

Το αξιόποινο της ανυποταξίας των παραπάνω εξαλείφεται με παραγραφή, αίρονται οι
σχετικές συνέπειες και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του
αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.»

Άρθρο 33: Θητεία Ειδικών Κατηγοριών Οπλιτών
Το άρθρο 73 παρ. 5 του ν. 3421/2005 (Α΄302) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού, έχουν υπαχθεί ή έχουν ζητήσει την υπαγωγή
τους στη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3282/2004 (ΦΕΚ Α΄208) εξακολουθούν να διέπονται από την
ίδια διάταξη. Επίσης, οι ημέρες αδείας, που χορηγήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου
αυτού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 παράγραφος 24 υποπαράγραφος δ του ν.3057/2002 (Α΄239)
θεωρούνται εξ ολοκλήρου ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς να υπολογίζονται στα όρια
της συνολικής διάρκειας των αδειών, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου περί
Στρατολογίας των Ελλήνων.»
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Άρθρο 34: Αντικατάσταση όρων στρατολογικής νομοθεσίας
1.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Στρατολογικό Γραφείο» ή το αρκτικόλεξό
του «ΣΓ», αντικαθίσταται από τον όρο «Στρατολογική Υπηρεσία» ή το αρκτικόλεξό του «ΣΥ»
αντιστοίχως.

2.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Διοίκηση Στρατολογίας» ή το
αρκτικόλεξό του «ΔΣΛ», αντικαθίσταται από τον όρο «Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών»
ή το αρκτικόλεξό του «ΔΣΥ» αντιστοίχως.

3.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας» ή η συντομογραφία του «ΔΣΛ/ΓΕΕΘΑ», αντικαθίσταται από τον
όρο «Διεύθυνση Στρατολογικού Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας» ή τη συντομογραφία του «ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ» αντιστοίχως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35: Κριτήρια μετατάξεων Υπαξιωματικών
1.

Η υποπαράγραφος δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 «Κριτήρια» του ν.3883/2010 (ΦΕΚ
Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ.

Ο βαθμός αποφοίτησης του ενδιαφερομένου από τα προβλεπόμενα σχολεία της
ειδικότητάς του, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».»

Άρθρο 36: Τιμητική απονομή βαθμού Αξιωματικού σε Ολυμπιονίκες
Στο άρθρο 39 του ν.3883/2010:
α.

Οι παράγραφοι 6 και 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.

Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με
σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ, μπορεί να απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία
Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων σε αθλητές που επιθυμούν να
καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ και που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας
τους, αλλά έχουν συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή
καθορίζεται στο ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄302), έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες
μία εκ των 3 πρώτων θέσεων σε ατομικό άθλημα. Για τον προσδιορισμό της ηλικίας
των εν λόγω αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της
στρατολογικής νομοθεσίας. Προ της απονομής της ιδιότητας του Αξιωματικού, οι εν
λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς την κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την
οικεία ανώτατη υγειονομική επιτροπή. Μετά την απονομή της ιδιότητας και του
βαθμού, οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:
α.

Αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους
μονίμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων
και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα
οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης
παραμονής στο στράτευμα.

β.

Εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων
εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών.

γ.

Υπηρετούν μετά το πέρας της ενεργού αθλητικής τους δραστηριότητας ή το
αργότερο δύο (2) έτη μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε εθνική ομάδα, ως
αξιωματικοί του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο έχουν κατανεμηθεί. Τοποθετούνται
και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ,
αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής. Με απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
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τη βεβαίωση του πέρατος της ενεργού αθλητικής δραστηριότητας και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.

7.

β.

δ.

Έχουν δικαίωμα άσκησης αμισθί αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που
προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Α/ΓΕ.

ε.

Καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών ομοιοβάθμων τους
αξιωματικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και
παραμένουν, εάν το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση
πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την οποία εντάσσονται σε
αυτήν καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία ονομασίας τους ως
Αξιωματικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε
περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης θέσης στους Ολυμπιακούς
Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

στ.

Προάγονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχων,
σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση
χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε
σχολεία.

ζ.

Έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω
παραγράφου 4α.

Αθλητές που καταδικάζονται αμετάκλητα για παράβαση των νόμων περί χρήσης
απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου. Εάν ήδη υπηρετούν στις ΕΔ εκπίπτουν αυτοδικαίως του βαθμού τους και
αποβάλλονται από το σώμα των Αξιωματικών.»

Προστίθενται παράγραφοι 8, 9 και 10 ως εξής:
«8.

Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 εφαρμόζονται:
α.

Για τους αθλητές στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και
υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις Ένοπλες Δυνάμεις.

β.

Για τους αθλητές που είχαν ήδη την ιδιότητα του Μονίμου Υπαξιωματικού ή
Ανθυπασπιστή. Μετά την απονομή του βαθμού Αξιωματικού:
(1)

Διατηρούν την ιδιότητα του μονίμου στρατιωτικού.

(2)

Η υποχρέωση παραμονής τους στο στράτευμα υπολογίζεται σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στο νόμο περί καταστάσεως Υπαξιωματικών του Κλάδου
τους.

9.

Οι έφεδροι εν ενεργεία Αξιωματικοί με καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής έχουν
δικαίωμα να ασκούν επ’ αμοιβή δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα, που
προβάλλουν την προσφορά των ΕΔ στο κοινωνικό σύνολο, τον αθλητισμό και τον
πολιτισμό, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού του οικείου ΓΕ.

10.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
μπορούν να μετατάσσονται Έφεδροι Αξιωματικοί της παραγράφου 6 σε Όπλο, Σώμα ή
ειδικότητα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, προς κάλυψη κενών οργανικών
θέσεων Αξιωματικού ίδιου βαθμού. Οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της
ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται
πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην
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αυτών της μετάταξης. Με απόφαση του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συμβουλίου
καθορίζονται οι θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη
Αξιωματικών της παραγράφου 10, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια
επιλογής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου.

Άρθρο 37: Κάλυψη δικαστικών εξόδων
Το άρθρο 64 του ν.3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εγγράφονται πιστώσεις για την
κάλυψη των εξόδων μελών του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, στα οποία
υποβάλλονται με την ιδιότητα των κατηγορουμένων ή εναγομένων ή πολιτικώς εναγόντων,
σε δίκες που αφορούν την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Στις πιστώσεις
αυτές συνυπολογίζονται και τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται τα μέλη των οικογενειών των
εν λόγω δικαιούχων, τα οποία συμμετέχουν στις ίδιες ως άνω δίκες με την ιδιότητα των
κατηγορουμένων, εναγομένων ή πολιτικώς εναγόντων.

2.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω εξόδων, ο υπολογισμός του ύψους του
καταβαλλομένου ποσού και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που
εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας εντός έξι (6) μηνών
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

3.

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2, οι διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α'), η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 16 του ν.2018/1992 (ΦΕΚ 33/Α') και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του
άρθρου 12 του ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α'), καθώς και οι διατάξεις του π.δ. 15/2007 (ΦΕΚ
11/Α') που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται ανάλογα
και για τους κάθε είδους και κατηγορίας στρατιωτικούς ή πολιτικούς υπαλλήλους των
Ενόπλων Δυνάμεων ή μελών των οικογενειών τους για την υπεράσπιση ή την παράστασή
τους ως πολιτικώς εναγόντων ενώπιον δικαστικών αρχών σε υποθέσεις που πηγάζουν από
την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.»

Άρθρο 38: Ιατροδικαστές Ενόπλων Δυνάμεων
1.

Στο άρθρο 2 του ν.3772/2009 (ΦΕΚ Α΄112) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4.

Σε υποθέσεις που υπάγονται στην καθ’ ύλη αρμοδιότητα των στρατιωτικών
δικαστηρίων, οι ιατροδικαστικές πράξεις της παραγράφου 1 διενεργούνται σε
Στρατιωτικά Νοσοκομεία, από Αξιωματικούς Υγειονομικού Ιατρών των Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων με ειδικότητα ιατροδικαστή. Εάν αυτοί αδυνατούν να
διενεργήσουν ιατροδικαστικές πράξεις ή κινδυνεύει η έγκαιρη ολοκλήρωση της
ανακριτικής διαδικασίας, η αρμόδια αρχή του στρατιωτικού δικαστηρίου αναθέτει τη
διενέργειά τους στους φορείς της παραγράφου 1.

5.

Η Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας καταρτίζει πίνακα
στρατιωτικών ιατροδικαστών και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων στα οποία
υπηρετούν, με ειδική αναφορά στην τοπική τους αρμοδιότητα, τον οποίο κοινοποιεί
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στα στρατιωτικά δικαστήρια και στον Άρειο Πάγο με κάθε μεταγενέστερη μεταβολή
του.»

Άρθρο 39: Μέριμνα προσωπικού με οικογενειακά προβλήματα υγείας
Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν.1911/1990 (ΦΕΚ Α΄166) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.

Το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο έχει τέκνο που πάσχει από
βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down είτε σύζυγο ή γονέα ή άγαμο τέκνο που πάσχει
από νόσημα που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας,
δικαιούται ειδικής άδειας με αποδοχές, πέραν της κανονικής, μέχρι τριάντα (30) ημέρες το
χρόνο.»

Άρθρο 40: Επάρκεια τίτλων επαγγελματικής κατάρτισης
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ Α΄164)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης
που απαιτούνται για την έκδοση των ανωτέρω αδειών εργασίας κατά κατηγορία.»

Άρθρο 41: Παραμεθόριες περιοχές
1.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.

2.

Για την εφαρμογή του νόμου αυτού ως παραμεθόριες περιοχές ορίζονται οι τέως νομοί
Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κερκύρας, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης,
Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου, οι νήσοι Θήρα και Σκύρος, καθώς και
οι τέως επαρχίες Νευροκοπίου του τέως νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του
τέως νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του τέως νομού Πέλλης και Σιντικής του
τέως νομού Σερρών.»

Στην υποπαράγραφο 1α του άρθρου 26 του ν.1892/1990 η λέξη «δεν» διαγράφεται.

Άρθρο 42: Κατάργηση «Γραφείων Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό»
Τα Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων κατά Νομό, που συστήθηκαν με την υπ’ αρ. 7/1962 Απόφαση του
Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης, όπως κυρώθηκε με την υποπαράγραφο 3δ) του β.δ.
885/1962 (ΦΕΚ Α΄224), καταργούνται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43: Εξουσιοδοτήσεις
1.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι διαδικασίες βεβαίωσης και επιβολής και το ανώτατο
όριο του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 15, η άσκηση του δικαιώματος
ακρόασης των ενδιαφερομένων, η είσπραξη και η διάθεση του προστίμου και κάθε σχετικό
θέμα.

2.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται
κατόπιν πρότασης της ΥΦ, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκμίσθωσης φανών και
φωτοσημαντήρων και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 16.

3.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ειδικές
πολεοδομικές διατάξεις για τα ακίνητα που δεν ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται εντός
των Ζωνών Ασφαλείας, με την οποία καθορίζονται περιορισμοί και υποχρεώσεις για θέματα
του φωτισμού, των υποδομών και της λειτουργίας τους και κάθε σχετικό θέμα για την
εφαρμογή του άρθρου 5.

4.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση
και θέση σε εφαρμογή του παρόντος και κατόπιν πρότασης της ΥΦ, ρυθμίζεται ο τρόπος και
οι διαδικασίες καταβολής των δαπανών που καθορίζονται στα άρθρα 9 έως και 11.

5.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από
την ψήφιση του παρόντος, εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 2 ο Κανονισμός Οργάνωσης και
Λειτουργίας και ο Πίνακας Οργανώσεως και Υλικού της ΥΦ, όπου καθορίζονται θέματα
οργάνωσης, στελέχωσής της και λειτουργίας της, η κατανομή, τα υπηρεσιακά καθήκοντα και
οι αρμοδιότητες του προσωπικού της, καταργούνται ή ιδρύονται Κλιμάκια της ΥΦ και
ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

6.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του
Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου του ΠΝ και πρότασης της ΥΦ, καθορίζεται η διαδικασία της
πρόσκλησης των ενδιαφερομένων συμμετοχής στην Αναδοχή Φάρου, της εξέτασης των
υποψηφιοτήτων τους, της επιλογής τους ως Αναδόχων, των όρων και των προϋποθέσεων
ανακήρυξής τους, η παρακολούθηση της Αναδοχής, ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων τους
και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 21.

7.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα που αφορά την
κατάργηση των ΓΥΕΝ σύμφωνα με το άρθρο 42.

8.

Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ, που εκδίδεται με πρόταση της ΥΦ και κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της ΥΥ, της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της κατά
τόπο αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, ιδρύονται, αντικαθιστούνται, καταργούνται,
τοποθετούνται και λειτουργούν οι πυρσοί και καθορίζονται και τροποποιούνται τα
χαρακτηριστικά τους, ο σκοπός, η διάρκεια λειτουργίας τους, ο τόπος και το είδος τους και
ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 4. Για την εξυπηρέτηση
επειγουσών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων ή για έκτακτους λόγους ασφάλειας της
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ναυσιπλοΐας, η εγκατάσταση, τροποποίηση ή κατάργηση φωτοσήμανσης η εν λόγω
απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ εκδίδεται χωρίς τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.

Άρθρο 44: Καταργούμενες διατάξεις
1.

Το άρθρο 5 του α.ν. 1562/1950 (ΦΕΚ Α΄254) «Περί ιδρύσεως Υπηρεσίας Εφέδρων παρά τω
Υπουργείω Εθνικής Αμύνης» καταργείται.

2.

Το άρθρο 25 «Γραφεία Υπηρεσίας Εφέδρων Νομού» του ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄38) «Ρυθμίσεις
θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες
διατάξεις» καταργείται.

3.

Οι υποπαράγραφοι 3γ) και 3δ) του του β.δ. 885/1962 (ΦΕΚ Α΄224) «περί κυρώσεως της υπ'
αριθ. 7/1962 αποφάσεως του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης «περί
αναδιοργανώσεως της Υπηρεσίας Εφέδρων του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης»«
καταργούνται.

4.

Το π.δ. 312/1969 (ΦΕΚ Α΄204) «Περί καταβολής μηνιαίας αποζημιώσεως εις το προσωπικόν
των Γραφείων υπηρεσίας Εφέδρων (ΓΥΕ)» καταργείται.

5.

Η υπ’ αρ. 2/21513/0022/4-5-2007 (ΦΕΚ Β΄ 809) «Αποζημίωση Αξιωματικών Γραφείων
Υπηρεσίας Εφέδρων Νομών (ΓΥΕΝ)» κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καταργείται.

6.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 33, η υποπαράγραφος δ΄ της παραγράφου 24 του άρθρου 82
«Θέματα ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» του ν. 3057/2002 (ΦΕΚ Α΄239)
καταργείται.

7.

Η υπ’ αρ. Φ.446/4/93709/13-7-2004 (ΦΕΚ Β΄1050) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων
χορήγησης της ειδικής άδειας στους στρατευσίμους που θα συμμετάσχουν ως εθελοντές
στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004» απόφαση του Υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας καταργείται.

8.

Ο ν.1629/1951 (ΦΕΚ Α΄9) «περί Φάρων» καταργείται. Οι διατάξεις που καταργήθηκαν με το
άρθρο 97 αυτού παραμένουν κατηργημένες. Για τους πυρσούς στους οποίους είναι σε
εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης ή αντικατάστασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο νόμο
1629/1951 μέχρι το πέρας των εργασιών. Για πυρσούς που είναι μισθωμένοι ισχύουν τα
αναφερόμενα στο νόμο 1629/1951 μέχρι το πέρας της μίσθωσης.

9.

Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα
ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται.

10.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 33 του νόμου αυτού, το άρθρο 3 του ν.3282/2004 (Α ΄208)
καταργείται.

Άρθρο 45: Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

