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ΜΔΡΟ Α΄
ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ

Η. Γενικά επί ηηρ απσήρ:
Ζ πιένλ επσθειήο γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο
θαη ηνπηθήο νηθνλνκίαο κέζνδνο αμηνπνίεζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ πνπ
αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δέθα (10) Οξγαληζκψλ Ληκέλνο Α.Δ. είλαη ε
ζχλαςε ζπκβάζεσλ ππφ-παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο
ζπγθεθξηκέλσλ ή/ θαη ζπλδπαζκέλσλ (ζηελ ίδηα ππν-παξαρψξεζε)
επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/ θαη ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ
ιηκεληθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ δηαθφξσλ ιηκέλσλ (εθεμήο
«πλδπαζκέλεο Γξαζηεξηφηεηεο»).
Με ηελ αμηνπνίεζε κέζσ ππν-παξαρσξήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ ή θαη
πλδπαζκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ, επηηπγράλεηαη ε πξνζέιθπζε επελδπηηθνχ
ελδηαθέξνληνο κε εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία πνπ επηηξέπεη ηε ζηνρεπκέλε
αλάπηπμε
ησλ
ππν-παξαρσξνχκελσλ
ιηκεληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ/
επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ.
Ζ επηινγή αμηνπνίεζεο ησλ δέθα (10) πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ,
απνθιεηζηηθά κέζσ ππν-παξαρσξήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ ή θαη πλδπαζκέλσλ
Ληκεληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, γίλεηαη κε γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο
ηνπο πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ, θαη ζπληζηά πνιηηηθή επηινγή πνπ ζπλεηδεηά
ελαξκνλίδεηαη κε ηελ καθξνρξφληα επξσπατθή πξαθηηθή θαη εκπεηξία ζηε
ιηκεληθή βηνκεραλία, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο εμεηδηθεπκέλσλ
επελδπηψλ, πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
ΗΗ. Διδικόηεπα επί ηυν άπθπυν:
Σν Μέπορ Α’ (Κχξσζε πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο) αλαθέξεηαη ζηελ
θχξσζε ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο ησλ δέθα (10) Οξγαληζκψλ Ληκέλνο
Α.Δ. θαη ζηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο

εθκεηάιιεπζεο ζπγθεθξηκέλσλ ή ζπλδπαζκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/
θαη ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ ιηκεληθψλ θαη άιισλ
εγθαηαζηάζεσλ δηαθφξσλ ιηκέλσλ.
Άπθπο 1 - Κύπυζη ςμβάζευν Παπασώπηζηρ
Σν Διιεληθφ Γεκφζην έρεη ζπλάςεη πκβάζεηο Κχξηαο Παξαρψξεζεο κε
ηνπο δέθα (10) Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ, κε ηηο νπνίεο παξαρψξεζε ζηνπο
Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο
ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη ππνδνκψλ ησλ Ληκέλσλ δηθαηνδνζίαο ηνπο,
αλαγλσξίδνληάο ηνπο ην δηθαίσκα λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπο σο εκπνξηθέο θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο. Σν δηθαίσκα
πνπ ηνπο παξαρσξήζεθε πεξηιακβάλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ
νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο ησλ Ληκέλσλ.
Σν δηθαίσκα, φκσο, πνπ παξαρσξήζεθε κε ηηο αλσηέξσ πκβάζεηο δελ
πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο κεηαβίβαζεο εθ κέξνπο ησλ Οξγαληζκψλ
Ληκέλσλ απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ζε ηξίηνπο, απνθιεηφκελεο ηεο δπλαηφηεηαο
λα ππάξμεη άιινο ππν-παξαρσξεζηνχρνο ζην ρψξν αξκνδηφηεηαο ηνπ θάζε
Οξγαληζκνχ Ληκέλα. Γηα ην ιφγν απηφ, απαηηείηαη λνκνζεηηθή ξχζκηζε,
πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη απηή ε δπλαηφηεηα.
Άπθπο 2
Πεξαηηέξσ, ε πξνθξηλφκελε κέζνδνο αμηνπνίεζεο ησλ δέθα (10)
Οξγαληζκψλ Ληκέλνο, κέζσ ζχλαςεο ζχκβαζεο ππν-παξαρψξεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ή απηφλνκσλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπο ή/
θαη πλδπαζκέλσλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαζηζηά αλαγθαία ηε ζέζπηζε
λνκνζεηηθήο δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:
(α) πεξηέξρεηαη ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ
(Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.) ην δηθαίσκα ππφ-παξαρψξεζεο ζε ηξίηνπο, κέζσ
ζπκβάζεσλ ππφ-παξαρψξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ ή/ θαη πλδπαζκέλσλ
Γξαζηεξηνηήησλ (επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/ θαη ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ
θαη ππεξεζηψλ ησλ ιηκεληθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή
αξκνδηφηεηαο ησλ Οξγαληζκψλ Ληκέλσλ Α.Δ), θαζψο ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., κε
βάζε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λ. 3986/2011 (Α’ 152), φπσο ηζρχεη, δηεμάγεη
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο, απνθιεηζηηθά γηα ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη πεξηνπζηαθήο θχζεο δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ
πεξηνπζία ηνπ, ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ησλ νπνίσλ δηαηίζεηαη
απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
Με ηελ πξνηεηλφκελε λνκνζεηηθή δηάηαμε, ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ πεξηέξρεηαη ζην
Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., αιιά παξακέλεη ζηνλ νηθείν Οξγαληζκφ Ληκέλνο, κέρξη ηε
ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ππν-παξαρψξεζεο, κε ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία

πνπ δηεμάγεη ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. θαη κε ηνλ επελδπηή πνπ αλαδεηθλχεηαη σο
αλάδνρνο θαη ππνδεηθλχεηαη σο ππν-παξαρσξεζηνχρνο απφ ην
Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα
ππν-παξαρσξήζεσλ, αιιά ην δηθαίσκα θαη ε εμνπζία δηάζεζεο
δηθαηψκαηνο ππν-παξαρσξήζεσλ πεξηέξρεηαη ζην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. θαη αζθείηαη
απνθιεηζηηθά απφ ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. Σν Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., κεηά απφ πξφηαζε ησλ
πκβνχισλ, αμηνινγεί ηνλ επσθειέζηεξν ηξφπν αμηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ
λα θαζνξηζηεί πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ή/ θαη πλδπαζκέλεο Γξαζηεξηφηεηεο
πξφθεηηαη λα ππν-παξαρσξνχληαη ζε θάζε ιηκέλα ή ζε πεξηζζφηεξνπο
ιηκέλεο, θαηά πεξίπησζε.
Μεηά ηελ θχξσζε ησλ ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο πνπ ζπλάπηεη ην
Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ππνινίπσλ
ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ππνπαξαρψξεζήο ηνπο, αζθείηαη απφ ηνλ νηθείν Οξγαληζκφ Ληκέλνο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη κφλε ε ηδηφηεηα ηνπ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., σο κνλαδηθνχ κεηφρνπ
ησλ δέθα (10) Οξγαληζκψλ Ληκέλσλ Α.Δ., δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα
δηεμάγεη
δηαγσληζηηθέο
δηαδηθαζίεο
αμηνπνίεζεο,
κέζσ
ππνπαξαρσξήζεσλ, αιιά κφλν κέζσ πψιεζεο ησλ κεηνρψλ πνπ έρεη ζηελ
θπξηφηεηά ηνπ.
(β) ζπγρξφλσο, κε ηελ ίδηα λνκνζεηηθή δηάηαμε, θπξψλνληαη φιεο νη
πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο θχξηαο παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ., κε ηελ πξνζζήθε
ζηηο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο ξεηήο δπλαηφηεηαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ππνπαξαρψξεζεο, ε νπνία ζήκεξα δελ πθίζηαηαη.
(γ) ζηε βάζε ησλ παξαπάλσ, ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. δηεμάγεη δηαγσληζκφ, ζχκθσλα
κε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λ. 3986/2011, ην πθηζηάκελν εζληθφ θαη ελσζηαθφ
λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη
εθαξκφδεη απαξέγθιηηα ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ, γηα ηελ αλάζεζε
ηεο ζχκβαζεο ππφ-παξαρψξεζεο ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο έθαζηνπ
Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ.,
(δ) πξνβιέπεηαη φηη ε ζχκβαζε ππφ-παξαρψξεζεο θπξψλεηαη κε λφκν απφ
ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ππφ-παξαρψξεζεο ζε
ηξίηνπο ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο
θχξηαο παξαρψξεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηνλ αληίζηνηρν
Οξγαληζκφ Ληκέλνο.
Γηαγσληζηηθή Γηαδηθαζία
ε γεληθέο γξακκέο, ηα θχξηα ζηάδηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο εθ
κέξνπο ηνπ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., φπσο έρνπλ παγησζεί απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην
πθηζηάκελν ελσζηαθφ θαη εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ
θαλνληζκφ θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ αλέπηπμε θαη αθνινπζεί παγίσο,
πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο ελέξγεηεο γηα θάζε ιηκέλα:

(α) Σν Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. πξνζιακβάλεη εμεηδηθεπκέλνπο πκβνχινπο, νη νπνίνη
ζπλδξάκνπλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηεκάησλ (ρξεκαηννηθνλνκηθψλ,
λνκηθψλ, ηερληθψλ) αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπνίεζε θάζε ιηκέλα ππφ ηηο άλσ
παξαδνρέο θαη πξνηείλνπλ ζηε Γηνίθεζε ηνπ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. ηε βέιηηζηε
επηινγή αμηνπνίεζεο γηα θάζε ιηκέλα (αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ), ε
νπνία αλακέλεηαη λα κεγηζηνπνηήζεη ην ηίκεκα πξνο φθεινο ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, λα πξνζειθχζεη ην κεγαιχηεξν επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαη
λα ειαρηζηνπνηήζεη ηπρφλ λνκηθέο επηπινθέο.
(β) Με ηελ θαηάζεζε ησλ πνξηζκάησλ ησλ πκβνχισλ θαη ηε βάζε απηψλ, ην
Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. δηαβνπιεχεηαη ηελ πξνθξηλφκελε νινθιεξσκέλε θαη βέιηηζηε
πξφηαζε αμηνπνίεζεο ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα
ππν-παξαρσξεζνχλ γηα θάζε ιηκέλα κε ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ θάζε Οξγαληζκνχ Ληκέλνο εληφο
εχινγσλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ, πνπ ζε θάζε πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα
ππεξβαίλνπλ ην δηάζηεκα ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ πνξίζκαηνο ησλ πκβνχισλ, ψζηε λα
ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ παξαηεξήζεηο, πξνηάζεηο θαη ζρφιηα ησλ σο
άλσ θνξέσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα θηλνχληαη εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα εθδίδεηαη θαη ε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ ηέινπο ππέξ ηνπ
νηθείνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο. Ζ πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο θνηλήο
ππνπξγηθήο απφθαζεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ ην
Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. λα εθθηλήζεη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
(γ) ε ζπλέρεηα ηεο δηαβνχιεπζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.,
σο απνθιεηζηηθφο κέηνρνο ησλ Οξγαληζκψλ Ληκέλσλ, απνθαζίδεη, θαηά
πεξίπησζε, επί ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αμηνπνίεζεο,
κέζσ ζχκβαζεο ππν-παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο
ζπγθεθξηκέλσλ ή/ θαη ζπλδπαζκέλσλ (ζηελ ίδηα ππν-παξαρψξεζε)
επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/ θαη ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ
ιηκεληθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάζε ιηκέλα, ή, εθφζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, γηα πεξηζζφηεξνπο ιηκέλεο.
(δ) Καηφπηλ ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο επί ηεο πξνθξηλφκελεο δνκήο ηεο
ζπλαιιαγήο γηα θάζε ιηκέλα ή ιηκέλεο - θαηά πεξίπησζε - θαη ησλ ηπρφλ
πξναπαηηνχκελσλ λνκηθψλ ελεξγεηψλ ζε επίπεδν έθδνζεο θαλνληζηηθψλ
θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.
εγθξίλεη ηα ηεχρε γηα θάζε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία [αλαιφγσο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζα ππάξρνπλ ηεχρε πξψηεο θάζεο (Πξφζθιεζε Δθδήισζεο
Δλδηαθέξνληνο) θαη δεχηεξεο θάζεο (Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Γεζκεπηηθψλ
Πξνζθνξψλ)], θαζψο θαη ην πξφηππν ζρέδην ζχκβαζεο αμηνπνίεζεο (ππνπαξαρψξεζεο επί ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο

ππνςήθηνπο επελδπηέο) θαη θεξχζζεη ηελ έλαξμε ησλ δηαγσληζηηθψλ
δηαδηθαζηψλ.
(ε) Καηά ηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζρεδίνπ ζχκβαζεο αμηνπνίεζεο γηα θάζε
ιηκέλα ή γηα θάζε νκάδα ιηκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.
ελεκεξψλεη επί ησλ ζρνιίσλ ησλ ππνςήθησλ επελδπηψλ ην Τπνπξγείν
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ θάζε Οξγαληζκνχ
Ληκέλνο, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ηπρφλ παξαηεξήζεηο, πξνηάζεηο θαη
ζρφιηα ησλ σο άλσ θνξέσλ επί ησλ ελδηάκεζσλ ζρεδίσλ θαη ηνπ ηειηθνχ
ζρεδίνπ ζχκβαζεο αμηνπνίεζεο (ππν-παξαρψξεζεο), νη νπνίεο δελ είλαη
ζε θακία πεξίπησζε δεζκεπηηθέο γηα ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.
(ζη) Μεηά ην πέξαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ππνβνιή ησλ
δεζκεπηηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, θαη ζε ζπλέρεηα ηεο αλεμάξηεηεο
απνηίκεζεο ηνπ πξνο ππν-παξαρψξεζε αληηθεηκέλνπ ηνπ θάζε
δηαγσληζκνχ (απηφλνκεο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο/ κνλάδεο εθάζηνπ
ιηκέλα, ή ηπρφλ ζπλδπαζκέλε αμηνπνίεζε ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο
απηφλνκσλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ/ιεηηνπξγηψλ δηαθφξσλ ιηκέλσλ), ην
Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. αλαθεξχζζεη ην Πξνηηκψκελν Δπελδπηή θαη απνζηέιιεη ην
θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ
απαηηνχκελνπ πξν-ζπκβαηηθνχ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4
ηνπ άξζξνπ 9 λ. 3986/2011, φπσο ηζρχεη.
Άπθπο 3
Τπνγξαθή θαη Δθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο
(α) Οη ζπκβάζεηο ππν-παξαρψξεζεο ππνγξάθνληαη αθελφο κεηαμχ ηνπ ππνπαξαρσξεζηνχρνπ/ επελδπηή πνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία ηνπ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. αθεηέξνπ δε απφ ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., ππφ ηελ
ηδηφηεηά ηνπ σο δηθαηνχρνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ππν-παξαρψξεζεο, θαη ηνλ
νηθείν Οξγαληζκφ Ληκέλνο, σο θνξέα πνπ έρεη ηελ θχξηα παξαρψξεζε.
ηελ πεξίπησζε ζχλαςεο ζχκβαζεο ππν-παξαρψξεζεο πλδπαζκέλσλ
ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηαθνξεηηθνχο ιηκέλεο, ζπκβάιινληαη φινη νη
παξαρσξεζηνχρνη Οξγαληζκνί Ληκέλσλ.
Σν Διιεληθφ Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν απφ ηνπο Τπνπξγνχο
Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ζπκβάιιεηαη σο
εγγπεηήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ ππφ-παξαρψξεζεο.
(β) ε πεξίπησζε πνπ εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
απφ ηελ έγθξηζε ηεο ζχκβαζεο ππν-παξαρψξεζεο απφ ην Διεγθηηθφ
πλέδξην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3986/2011, ε δηνίθεζε ηνπ
Οξγαληζκνχ Ληκέλνο δελ ππνγξάθεη ηε ζχκβαζε ππφ-παξαρψξεζεο,
φπσο αθξηβψο έρεη ηχπνηο θαη νπζία εγθξηζεί θαηά ηα αλσηέξσ, ε
ππνγξαθή ηεο δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ.,
ππνθαζίζηαηαη απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηνπ.

(γ) Ζ ηερληθή παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ επελδχζεσλ, θαζψο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο αλαηίζεηαη ζε αλεμάξηεην
κεραληθφ, ηνλ νπνίν επηιέγεη θαη ακείβεη ν ππν-παξαρσξεζηνχρνο, κέζσ
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαηά ην πξφηππν πνπ έρεη εθαξκνζηεί κε
επηηπρία ζηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλα Πεηξαηά (Ο.Λ.Π.) θαη ηνλ Οξγαληζκφ
Ληκέλα Θεζζαινλίθεο (Ο.Λ.Θ.).
Πεξαηηέξσ, ηνλίδεηαη φηη ζηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ (Ρ.Α.Λ.) έρεη
απνλεκεζεί ε γεληθφηεξε απνζηνιή, ε επνπηεία θαη ε δηαζθάιηζε ηεο
λνκηκφηεηαο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ ηνπ
εζληθνχ ιηκεληθνχ ζπζηήκαηνο. Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, εμαζθαιίδεηαη
φηη ν έιεγρνο, επνπηεία θαη ξχζκηζε ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο θαη ε
επνπηεία ηεο ηήξεζεο ηεο ζπκβαηηθήο ηάμεο θαη ηνπ ειεπζέξνπ αληαγσληζκνχ
ζα ζπλερίζνπλ λα αζθνχληαη αδηαηάξαθηα απφ ηελ Ρ.Α.Λ. επί ηνπ ζπλφινπ
ησλ ιηκέλσλ ηεο επηθξάηεηαο, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο ή ζρήκαηνο, ππφ
ηα νπνία απηνί ιεηηνπξγνχλ.
Ζ εθ ησλ πξνηέξσλ παξάζεζε ηνπ πεδίνπ αξκνδηφηεηαο ηεο Αξρήο θαη ηνπ
ηέινπο ππέξ απηήο θξίλεηαη ζθφπηκε, γηα ηε δηαθαλή, ζαθή θαη πιεξέζηεξε
πιεξνθφξεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο
δηθαίνπ ζηηο ζρέζεηο ησλ κεξψλ φπσο απηέο εμειίζζνληαη. Ήδε, ε πξφβιεςε
ηεο ίδξπζεο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο έρεη ζπκβάιιεη ζε πξνεγνχκελεο
πεξηπηψζεηο παξαρσξήζεσλ επί ιηκέλσλ.
Ωο πξνο ην πεδίν άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο, ειήθζε ππφςε:
α) ν ζθνπφο ηνπ λ. 4389/2016 (Α’ 94), β) ε αλαγθαηφηεηα ε Ρ.Α.Λ. λα αζθεί
αδηαθξίησο ηνλ έιεγρν επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο θαη
εθκεηάιιεπζεο ιηκέλσλ, αλεμαξηήησο λνκηθήο κνξθήο ηνπο, θαη επί ησλ
παξφρσλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, κέιε ηεο νπνίαο, σο κέιε Αλεμάξηεηεο
Γηνηθεηηθήο Αξρήο, θέξνπλ ερέγγπα πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
αλεμαξηεζίαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ακεξνιεςίαο, θαη γ) ε ππαγσγή ησλ
παξαρσξεζηνχρσλ ζην αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλαινγίαο
εζφδσλ ηεο Αξρήο πξνο ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ
ελ γέλεη ιηκεληθή δξαζηεξηφηεηα.
Λακβάλεηαη εηδηθφηεξα ππφςε φηη, ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα
ιηκέλα απνηειεί ξεηά αληηθείκελν ηεο εμεηδηθεπκέλεο Αξρήο, ε νπνία ηδξχζεθε
επί ηνχηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ
αληαγσληζκνχ, ηεο δηαθάλεηαο, ζπκβαηηθήο ηάμεο θαη ηήξεζεο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη επίπεδσλ εμππεξέηεζεο απφ ην ζχλνιν ησλ
δξαζηεξηνπνηνπκέλσλ ζηε ιηκεληθή βηνκεραλία. Έρεη θαηαζηεί ζαθέο, απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία, φηη ην θξίζηκν θξηηήξην γηα ηελ ππαγσγή ζηελ αξκνδηφηεηα
ηεο Αξρήο απνηειεί ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο άζθεζεο νπνηαδήπνηε
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο ιηκεληθήο δψλεο, θαη φρη αλ νη θνξείο
ιεηηνπξγνχλ θαηά ηνπο θαλφλεο ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ.

Δπίζεο, ζηηο ζπκβάζεηο ππν-παξαρψξεζεο πεξηιακβάλεηαη φξνο πεξί ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ. αλαθνξηθά κε ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα.
Άπθπο 4
Αληηζηαζκηζηηθφ ηέινο ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο
Με πξνσζνχκελε λνκνζεηηθή δηάηαμε, πξνβιέπεηαη ξεηψο ε επηβνιή ζηνλ
ππφ-παξαρσξεζηνχρν αληηζηαζκηζηηθνχ ηέινπο ππέξ ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ
Ληκέλνο. Σν αληηζηαζκηζηηθφ ηέινο εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ επί ησλ εηήζησλ
αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ ππν-παξαρσξεζηνχρνπ θαη εμεηδηθεχεηαη πξηλ
απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. γηα
θάζε ππφ-παξαρψξεζε, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε
ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
πξνηηκψκελνπ επελδπηή ππν-παξαρσξεζηνχρνπ.
Ζ λνκνζεηηθή δηάηαμε πξνβιέπεη κέγηζην χςνο πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα ην
επηβαιιφκελν κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε αληηζηαζκηζηηθφ/
αληαπνδνηηθφ ηέινο, κε δπλαηφηεηα φκσο αλαπξνζαξκνγήο θαη ππέξβαζεο
ηνπ κέγηζηνπ απηνχ χςνπο ηνπ 5%, αλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηεθκεξηψλεηαη
φηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δηαθπβεχεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ νηθείνπ
Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ. Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
ζηνηρεηνζεηείηαη, κεηά απφ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο
πνπ δηελεξγείηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή, ν νπνίνο πξνζιακβάλεηαη απφ ηε
Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ππνβάιιεη πφξηζκα πεξί ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ.
Σν αληηζηαζκηζηηθφ ηέινο επηβάιιεηαη αλεμάξηεηα, θαη επηπιένλ απφ ην
ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα πνπ θαηαβάιιεη ζην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. ν ππνπαξαρσξεζηνχρνο θαη εθηφο πιαηζίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ
δηεμάγεη ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., θαζψο φ,ηη θαηαβάιιεηαη ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο
ππν-παξαρψξεζεο απφ ηνλ επελδπηή δηαηίζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο
θαηαζηαηηθέο δεζκεχζεηο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ ηνπ Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. (λ. 3986/2011),
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.

ΜΔΡΟ Β΄
ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ TOY ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ
ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ην Μέπορ Β’ (Λοιπέρ Γιαηάξειρ απμοδιόηηηαρ ηος Τποςπγείος
Ναςηιλίαρ και Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ) πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηηο εμήο ζεκαηηθέο:
Α’ Κεθάλαιο: Γιαηάξειρ απμοδιόηηηαρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Λιμένυν,
Λιμενικήρ Πολιηικήρ και Ναςηιλιακών Δπενδύζευν:
 Άπθπο 5: Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ
πξφζιεςεο ησλ Πινεγψλ, ήηνη ηνπ π.δ. 749/1977 «Πεξί ηξφπνπ
δηελεξγείαο δηαγσληζκνχ πξνο πξφζιεςηλ Πινεγψλ» (Α’ 246), ην
νπνίν επηθαηξνπνηείηαη, απινπνηείηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη, κε
γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο.
 Άπθπο 6: Σξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.
4504/2017 (Α’ 184), κε απαινηθή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πλεγφξνπ
ηνπ Καηαλαισηή απφ ηνπο θνξείο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηα
πκβνχιηα Υξεζηψλ Ληκέλσλ ηεο Δπηθξάηεηαο, δεδνκέλεο ηεο
αδπλακίαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή λα ζπκκεηέρεη ζην ελ
ιφγσ ζπιινγηθφ φξγαλν.
 Άπθπο 7: Παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο, κέρξη 31-12-2019, ηεο
δπλαηφηεηαο ησλ θαηά ηφπνπο Πινεγηθψλ ηαζκψλ λα δηελεξγνχλ
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα
ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγίαο ηνπο.
 Άπθπα 8-9: Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4256/2014 (Α’ 92) σο πξνο ηνλ
ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ εκεξψλ λαχισζεο ησλ
επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ρξήζεο
Δ.Δ.Π..Δ.Π.Α. θαη κεηά ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4256/2014.
 Άπθπο 10: Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014
σο πξνο ηα επαγγεικαηηθά ζθάθε αλαςπρήο νιηθνχ κήθνπο κέρξη
θαη 24 κέηξα, κε δηαθπβέξλεζε απφ θπβεξλήηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα
πξνβιεπφκελα πξνζφληα ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο 3342/02/2004/21-01-2004 (Β’ 478).
Κεθάλαιο Β’ - Γιαηάξειρ
Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ:

ηηρ

Γενικήρ
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 Άπθπο 11: Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ζην ζχλνιν ηεο λεζησηηθήο
επηθξάηεηαο, πιελ λήζνπ Κξήηεο. ηφρνο ηεο λνκνζεηηθήο απηήο

πξσηνβνπιίαο είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηεο Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π. ζηελ
επίιπζε ησλ πνηθίισλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα ειιεληθά λεζηά.
Κεθάλαιο Γ’ - Γιαηάξειρ Γημόζιαρ Ναςηικήρ Δκπαίδεςζηρ:
 Άπθπα 12-13: Αλακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) θαη ηνπ λ.
3450/2006 (Α’ 64), κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ Αθαδεκηψλ
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηεο Δπηθξάηεηαο.
 Άπθπο 14: Δπέθηαζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ην
Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. κε έδξα ηνλ Άγην Ησάλλε Ρέληε θαη ζηα
Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μαθεδνλίαο.
Κεθάλαιο Γ’ - Γιαηάξειρ Λιμενικήρ Αζηςνομίαρ:
 Άπθπο 15: Ρπζκίζεηο βειηίσζεο ηνπ π.δ. 31/2018 (Α’ 61) αλαθνξηθά
κε ηηο ζρνιέο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο.
 Άπθπο 16: Σξνπνπνηήζεηο ζηνλ αξηζ. 20/1999 Γεληθφ Καλνληζκφ
Ληκέλνο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
 Άπθπο 17: Καζηέξσζε Ζκέξαο Πξφιεςεο Θαιαζζίσλ Αηπρεκάησλ
θαη Πληγκψλ.
Κεθάλαιο Δ’ - Γιαηάξειρ Ναςηικήρ Δπγαζίαρ:
 Άπθπο 18: Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ
(λ.δ. 187/1973) πνπ αθνξνχλ ζε ππνρξεσηηθή αλαζχζηαζε ηνπ
λαπηνινγίνπ ησλ πινίσλ ζε πεξίπησζε απψιεηάο ηνπ θαζψο θαη ζε
επέθηαζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο
Δξγαζίαο 2006 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο θαη ζε λαπηηθνχο
πινίσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ. σο πξνο ηελ ππνρξεσηηθή
ειεθηξνληθή πιεξσκή ησλ λαπηηθψλ δηα Σξαπέδεο.
Κεθάλαιο Σ’ - Γιαηάξειρ Λιμενικού ώμαηορ-Δλληνικήρ Ακηοθςλακήρ:
 Άπθπο 19: Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα αλήιηθα ηέθλα δηαθξηκέλνπ
απνβηψζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. γηα εηζαγσγή ηνπο ζην Λ..ΔΛ.ΑΚΣ.
 Άπθπο 20: Γηάηαμε, κε αληηθείκελν ηελ επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία.
 Άπθπο 21: Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4029/2011, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε
ηεο Δπηθνπξηθήο Αθηνθπιαθήο, ζην πιαίζην ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
 Άπθπο 22: Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο εζσηεξηθψλ πιφσλ απφ θνξηεγά
πινία κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά.
 Άπθπο 23: Δπέθηαζε επεξγεηηθήο δηάηαμεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
39 ηνπ π.δ. 81/2012 γηα απνζηξαηεπζέληα ζηειέρε Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. γηα
ιφγνπο ζνβαξήο αζζέλεηαο.

 Άπθπο 24: Παξνρή δπλαηφηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ θαη εζφδσλ
ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.
 Άπθπο 25: Πξνζδηνξηζκφο ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ,
κε επηθχιαμε γηα ηπρφλ δηαηάμεηο πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθή ρξνληθή
έλαξμε ηζρχνο.

Άπθπο 5
Σποποποιήζειρ ηος π.δ. 749/1977
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, επηδηψθεηαη ν
εθζπγρξνληζκφο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ηξφπν
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξφζιεςεο Πινεγψλ, γηα ηε ζηειέρσζε ηεο
Πινεγηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
Έηζη, πξνηείλνληαη επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977 «Πεξί ηξφπνπ
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ πξνο πξφζιεςηλ Πινεγψλ» (Α’ 246), θπξίσο,
αλαθνξηθά αθελφο κε ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία αθεηέξνπ κε ηα εμεηαδφκελα
καζήκαηα ησλ ππνςεθίσλ Πινεγψλ. πγθεθξηκέλα:
Με ηελ παπάγπαθο 1, ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο
νλνκαζίαο ησλ Τπνπξγείσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη
έγθξηζεο ηεο πξνθήξπμεο ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ πξφζιεςε Πινεγψλ.
Έηζη, αληηθαζίζηαηαη ε αλαθνξά ζηνλ Τπνπξγφ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο κε κλεία
ζηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζψο θαη ε αλαθνξά ηνπ
Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο κε κλεία ζην Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο, βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά φξγαλα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).
Με ηελ παπάγπαθο 2, επηδηψθεηαη ε απινπνίεζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πξφζιεςεο
Πινεγψλ. Δηδηθφηεξα, απαιείθνληαη ηα απηεπαγγέιησο αλαδεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, φπσο ην αληίγξαθν δειηίνπ πνηληθνχ κεηξψνπ θαη ην
πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ Α’, θαζψο θαη ζεηξά
ππεχζπλσλ δειψζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, πνπ αληηθαζίζηαηαη απφ κία
ππεχζπλε δήισζε πεξί κε επηβνιήο ζηνλ ππνςήθην πνηληθψλ θαη
πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ιφγσ παξαβάζεσλ ηνπ Πνηληθνχ θαη ηνπ Πεηζαξρηθνχ
Κψδηθα Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ. Πιένλ, κεηαμχ άιισλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ, πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή απνδεηθηηθνχ λαπηηθήο ηθαλφηεηαο
(Α.Ν.Η.) θαη κεραλνγξαθηθνχ πίλαθα ζαιάζζηαο ππεξεζίαο θαη επθξηλνχο
θσηναληηγξάθνπ λαπηηθνχ θπιιαδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηείηαη ε
ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπ ππνςεθίνπ.
Με ηελ παπάγπαθο 3, εληζρχεηαη ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο, κε ηε δηεχξπλζε
ησλ εκπιεθφκελσλ ειεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ
ππνβαιιφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε κείσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηνηθεηηθνχ
βάξνπο ηνπ πνιίηε-αηηνχληα, κε ηελ πξφβιεςε ηνπ απφ θνηλνχ ειέγρνπ ησλ
αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηε
Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε: α) ηελ αξκφδηα γηα ηελ
έθδνζε ηνπ πίλαθα ζαιάζζηαο ππεξεζίαο, Γηεχζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη
β) ηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο σο πξνο ηε ζαιάζζηα ππεξεζία,
Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ.

Με ηελ παπάγπαθο 4, επηδηψθεηαη ε εκπέδσζε ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο,
ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο αδηαβιεηφηεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα
ηελ πξφζιεςε Πινεγψλ, κε πξφβιεςε γηα ηελ νπηηθναθνπζηηθή ςεθηαθή
απνηχπσζε ηεο εμέηαζεο, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηνπ
ππνςεθίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε εμέηαζε ησλ καζεκάησλ δηεμάγεηαη
πξνθνξηθά, ζην πιαίζην ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (λ. 2472/1997, Α’ 50).
Με ηελ παπάγπαθο 5, αλακνξθψλεηαη ε ζχλζεζε ηεο Σξηκεινχο
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 749/1977, ζε ελαξκφληζε κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 13/2018 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (Α’ 26), δεδνκέλεο ηεο πξφβιεςεο λέαο Γηεχζπλζεο
Πινεγηθήο Τπεξεζίαο, ε νπνία επηβάιιεηαη λα εθπξνζσπείηαη ζην νηθείν
ζπιινγηθφ φξγαλν. Πεξαηηέξσ, δηαζθαιίδεηαη φηη κεηέρνπλ ππεξεζηαθνί
παξάγνληεο πνπ δηαζέηνπλ ζπλάθεηα αξκνδηνηήησλ κε ην δήηεκα ηεο
πξφζιεςεο Πινεγψλ, ήηνη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ληκέλσλ,
Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ, ν Πξντζηάκελνο ηεο
Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο
Πινεγηθήο Τπεξεζίαο, έλαληη ηεο ηζρχνπζαο ξχζκηζεο πεξί ζπκκεηνρήο
ζηειερψλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.),
εθπξνζψπνπ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ θαη εθπξνζψπνπ ησλ Πινεγψλ, γηα
ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο ππεξεζηαθήο ζπλάθεηαο σο πξνο ηε δηαγσληζηηθή
δηαδηθαζία.
Με ηελ παπάγπαθο 6, επηρεηξείηαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ εμεηαδφκελσλ
καζεκάησλ, κε ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ (Ναπηηθή Σέρλε, πλελλφεζηο,
Ζιεθηξνληθή Ναπηηιία) θαη πξφβιεςε πιένλ ηεζζάξσλ (4) καζεκάησλ, πνπ
ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: α) Διιεληθά, γξαπηψο, β) Πινεγία, γξαπηψο θαη
πξαθηηθψο, γ) Καλφλεο Γηθαίνπ, γξαπηψο θαη δ) Αγγιηθά, γξαπηψο θαη
πξνθνξηθψο. Δπίζεο, επηθαηξνπνηείηαη ην πεξηερφκελν ηεο εμεηαδφκελεο χιεο
ησλ σο άλσ καζεκάησλ ζε ελαξκφληζε κε ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα ηεο
Πινεγηθήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ απαηηεηηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο
εμέηαζεο νξηζκέλσλ εμ απηψλ, φπσο ηα Αγγιηθά, ππφ κνξθή εξσηήζεσλ
πνιιαπιήο επηινγήο (multiple choice).
Με ηελ παπάγπαθο 7, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
π.δ. 749/1977, κε απαινηθή ηεο κλείαο ηεο Δπηηξφπνπ, σο επηβιέπνπζαο
ηνπο ππνςεθίνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, αθνχ πιένλ, κε ηελ
πξνηεηλφκελε παξάγξαθν 5, αλακνξθψλεηαη ε ζχλζεζε ηεο Δμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο, ρσξίο πξφβιεςε Κπβεξλεηηθνχ Δπηηξφπνπ.
Οκνίσο, κε ηελ πξνηεηλφκελε παπάγπαθο 8, δηαγξάθεηαη ε αλαθνξά ζηνλ
Τπνπξγηθφ Δπίηξνπν ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 9, γηα ηνπο ίδηνπο
ιφγνπο ελαξκφληζεο κε ηελ πξνηεηλφκελε παξάγξαθν 7.

Πεξαηηέξσ, κε ηελ παπάγπαθο 9, γηα ηνπο απηνχο ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ σο πξνο ηηο πξνηεηλφκελεο παξαγξάθνπο 7 θαη 8,
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα δηαγξαθή ηεο κλείαο ηνπ Τπνπξγηθνχ Δπηηξφπνπ απφ
ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ π.δ. 749/1977. Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη, γηα ιφγνπο
αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη θαηνρχξσζεο ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο, ν πξνζδηνξηζκφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξφλνπ πξν ηεο έλαξμεο ηεο
γξαπηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζεκάησλ απφ ηελ Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή. Έηζη, αληί ηεο θξάζεο «Οιίγνλ πξν ηεο ελάξμεσο ηεο γξαπηήο
δνθηκαζίαο» νξίδεηαη φηη «Σξηάληα (30) ιεπηά πξν ηεο έλαξμεο ηεο γξαπηήο
εμέηαζεο», ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ηα ζέκαηα εμέηαζεο.
Με ηελ πξνηεηλφκελε παπάγπαθο 10, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 ζην
άξζξν 10 ηνπ π.δ. 749/1977 θαη επηρεηξείηαη ε απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ
θελψλ νξγαληθψλ ζέζεσλ Πινεγψλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαη κφλν πνπ
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο επηιαρφληεο απφ ηηο πξνθεξπρζείζεο
ζέζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη επηιαρφληεο θαινχληαη εληφο απζηεξά
πξνζδηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηξηάληα (30) εκεξψλ, γηα ηελ
πιήξσζε ησλ θελψλ πξνθεξπρζεηζψλ ζέζεσλ, κε ζηφρν ηελ αθψιπηε
ιεηηνπξγία ηεο Πινεγηθήο Τπεξεζίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθαινχο
λαπζηπινΐαο, δεδνκέλσλ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ γηα αζθαιή πινήγεζε
ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο.
Με ηελ παπάγπαθο 11, αλαδηαηππψλεηαη ην άξζξν 12 ηνπ π.δ. 749/1977,
ψζηε λα απαιείθεηαη ε κλεία ζηνλ Τπνπξγηθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηηξνπήο
Δμεηάζεσλ, ελψ παξάιιεια ιακβάλεηαη λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ
ελαξκφληζε ηεο πεξίπησζεο β’ ηνπ άξζξνπ 12 κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ πληάγκαηνο, κε ηελ πξφβιεςε
δπλαηφηεηαο ππνβνιήο έλζηαζεο θαη αλαβαζκνιφγεζεο ησλ εμεηαδφκελσλ
καζεκάησλ, ζε αληίζεζε κε ηελ πξνο αληηθαηάζηαζε ξχζκηζε, ε νπνία δελ
επέηξεπε νχηε έλζηαζε θαηά ηεο βαζκνινγίαο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο
νχηε επαλεμέηαζε καζήκαηνο, ζε ζχγθξνπζε κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο
δηνίθεζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Σέινο, κε ηελ παπάγπαθο 12, θαηαξγνχληαη παξσρεκέλεο δηαηάμεηο ηνπ
π.δ. 749/1977, ήηνη: α) ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 2 απηνχ, ε νπνία αθνξά
ζε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ππεχζπλσλ
δειψζεσλ πνπ απνηεινχζαλ ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνβνιή
ππνςεθηφηεηαο θαη νη νπνίεο θαηαξγνχληαη κε ηελ πξνηεηλφκελε παξάγξαθν
2, β) ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 3, δεδνκέλνπ φηη ε δηάηαμε πεξί έγγξαθεο,
αηηηνινγεκέλεο θαη αλέθθιεηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο, ζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ
αθελφο δελ έρεη εθαξκνζηεί πνηέ ζηελ πξάμε, ψζηε λα παξέιθεη ε δηαηήξεζή
ηεο ζην λνκηθφ θφζκν, αθεηέξνπ ζεσξείηαη φηη ζπγθξνχεηαη κε ην άξζξν 20
παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, γ) ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 9, δεδνκέλεο ηεο
πξνηεηλφκελεο αλαζχλζεζεο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ πξνηεηλφκελε

παξάγξαθν 5, ζηελ νπνία πιένλ δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή Αμησκαηηθψλ
Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. θαζψο θαη Τπνπξγνχ Δπηηξφπνπ θαη δ) ην άξζξν 13, αθνχ
αλαθέξεηαη ζε κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνθεξπρζέληεο
πξν έλαξμεο ηζρχνο ηνπ π.δ. 749/1977 δηαγσληζκνχο πξφζιεςεο Πινεγψλ,
ψζηε λα κελ ζπληξέρεη ιφγνο δηαηήξεζεο ηεο ελ ιφγσ δηάηαμεο.
Άπθπο 6
Ανηικαηάζηαζη ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 104 ηος ν. 4504/2017
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ.
4504/2017 (Α’ 184), κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηα
πκβνχιηα Υξεζηψλ Ληκέλσλ, πεξηιακβάλεηαη ν πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή.
Ο ελ ιφγσ θνξέαο δήισζε εγγξάθσο φηη πθίζηαληαη αλππέξβιεηα
πξνβιήκαηα πξαθηηθήο θαη ππεξεζηαθήο θχζεο, ηα νπνία θαζηζηνχλ αδχλαην
λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο γηα ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπσλ ηνπ ζηα θαηά ηφπνπο πκβνχιηα
Υξεζηψλ Ληκέλσλ, δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο απνθεληξσκέλεο δνκήο ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή ζηελ πεξηθέξεηα, αιιά ηεο αδπλακίαο νξηζκνχ
πξνζσπηθνχ ζηα ελ ιφγσ πκβνχιηα αθφκα θαη γηα ηνπο εληφο ηνπ λνκνχ
Αηηηθήο ιηκέλεο.
χκθσλα δε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 2690/1999 (Α’ 45), πνπ
αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε λφκηκε ζπγθξφηεζή
ηνπο, απαηηείηαη ν νξηζκφο, κε πξάμε, φισλ ησλ κειψλ (ηαθηηθψλ θαη
αλαπιεξσκαηηθψλ) πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο.
Ωο εθ ηνχηνπ, επηβάιιεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 104
ηνπ λ. 4504/2017, κε ηελ απαινηθή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ
Καηαλαισηή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπγθξφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ
Υξεζηψλ Ληκέλα κε ηα ππφινηπα κέιε πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππφ
ηξνπνπνίεζε δηάηαμε.
Άπθπο 7
Σποποποίηζη ηηρ παπ. 7 ηος άπθπος 140 ηος ν. 4504/2017
Με ηε ξχζκηζε απηή, εμαζθαιίδεηαη ε εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία
ησλ Πινεγηθψλ ηαζκψλ ηφζν αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαισζίκσλ
θαη παγίσλ πιηθψλ (ι.ρ. αληαιιαθηηθά θ.ιπ.) φζν θαη γηα ηε ζχλαςε
ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (κηζζψζεηο θ.ιπ.), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
60.000 επξψ πιένλ Φ.Π.Α. εηεζίσο αλά Κ.Α.Δ., απφ ηνπο θαηά ηφπνπο
Πινεγηθνχο ηαζκνχο.

Άπθπο 8
Σποποποίηζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 4 ηος ν. 4256/2014
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, επηδηψθεηαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
λαχισζεο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4549/2018 (Α’ 105), κε ην
νπνίν θαηαξγνχληαη απφ 1-11-2018 νη δηαηάμεηο ησλ ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4256/2014 (Α’ 92), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184), θαη ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4256/2014 (Α’ 92).
Οη πξνο θαηάξγεζε δηαηάμεηο νξίδνπλ σο ειάρηζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
λαχισζεο (λαπινζχκθσλν) ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο ηηο
δψδεθα ψξεο (12) θαη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο κέρξη θαη δχν (2)
ζπκβάζεσλ νιηθήο λαχισζεο κέζα ζην ίδην εηθνζηηεηξάσξν, νη νπνίεο φκσο
πξνζκεηξνχληαη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ ειάρηζηνπ
αξηζκνχ εκεξψλ λαχισζεο, σο κία (1) εκέξα λαχισζεο. Λφγσ ηεο
επηθείκελεο θαηάξγεζεο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ηα επαγγεικαηηθά πινία
αλαςπρήο, απφ 01-11-2018, ζα δηελεξγνχλ λαπιψζεηο, ε δηάξθεηα ησλ
νπνίσλ δελ ζα ππφθεηηαη ζε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, ελψ πεξηνξηζκφο δελ ζα
πθίζηαηαη νκνίσο θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ λαπιψζεσλ ηνπ πινίνπ εληφο
ηνπ ίδηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ. Ζ θαηάξγεζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ θαζηζηά
αλαγθαίν ηνλ θαζνξηζκφ λένπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηάξθεηαο ησλ
λαπινζπκθψλσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηψλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ εκεξψλ λαχισζεο πνπ
ηα πινία απηά έρνπλ ππνρξέσζε λα δηελεξγνχλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4256/2014.
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, εηζάγεηαη έλαο ζαθήο, εληαίνο θαη απιφο
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο δηάξθεηαο ησλ λαπινζπκθψλσλ θαη κεηαηξνπήο ηεο
δηάξθεηαο απηψλ ζε εκέξεο λαχισζεο. Ο λνκνζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ σο
άλσ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ δελ επηηξέπεη ππνθεηκεληθνχο ή πξνζεγγηζηηθνχο
ππνινγηζκνχο θαη ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ηεο ρξεζηήο
δηνίθεζεο, αθνχ δηαζθαιίδεηαη φηη νη επαγγεικαηίεο πινηνθηήηεο ή εθνπιηζηέο
αιιά θαη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο (Ληκεληθέο Αξρέο θαη άιιεο Τπεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Τπεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο) ζα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηνπ ειάρηζηνπ
αξηζκνχ εκεξψλ λαχισζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο. Ωο
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο λέαο πεξίπησζεο δδ’ νξίδεηαη ε 1ε-11-2018,
εκεξνκελία θαηάξγεζεο ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ’
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4256/2014.
Άπθπο 9
Σποποποίηζη ηηρ παπ. 8 ηος άπθπος 15 ηος ν. 4256/2014

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε κεηάβαζε απφ
ην έληππν ζχζηεκα ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ λαχισζεο (Δηδηθφ Έληππν
Πιεξνθνξηαθψλ
ηνηρείσλ
Δπαγγεικαηηθνχ
Πινίνπ
Αλαςπρήο/
Δ.Δ.Π..Δ.Π.Α.) ζην ειεθηξνληθφ, κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξψνπ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε’ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4256/2014,
δηαηεξήζεθε ζε ηζρχ ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
3342/3/2003/16-7-2003 «Δηδηθφ Έληππν Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ
Δπαγγεικαηηθνχ Πινίνπ Αλαςπρήο» (Β’ 1111), κέρξη ηελ έλαξμε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4256/2014, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαγξάθεηαη ζπγθεληξσηηθά ζε έλα έληππν ε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ
λαχισζεο (λαπινζχκθσλα) ησλ επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο θαη λα
ππνινγίδεηαη αζθαιέζηεξα θαη ηαρχηεξα ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ λαχισζεο
ησλ πινίσλ.
Πεξαηηέξσ, ε παξάηαζε ηζρχνο ηεο σο άλσ ππνπξγηθήο απφθαζεο θαη
επνκέλσο θαη ηνπ Δ.Δ.Π..Δ.Π.Α. θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη κεηά ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξψνπ, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο πνπ
πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπη. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4256/2014,
δειαδή κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ ππνβνιή ηνπ
λαπινζπκθψλνπ ζηηο αξκφδηεο Αξρέο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Ζ εθαξκνγή
απηή, ε νπνία είλαη ππφ θαηαζθεπή, πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην Δηδηθφ
Έληππν Πιεξνθνξηαθψλ ηνηρείσλ Δπαγγεικαηηθνχ Πινίνπ Αλαςπρήο,
δειαδή ηελ έληππε ζπγθεληξσηηθή θαηαγξαθή ησλ λαπινζπκθψλσλ ησλ
πινίσλ θαη λα επηηξέςεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπο θαηαγξαθή, θαζψο θαη ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ εκεξψλ λαχισζεο ησλ πινίσλ αλαςπρήο
κέζσ απηήο.
Γεδνκέλνπ φηη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξψνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ
λαπινζπκθψλνπ, ε θαηάξγεζε ηνπ Δ.Δ.Π..Δ.Π.Α. πξηλ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο γηα ην λαπινζχκθσλν, ζα θαηαζηήζεη ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ εκεξψλ λαχισζεο δπζρεξή θαη
ρξνλνβφξν θαη ζα απμήζεη ην δηνηθεηηθφ βάξνο. Αληίζεηα, κε ηελ παξάηαζε
ηζρχνο ηνπ εληχπνπ, κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο ζρεηηθήο εθαξκνγήο
πνπ ζα ην αληηθαηαζηήζεη, δηαηεξείηαη ν απιφο, αζθαιήο θαη γξήγνξνο
ππνινγηζκφο ησλ εκεξψλ λαχισζεο ηνπ πινίνπ ηφζν γηα ηηο αξκφδηεο
Τπεξεζίεο αιιά θαη γηα ηνπο πινηνθηήηεο ή εθνπιηζηέο ησλ επαγγεικαηηθψλ
πινίσλ αλαςπρήο. Παξάιιεια, ε σο άλσ παξάηαζε ηζρχνο ηνπ
Δ.Δ.Π..Δ.Π.Α. είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, δηελέξγεηαο
ειέγρσλ θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4256/2014, δεδνκέλνπ φηη
ζην έληππν απηφ θαηαγξάθεηαη θαη θάζε άιιε θίλεζε ηνπ πινίνπ, εθηφο ησλ
λαπιψζεσλ ηνπ, φπσο επίζεο ην ζχλνιν ησλ επηβαηλφλησλ πνπ ην πινίν
θέξεη ζε θάζε ηαμίδη ηνπ.

Άπθπο 10
Σποποποίηζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 8 ηος ν. 4256/2014
Με ην άξζξν 8, επηδηψθεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014 «Σνπξηζηηθά πινία θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Α’ 92), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ
94 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184), κε έλαξμε ηζρχνο απφ 1ε-12-2017.
Ζ αληηθαηάζηαζε απηή είλαη απαξαίηεηε πξνο φθεινο ηνπ ζαιαζζίνπ
ηνπξηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ηα επαγγεικαηηθά ζθάθε αλαςπρήο νιηθνχ κήθνπο
κέρξη θαη είθνζη ηέζζεξα (24) κέηξα είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηζηηνθφξα
πινία θαη θπβεξλψληαη απφ πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ δηπιψκαηα ρνιψλ
Ηζηηνπινΐαο Ναπηηθψλ Οκίισλ ή Ναπηαζιεηηθψλ σκαηείσλ.
ε θάζε πεξίπησζε, νη θπβεξλήηεο ησλ σο άλσ πινίσλ πξέπεη λα
δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 3342/02/2004/21-01-2004
«Καζνξηζκφο πξνζφλησλ Κπβεξλήηε Δπαγγεικαηηθνχ Πινίνπ Αλαςπρήο» (Β’
478), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ φκνηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο 3342/13/2004/20-08-2004 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
3342/02/2004/21.1.2004 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
‘‘Καζνξηζκφο πξνζφλησλ Κπβεξλήηε Δπαγγεικαηηθνχ Πινίνπ Αλαςπρήο» (Β’
1330), ψζηε αθελφο λα δηεπθνιχλεηαη ν ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο ηεο ρψξαο
αθεηέξνπ λα κελ ηίζεληαη ζε θίλδπλν ε αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο θαη ηεο
αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα.

Κεθάλαιο Β’ - Γιαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ
Αιγαίος και Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ

Άπθπο 11
Δπέκηαζη απμοδιοηήηυν ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Αιγαίος και
Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ
Η Γεμική Γοαμμαςεία Αιγαίξσ και Νηριχςικήπ Πξλιςικήπ (Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π.)
απξςελεί καθξλικό θερμικό διάδξυξ ςξσ Υπξσογείξσ Αιγαίξσ πξσ ιδούθηκε
ςξ 1985, με ρύμτχμη γμώμη όλχμ ςχμ ςόςε Κξμμάςχμ ςξσ Ελλημικξύ
Κξιμξβξσλίξσ. Ωπ ρσξηθφ πεδίξ δικαιξδξρίαπ ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ
Αιγαίξσ και Νηριχςικήπ Πξλιςικήπ, ξοίρθηκαμ ςα μηριά ςχμ μξμώμ Λέρβξσ,
Χίξσ, Σάμξσ, Κσκλάδχμ και Δχδεκαμήρξσ και έδοα ςηπ η Μσςιλήμη.
Οι αομξδιόςηςεπ ςηπ Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. καθξοίρθηκαμ αουικά με ςξ π.δ. 1/1986
(Α’ 1), ςξ ξπξίξ ζπκπιεξψζεθε και ςοξπξπξιήθηκε με ςξ π.δ. 294/1986 (Α΄

130) και ςξ π.δ. 326/2000 (Α΄ 267). Πεοαιςέοχ, με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ
32 και 33 ςξσ μ. 4150/2013 (Α΄ 102), ποξβλέπξμςαι αομξδιόςηςεπ άρκηρηπ
μηριχςικήπ πξλιςικήπ για όλα ςα μηριά ςηπ επικοάςειαπ. Οι αομξδιόςηςεπ
ασςέπ ποξβλέτθηκαμ και ρςξ μέξ ξογαμιρμό ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ
Αιγαίξσ και Νηριχςικήπ Πξλιςικήπ ςξσ Υπξσογείξσ Νασςιλίαπ και Νηριχςικήπ
Πξλιςικήπ, βάρει ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ π.δ. 13/2018 (Α’
26), βάρει ςξσ ξπξίαπ χπ υώοξπ εσθύμηπ ξοίζξμςαι ςα μηριά πξσ
ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 1 ςξσ π.δ. 1/1986.
Με ςημ παράγραφο 1, επιδιώκεςαι η επέκςαρη ςηπ υχοικήπ δικαιξδξρίαπ
ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Αηγαίνπ και Νηριχςικήπ Πξλιςικήπ, ρςξ ρύμξλξ ςχμ
μηριώμ ςηπ Ελλημικήπ Επικοάςειαπ, πλημ ςηπ μήρξσ Κοήςηπ. Σςόυξπ ςηπ
μξμξθεςικήπ ασςήπ ποχςξβξσλίαπ είμαι η απξςελερμαςική ρσμβξλή ςηπ
Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ρςημ επίλσρη ςχμ πξικίλχμ ποξβλημάςχμ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ςα
ελλημικά μηριά.
Με ςημ παράγραφο 2, ζεκεηψλεηαη όςι η επιδιχκόμεμη επέκςαρη ςηπ
υχοικήπ δικαιξδξρίαπ ςηπ Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. γίμεςαι ρςαδιακά και εμςόπ ένι (6)
μημώμ από ςη θέρη ρε ιρυύ ςηπ ποξςειμόμεμηπ διάςανηπ, ποξκειμέμξσ μα
παοαρυεθεί επαοκέπ υοξμικό διάρςημα ποξραομξγήπ ςηπ Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. ρε
ξογαμχςικό επίπεδξ.
Τέλξπ, με ςημ παράγραφο 3, για λόγξσπ καλήπ μξμξθέςηρηπ, καςαογείςαι
ςξ άοθοξ 1 ςξσ π.δ. 1/1986 (Α’ 1), ςξ ξπξίξ αμέτεοε όςι ρςημ αομξδιόςηςα
ςξσ ποώημ Υπξσογείξσ Αιγαίξσ, ςξ ξπξίξ διαδέυθηκε η Γεμική Γοαμμαςεία
Αιγαίξσ και Νηριχςικήπ Πξλιςικήπ, «σπάγξμςαι ξι Νξμξί Λέρβξσ, Χίξσ,
Σάμξσ, Δχδεκαμήρξσ και Κσκλάδχμ.».

Κεθάλαιο Γ’ - Γιαηάξειρ Γημόζιαρ Ναςηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Άπθπο 12
Σποποποιήζειρ ηος ν. 2638/1998
Με ην πξνηεηλφκελν άξζξν, αλαβαζκίδεηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη, βάζεη ησλ
ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ, ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Αθαδεκηψλ
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Α.Δ.Ν.) θαη αληηκεησπίδνληαη ρξφληα πξνβιήκαηα θαη
δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζπληεινχζαλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο
έξγνπ. Παξάιιεια, ηθαλνπνηνχληαη αηηήκαηα θνξέσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ ηεο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ζπνπδαζηψλ ησλ Α.Δ.Ν.,
ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ Αθαδεκηψλ.
Μεηαμχ άιισλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εμνκνίσζε
ησλ δηπισκάησλ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ κε ην πηπρίν ησλ Α.Δ.Η. Σερλνινγηθνχ

Σνκέα (παπάγπαθορ 1). Δπηπιένλ, αλαβαζκίδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ Α.Δ.Ν.
κε Α.Δ.Η. Παλεπηζηεκηαθνχ ή Σερλνινγηθνχ Σνκέα φζνλ αθνξά ζηελ
νξγάλσζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη πξνγξακκάησλ
επηκφξθσζεο ζε ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο
(παπάγπαθορ 2).
ηελ παπάγπαθο 3 ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα θαηάξγεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ
Γηνηθεηή ησλ Α.Δ.Ν. αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή γλψκεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ επί
ηεο πξφηαζεο νξηζκνχ Γηεπζπληή ηεο ρνιήο, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηε
ζχληαμε εθζέζεσλ ππεξεζηαθήο ηθαλφηεηαο γηα ηα κέιε Δ.Π. θαη Δ.Σ.Π.
Πεξαηηέξσ, ξπζκίδνληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ησλ
Α.Δ.Ν. θαη ζπγθεθξηκέλα εθζπγρξνλίδνληαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο ρνιήο
(παπάγπαθορ 4), ελψ παξάιιεια δηαθνξνπνηνχληαη ηα φξγαλα ησλ νπνίσλ
πξνΐζηαηαη ν Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο (παπάγπαθορ 5). Δπίζεο, ξπζκίδνληαη
εηδηθφηεξα ζέκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο ελδεηθηηθά ε
ππνρξέσζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ρνιήο λα ζπληάζζεη εθζέζεηο ππεξεζηαθήο
ηθαλφηεηαο γηα ηα κέιε Δ.Π. θαη Δ.Σ.Π ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο
(παπάγπαθορ 6).
Παξάιιεια, κε ηελ παπάγπαθο 7, αλακνξθψλεηαη ν ηξφπνο νξηζκνχ ηνπ
Γηεπζπληή ησλ Α.Δ.Ν. γηα ιφγνπο απινπνίεζεο θαη απνθπγήο ηπρφλ
θαζπζηεξήζεσλ, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ππνςεθηφηεηαο γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία νξηζκνχ θαη δηεπξχλνληαο ηνλ θχθιν ππνςεθίσλ,
αθνχ πιένλ πεξηιακβάλνληαη θαη αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ή εθπαηδεπηηθνί
άιισλ εηδηθνηήησλ, ψζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη εθπαηδεπηηθά θελά ζηελ
εθηέιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Με ηελ παπάγπαθο 8, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα κέιε ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ Α.Δ.Ν. λα απαζρνινχληαη εθηφο ππεξεζίαο
ζε εθαξκνγέο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο θιάδνπ, ζπκβαηέο φκσο κε ηα
εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εμεηδίθεπζε, ππφ ηνπο
φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α’-ε’, ζε αληίζεζε κε ην παξειζφλ
πνπ δελ επηηξεπφηαλ ε άζθεζε άιιεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εθηφο
Α.Δ.Ν., κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, εθφζνλ
αζθαιψο δελ παξαθσιχεηαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν απηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ,
πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ εθηφο ππεξεζίαο απαζρφιεζε γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
ρνιήο ζηελ νπνία παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ έξγν.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ παπάγπαθο 9, πξνβιέπνληαη θσιχκαηα άζθεζεο
παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ ζηνλ ηδησηηθφ
ή Γεκφζην ηνκέα, κε ζηφρν ηελ νκαιή παξνρή εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηηο
Α.Δ.Ν. θαη ηελ απνθπγή θαηλνκέλσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.

Ζ παπάγπαθορ 10 ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ παξνρή δπλαηφηεηαο ιήςεο
εθπαηδεπηηθήο ή επηζηεκνληθήο άδεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε
ζηφρν ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεψλ ηνπ, πξνβιέπνληαο
επηπξνζζέησο ηε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ή ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο θαη
επηζηεκνληθψλ θνξέσλ, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λαπηνιφγεζεο ζε πινίν
αλαθνξηθά κε κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ λαπηηθψλ καζεκάησλ.
Με ηελ παπάγπαθο 11, επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
ιήςεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο πνπ ρνξεγείηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ
θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ δίδεηαη εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα λαπηνιφγεζε ζε
πινίν, ξπζκίδνληαο παξάιιεια δεηήκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ απφ ηηο Α.Δ.Ν. κεηά ηε ιήμε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο. Έηζη,
ξεηά πξνβιέπεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ππνρξενχηαη λα ππεξεηήζεη ζηε ρνιή
γηα δηπιάζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ή
επηζηεκνληθήο άδεηαο, ελψ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ππνρξενχηαη ζε
θαηαβνιή ζην Γεκφζην πνζνχ ίζνπ κε ηηο απνδνρέο ηνπ ρξφλνπ πνπ
ππνρξενχηαη λα ππεξεηήζεη, κε ζηφρν ηελ απνθπγή θαηλφκελσλ
απνρσξήζεσλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ παξαθσιχνπλ ην
παξερφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν.
Με ηελ παπάγπαθο 12, θαηαξγνχληαη νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ
16 ηνπ λ. 2638/1998, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο
ζηα κέιε ηνπ Δ.Π. λαπηηθψλ καζεκάησλ θαη ζηελ ππνρξέσζή ηνπο γηα
επηζηξνθή θαη ππεξέηεζε ζηε ρνιή κεηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο,
δεδνκέλνπ φηη ε πξνηεηλφκελε παξάγξαθνο 10 ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα απηά
ζπλνιηθά γηα ην ζχλνιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ.
Ζ παπάγπαθορ 13 επεθηείλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ πνπ ηειεί ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα λα ππνβάιεη αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα αλαθνξά γηα ηελ αμηνπνίεζή ηεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
επηζηεκνληθήο άδεηαο. Μάιηζηα, ε αλαθνξά απηή πιένλ πξνβιέπεηαη λα
ππνβάιιεηαη φρη ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο αιιά ζην
Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ηεο ρνιήο, ελψ πξνζδηνξίδεηαη θαη ην αξκφδην
φξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο, ζε πεξίπησζε κε ππνβνιήο αλαθνξάο
ή κε δηαπίζησζεο πξνφδνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, παξέρνληαη ηα ερέγγπα
νπζηαζηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο επηζηεκνληθήο πξνφδνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζηεκνληθήο ή εθπαηδεπηηθήο ηνπ άδεηαο,
κέζσ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο.
Με ηελ παπάγπαθο 14, επηθαηξνπνηνχληαη ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηε
ρνξήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, ελψ θαηαξγείηαη ε πξφβιεςε γηα έθδνζε
ππνπξγηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαλ εηδηθφηεξα ηα ζέκαηα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο
ηήξεζεο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Ζ δηάηαμε απηή απνβιέπεη ζηελ
εληαία αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπηψζεσλ ρνξήγεζεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο

θαζψο θαη ζηελ θαηάξγεζε πεξηηηψλ θαη αλαρξνληζηηθψλ θαλνληζηηθψλ
πξνβιέςεσλ.
Με ηελ παπάγπαθο 15, εθζπγρξνλίδεηαη ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ Α.Δ.Ν.,
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αληηζηνίρηζε κε πηζησηηθέο κνλάδεο.
Με ηελ παπάγπαθο 16, ξπζκίδνληαη δεηήκαηα δηάξθεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ
έηνπο, ελψ νξίδεηαη ξεηά φηη ηα ζαιάζζηα εθπαηδεπηηθά εμάκελα
πξαγκαηνπνηνχληαη επί ηνπ πινίνπ.
Με ηελ παπάγπαθο 17, ελαξκνλίδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2638/1998 κε ηηο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Α.Δ.Ν. κε
ηελ πξνηεηλφκελε παξάγξαθν 4.
Με ηελ παπάγπαθο 18, νξίδεηαη φηη ζηηο Α.Δ.Ν. κπνξνχλ λα εθηεινχληαη,
κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Α.Δ.Ν., θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο
ηεο λαπηηθήο ηερλνινγίαο, ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε ε επηζηεκνληθή ζέζε
ηεο Α.Δ.Ν. γηα ηελ εθηέιεζε ηέηνησλ πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, ζην εδάθην
δεχηεξν ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 23 δηνξζψλεηαη λνκνηερληθά ε
ζρεηηθή πξφβιεςε, ψζηε λα θαζίζηαηαη ζαθέο πνην είλαη ην απνθαζηζηηθφ
φξγαλν, ήηνη ν Τπνπξγφο Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
εκεηψλεηαη φηη νη σο άλσ αιιαγέο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ νδεγνχλ ζε
λέν, ζχγρξνλν Καλνληζκφ πνπδψλ θαη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ησλ Α.Δ.Ν.,
κεηά απφ είθνζη (20) έηε ζεζκηθήο ζηαζηκφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε
πξνσζνχκελε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία είλαη απαξαίηεηε θαη επείγνπζα,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθαξκνγή ησλ λέσλ Καλνληζκψλ
πνπδψλ απφ ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο (2018-2019).
Άπθπο 13
Σποποποιήζειρ ηος ν. 3450/2006
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, επέξρνληαη βειηηψζεηο θαη αλακφξθσζε ζην
λ. 3450/2006 «Αλαβάζκηζε θαη αλαδηάξζξσζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 64) σο πξνο ην Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ
(Δ.ΓΗ.Π.), ηνπ νπνίνπ αλαβαζκίδνληαη ηα πξνζφληα, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
ζεσξεηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο-πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ
Α.Δ.Ν.
πγθεθξηκέλα, ζηελ παπάγπαθο 1, πξνζδηνξίδεηαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν
ησλ κειψλ ηνπ Δ.ΓΗ.Π., ην νπνίν παχεη λα ζπλίζηαηαη κφλν ζηε δηδαζθαιία
θπζηθήο αγσγήο ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ Α.Δ.Ν. θαη επεθηείλεηαη ζηελ
επηηέιεζε εξγαζηεξηαθνχ-εθαξκνζκέλνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ (δηεμαγσγή
εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ/ πξαθηηθψλ αζθήζεσλ, επίβιεςε πηπρηαθψλ ή
άιισλ εξγαζηψλ).

Με ηελ παπάγπαθο 2, εληζρχνληαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ
θάιπςε ηεο ζέζεο Δ.ΓΗ.Π., αθνχ δελ πεξηνξίδνληαη ζε πηπρίν Α.Δ.Η. θπζηθήο
αγσγήο, αιιά ζπλίζηαληαη θαη ζε νπνηνδήπνηε πηπρίν Α.Δ.Η. ή Α.Δ.Ν., θαζψο
θαη ζε κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζπλαθή κε ηελ εηδηθφηεηα
ηεο ζέζεο Δ.ΓΗ.Π. Γεδνκέλεο ηεο ππνρξεσηηθήο απαίηεζεο γηα κεηαπηπρηαθφ
ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν γηα ηελ θάιπςε ζέζεο Δ.ΓΗ.Π., κε ηελ παπάγπαθο 3, νη
αλαγλσξηζκέλνη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν ησλ
ζηνηρείσλ πνπ ζπλεθηηκψληαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο Δ.ΓΗ.Π.
Ζ παπάγπαθορ 4 εηζάγεη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα κέιε Δ.ΓΗ.Π. θαη
Δ.Σ.Π. πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Α.Δ.Ν. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
πγθεθξηκέλα, γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
πξνβιέπεηαη ε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηνπο, ελψ γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία
πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζέζεο ηνπο ζε ζέζε Δ.ΓΗ.Π.,
εθφζνλ θαηέρνπλ ηα πξνζφληα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
3450/2006.
Σέινο, κε ηελ παπάγπαθο 5, δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 11
ηνπ λ. 3450/2006, πνπ πξνέβιεπε ηελ έθδνζε θαλνληζηηθήο πξάμεο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εθηφο ππεξεζίαο απαζρφιεζε κειψλ
ηνπ Δ.Π., ακεηβφκελεο ή κε, ζε εθαξκνγέο ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο θιάδνπ,
ζπλαθείο κε ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα.
Άπθπο 14
Ρςθμίζειρ Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μακεδονίαρ
Πξνηείλεηαη ε ελ ιφγσ ξχζκηζε, δεδνκέλνπ φηη ε δεκνζίεπζε λένπ
εθζπγρξνληζκέλνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
Κέληξσλ Δπηκφξθσζεο ηειερψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ/ΠινηάξρσλΜεραληθψλ (Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ.) απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.
εκεηψλεηαη δε επ' απηνχ φηη είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε άκεζε ιεηηνπξγία
ησλ Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μαθεδνλίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ
απξφζθνπηα νη Έιιελεο Ναπηηθνί, δεδνκέλνπ φηη δελ ζα ηζρχεη πιένλ ε επί
έηε δηαπηζησκέλε αλακνλή πνιχκελεο εγγξαθήο ηνπο ζηα Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-.Μ.
κε έδξα ηνλ Άγην Ησάλλε Ρέληε, ιφγσ κεγάινπ πιήζνπο ππνςεθίσλ.
Δπίζεο, πξνβιέπεηαη κεηαβαηηθή δηάηαμε, κέρξη ηελ πιήξσζε ησλ
νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (Η.Γ.Α.Υ.) θαη ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία
ησλ αξκνδίσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Κέληξσλ Δπηκφξθσζεο ηειερψλ
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Κ.Δ..Δ.Ν.) Μαθεδνλίαο.

Κεθάλαιο Γ’ - Γιαηάξειρ Λιμενικήρ Αζηςνομίαρ

Άπθπο 15
Σποποποιήζειρ ηος π.δ. 31/2018
Με ηε δηάηαμε ηεο παπαγπάθος 1, πξνηείλεηαη ε απεκπινθή ηεο
επηηξνπήο εμεηάζεσλ ππνςεθίσλ λαπαγνζσζηψλ πξνο απφθηεζε άδεηαο
λαπαγνζψζηε απφ ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο βεβαίσζεο ζπλδξνκήο λνκίκσλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιήο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο,
δεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο
δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία (ηαηξηθή, αζιεηηθή, θ.ιπ.) θαη,
σο εθ ηνχηνπ, δχλαηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηε Ληκεληθή Αξρή.
Με ηε δηάηαμε ηεο παπαγπάθος 2, νξίδεηαη φηη, κεηαμχ άιισλ αληηθεηκέλσλ
ζηα νπνία νθείιεη ππνςήθηνο λα επηηχρεη ζηηο ζεσξεηηθέο εμεηάζεηο σο
πξναπαηηνχκελν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο λαπαγνζψζηε, πεξηιακβάλεηαη
απηφ ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγφλεζεο (Μέζνδνο ΚΑΡ.Π.Α.), πνπ
απνβιέπεη ζηε δπλαηφηεηα παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ ζηνπο ινπφκελνπο,
ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο.
Με ηελ παπάγπαθο 3, πξνηείλεηαη ε κε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ ππνςεθίσλ
λαπαγνζσζηψλ θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην, δηφηη απφ ηελ εθαξκνγή
ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πξνέθπςε φηη, θαηά ηνπο κήλεο απηνχο, δελ είλαη δπλαηή
ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ εηδηθφηεηαο θπζηθήο αγσγήο ζηελ επηηξνπή
εμεηάζεσλ ππνςεθίσλ λαπαγνζσζηψλ.
Με ηελ παπάγπαθο 4, πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή εμεηάζεσλ
ππνςεθίσλ λαπαγνζσζηψλ ελφο (1) εθπξνζψπνπ εηδηθφηεηαο θπζηθήο
αγσγήο ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, δηφηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο πξνέθπςε φηη
ην ζπγθεθξηκέλν κέινο ηεο επηηξνπήο δελ πξνέξρεηαη θαη δελ νξίδεηαη πιένλ
απφ ηελ Πεξηθέξεηα.
Με ηελ παπάγπαθο 5, πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 31/2018 (Α’ 61), σο ζπλέπεηα ηεο
πξνηεηλφκελεο παξαγξάθνπ 1.
Με ηελ παπάγπαθο 6, πξνηείλεηαη ε εμαίξεζε ησλ δηνξγαλσηψλ
λαπηαζιεηηθψλ αγψλσλ απφ ηελ ππνρξέσζε λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο
απηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε δηελέξγεηα λαπηαζιεηηθψλ αγψλσλ δηέπεηαη απφ
εηδηθέο δηαηάμεηο (λ. 2725/1999, Α’ 121), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
φπνπ πξνβιέπνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο απηψλ.

Δπηπξνζζέησο, πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ
ινηπψλ εθδειψζεσλ ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχζεο ζρνιέο λαπαγνζσζηηθήο
εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε
λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εθδειψζεσλ.
Άπθπο 16
Σποποποιήζειρ ηος απιθ. 20/1999 Γενικού Κανονιζμού Λιμένορ, όπυρ
ιζσύει
Σα ζέκαηα εθκίζζσζεο ησλ ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο ξπζκίδνληαλ,
κεηαμχ άιισλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο 3131.1/03/99/1999 «Έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα κε
αξηζ. 20 “Σαρχπινα (ηαρπθίλεηα) ζθάθε θαη ινηπά ζαιάζζηα κέζα αλαςπρήο»
(Β’ 444-Γηφξζ. θάικ. ζην ΦΔΚ 1243) (Γεληθφο Καλνληζκφο Ληκέλα αξηζ.
20/1999). Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ.
2133.1/39328/2018/23-05-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (Β’ 1929).
Γπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Καλνληζκνχ (Β’
1929/2018), «2. Η διάηαξη ηηρ παπαγπάθος 3 ηος άπθπος 22 δεν έσει
εθαπμογή για ηοςρ ήδη καηψσοςρ αδειϊν εκμίζθυζηρ θαλαζζίυν μέζυν
ανατςσήρ, εθψζον οι άδειερ αςηέρ είσαν, ζωμθυνα με ηιρ πποχποθέζειρ ηος
πποφζσωονηορ Γενικοω Κανονιζμοω Λιμένυν, μέσπι ηην ημεπομηνία
δημοζίεςζηρ ηος ΓΛΚ απιθμ. 20 (Β’ 444/1999), ψπυρ ίζσςε ππιν ηην παποωζα
ηποποποίηζη και δεν έσοςν ανακληθεί μέσπι ηην ημεπομηνία αςηή. Σηην
πεπίπηυζη εκείνη, πος ο ενδιαθεπψμενορ για οποιοδήποηε λψγο δεν
ςποβάλλει έγκαιπα αίηηζη για ηην ανανέυζη ηηρ άδειαρ εκμίζθυζηρ, η άδεια
παωει να ιζσωει.».
Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ, πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ησλ
αδεηψλ ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΛΚ αξηζ.
20/1999, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 2018, ψζηε νη ζρεηηθέο
άδεηεο λα θαζίζηαληαη ακεηαβίβαζηεο ζε ζχγθξνπζε κε ηελ θαηνρπξσκέλε
ζπληαγκαηηθά αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο αξρήο ηεο πξνζηαηεπφκελεο
εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαη θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 5 παξ. 1 θαη
17 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο.
Πξνθεηκέλνπ λα εθιείςνπλ νη ζπγθξνπφκελνη κε ην χληαγκα πεξηνξηζκνί
ζηελ άζθεζε ηεο ελ ιφγσ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνηείλεηαη ε
δπλαηφηεηα ηεο άπαμ κεηαβίβαζεο άδεηαο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, ζε
πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο αηηίαο ή ελ δσή κεηαβίβαζεο.

Άπθπο 17
Καθιέπυζη Δθνικήρ Ζμέπαρ Ππόλητηρ θαλαζζίυν αηςσημάηυν και
πνιγμών
Καζηεξψλεηαη Δζληθή Ζκέξα Πξφιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη
πληγκψλ, θαζψο ε Διιάδα απνηειεί θαηεμνρήλ λεζησηηθή Υψξα πνπ βξέρεηαη
παληαρφζελ απφ λεξφ. Ο εηεξφθιεηνο θαη πνιππιεζήο ηνπξηζκφο πνπ
επηζθέπηεηαη θάζε ρξφλν ηελ Διιάδα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πνιπάξηζκα
δπζηπρήκαηα ζην λεξφ, επηβάιινπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ
ελδπλάκσζε ησλ κέηξσλ πξφιεςεο ησλ ζαιάζζησλ αηπρεκάησλ, ηφζν ζε
λνκνζεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ θαη θαζεκεξηλφ επίπεδν.
Δμάιινπ, ε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο, πέξα απφ ηνλ θαηαξράο νπζηαζηηθφ
ηεο ζηφρν, ζπληείλεη θαη ζηελ αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εηζξνψλ ζηε Υψξα,
θαζψο ν επηζθέπηεο λνηψζεη αζθαιήο, φηαλ γλσξίδεη φηη ε Πνιηηεία ιακβάλεη
ηα απαξαίηεηα κέηξα, πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ.

Κεθάλαιο Γ’ - Γιαηάξειρ Ναςηικήρ Δπγαζίαρ

Άπθπο 18
Σποποποιήζειρ ηος Κώδικα Γημοζίος Ναςηικού Γικαίος
Με ηελ παπάγπαθο 1, επηδηψθεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ξχζκηζε ησλ
ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ πξνο αλαζχζηαζε ηνπ λαπηνινγίνπ ηνπ πινίνπ, ζε
πεξίπησζε απψιεηαο απηνχ, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ηνπ σο
λαπηηιηαθνχ εγγξάθνπ, θαζφζνλ ζε απηφ εγγξάθνληαη ηα δηα ζπκβάζεσο
λαπηηθήο εξγαζίαο ζπλδεφκελα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ, πνπ
ζπγθξνηεί ν πινίαξρνο, ηνπ ηδίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ιακβάλνληαο
ππφςε ηηο νδεγίεο ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ εθνπιηζηή, θαη θαηαρσξίδνληαη νη
νηθείεο κεηαβνιέο ησλ λαπηνινγήζεσλ θαη ν πίλαθαο ηεο νξγαληθήο
ζπλζέζεσο ηνπ πινίνπ. ην πιαίζην απηφ, παξέρεηαη ε απαξαίηεηε
εμνπζηνδφηεζε, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ νη ζρεηηθνί φξνη θαη νη
απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη θαη’ εχξπζκν ηξφπν ε
δηαθξίβσζε ησλ έλλνκσλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε
κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο. Παξάιιεια, επηβάιινληαη νη
αλάινγεο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο - πξφζηηκν ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Κψδηθα
Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ θέξνπλ ραξαθηήξα ηφζν θαηαζηαιηηθφ φζν
θαη πξνιεπηηθφ, ψζηε λα πεξηνξηζζνχλ θαηλφκελα αδηθαηνιφγεηεο κε
παξνρήο ηεο απαξαίηεηεο ζπλδξνκήο ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ γηα ηελ
αλαζχζηαζε θαη λα πξνζηαηεπζνχλ νη εθ ηνπ λαπηνινγίνπ απνξξένπζεο
δεκφζηεο ή/ θαη ηδησηηθέο αμηψζεηο.

Με ηελ παπάγπαθο 2, επεθηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ
7 ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο
Δξγαζίαο, 2006 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε
ηελ θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ αξηζκ.
3522.2/08/2013 «Καλνληζκφο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο
χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο» (Β΄
1671), θαη έρνπλ εθαξκνγή, φπσο αξκφδεη, θαη ζε λαπηηθνχο πινίσλ θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ, κε ζθνπφ λα
δηαζθαιηζζεί φηη νη λαπηηθνί πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε λαπηηθήο εξγαζίαο
ζηα πινία απηά λα ακείβνληαη ηαθηηθψο θαη πιήξσο ζηνπο ηξαπεδηθνχο
ινγαξηαζκνχο απηψλ ζηνπο νπνίνπο είλαη δηθαηνχρνη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξαπάλσ Καλνληζκνχ, ψζηε λα θαηαζηεί
απνηειεζκαηηθφηεξνο ν έιεγρνο θαη λα πεξηνξηζζνχλ θαηλφκελα κε
θαηαβνιήο απνδνρψλ λαπηηθψλ θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο πινίσλ.

Κεθάλαιο Σ’ - Γιαηάξειρ Λιμενικού ώμαηορ-Δλληνικήρ Ακηοθςλακήρ

Άπθπο 19
Δςεπγεηική διάηαξη για ηέκνα αποβιώζανηορ ζηελέσοςρ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
Με ςιπ ποξςειμόμεμεπ εναιοεςικξύ υαοακςήοα διαςάνειπ, παοέυεςαι ρςα
δύξ (2) ςέκμα ςξσ απξβιώραμςξπ Ανιχμαςικξύ ςξσ Λιμεμικξύ ΣώμαςξπΕλλημικήπ Ακςξτσλακήπ (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κσοιάκξσ ςξσ
Σςαύοξσ, ςξ δικαίχμα ειραγχγήπ ςξσπ ρςιπ Παοαγχγικέπ Συξλέπ Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., καθ’ σπέοβαρη ςξσ εκάρςξςε ρσμξλικξύ αοιθμξύ ςχμ ειρακςέχμ.
Σκξπόπ ςηπ εμ λόγχ ούθμιρηπ είμαι με ςημ ποόβλεφη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ
κξιμχμικξύ πεοιευξμέμξσ μέςοξσ, ατεμόπ μα αμαγμχοιρθεί η ποξρτξοά ςξσ
θαμόμςξπ καςά ςημ σπηοερία ςξσ ρςξ Σώμα και η ρσμβξλή ςξσ ρςη διάρχρη
υιλιάδχμ αμθοώπιμχμ ζχώμ και ατεςέοξσ μα σπάονει μέοιμμα για ςημ
ξικξγέμεια ςξσ και δη ςα αμήλικα ρήμεοα ςέκμα ασςξύ, ρςα ξπξία παοέυεςαι
ςξ δικαίχμα καςά ςημ εμηλικίχρή ςξσπ και ετόρξμ ςξ επιθσμξύμ μα
ειραυθξύμ είςε ρςη Συξλή Δξκίμχμ Σημαιξτόοχμ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είςε ρςη
Συξλή Δξκίμχμ Λιμεμξτσλάκχμ.
Άπθπο 20
Δπέκηαζη απμοδιοηήηυν ηος Λιμενικού ώμαηορ-Δλληνικήρ
Ακηοθςλακήρ
Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, αλαβαζκίδεηαη ε απνζηνιή ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.), κε ηελ επέθηαζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε γεληθήο αζηπλφκεπζεο θαη

πξναλαθξηηηθψλ θαζεθφλησλ, πέξαλ ησλ θαζνξηδφκελσλ ζε θείκελεο
δηαηάμεηο, θαη ζηνλ αηγηαιφ θαη ζηελ παξαιία.
Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο εληαίαο άζθεζεο αζηπλφκεπζεο,
ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2971/2001 (Α’ 285) ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2242/1994 (Α’ 162), έρεη
αξκνδηφηεηα επηβνιήο κφλν δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ
παξαιία, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην λ. 2971/2001.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζην Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. έρνπλ αλαηεζεί, κε εηδηθφηεξεο
δηαηάμεηο, φπσο ην π.δ. 31/2018 «ρνιέο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο,
ρνξήγεζε άδεηαο λαπαγνζψζηε, ππνρξεσηηθή πξφζιεςε λαπαγνζψζηε ζε
νξγαλσκέλεο ή κε παξαιίεο» (Α’ 61) θαη κε Γεληθνχο Καλνληζκνχο Ληκέλα,
φπσο ν αξηζ. 20/1999 «Σαρχπινα (ηαρπθίλεηα) ζθάθε θαη ινηπά ζαιάζζηα
κέζα αλαςπρήο» (Β’ 444), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ινηπέο
αζηπλνκηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, φπσο απηέο
θαζνξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο.
ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 444/1970 (Α’ 39) πξνβιέπεηαη
φηη ν ζαιάζζηνο ρψξνο φπνπ ην Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. αζθεί ηηο αζηπλνκηθέο ηνπ
αξκνδηφηεηεο πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηε ζαιάζζηα έθηαζε ηεο Υψξαο θαη
εθηείλεηαη κέρξη ηνπ ζεκείνπ επαθήο ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ κε ηε μεξά. Ωζηφζν,
ην ζεκείν επαθήο ηνπ πγξνχ ζηνηρείνπ κε ηε μεξά, κε ην νπνίν νξίδεηαη ε
έθηαζε ηνπ ζαιαζζίνπ ρψξνπ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ ρψξνπ άζθεζεο ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., είλαη έλα φξην κε ζηαζεξφ, ην νπνίν
κεηαβάιιεηαη κε βάζε ηε γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο θαη, επνκέλσο, δελ είλαη εθηθηή, ζε θάζε πεξίπησζε, ε δηάθξηζή ηνπ
απφ ηε μεξά. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2971/2001, νξίδεηαη
σο αηγηαιφο ε δψλε ηεο μεξάο, πνπ βξέρεηαη απφ ηε ζάιαζζα απφ ηηο
κεγαιχηεξεο θαη ζπλήζεηο αλαβάζεηο ησλ θπκάησλ ηεο.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, πξνβιέπεηαη ε
επέθηαζε ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., θαηαξρήλ ζηνλ
αηγηαιφ, πνπ απνηειεί ηε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο ζάιαζζαο πξνο ηε μεξά θαη
βξέρεηαη απφ απηήλ, θαζψο θαη ζηελ παξαιία, φπσο νη έλλνηεο ησλ φξσλ
απηψλ θαζνξίδνληαη ζαθψο ζην λ. 2971/2001, κε γλψκνλα ηηο επξείεο
αζηπλνκηθέο αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο ήδε αζθεί ην Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ζηνπο
ρψξνπο απηνχο, ηελ αλάγθε ζπγθέληξσζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ αζηπλνκηθψλ
αξκνδηνηήησλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο ζε έλα δηνηθεηηθφ θνξέα, κε ζθνπφ λα
απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε ζχγρπζε σο πξνο ηελ άζθεζή ηνπο, ηε ζπλάθεηα
ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχληαη ζην ζαιάζζην ρψξν κε εθείλεο πνπ
αζθνχληαη ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, ιφγσ ηεο θπζηθήο γεηηλίαζεο θαη ηελ
απξφζθνπηε άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχληαη απφ ην Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ζην

ζαιάζζην ρψξν, εθφζνλ απαηηείηαη ε ζπλέρηζε ηεο άζθεζήο ηνπο ζηνλ αηγηαιφ
θαη ηελ παξαιία θαη αληίζηξνθα.
Άπθπο 21
Σποποποιήζειρ ηος ν. 4029/2011
Με ην άξζξν απηφ, ηξνπνπνηνχληαη επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4029/2011
«Δζεινληηζκφο ζην Ληκεληθφ ψκα - Διιεληθή Αθηνθπιαθή θαη ζην
Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 245), κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη
ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δπηθνπξηθή Αθηνθπιαθή (ΔΠ.ΑΚΣ.).
Οη πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λ. 4029/2011 (Α’ 245) απνζθνπνχλ
ζηελ εληαία θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ
Δπηθνπξηθή Αθηνθπιαθή, θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4504/2017 «Γηα βίνπ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ελδπλάκσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζε
ζέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,
ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ζηελ αθηνπινΐα, ζέκαηα πνιηηηθνχ
πξνζσπηθνχ, ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ γηα ηα ιηκεληθά έξγα θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Α’ 184), αιιά θαη ηνπ π.δ. 13/2018 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (Α’ 26). Δηδηθφηεξα:
Με ηελ παπάγπαθο 1, ε θξάζε «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε» ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4029/2011
αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο», ζην πιαίζην ελαξκφληζεο κε ην ζχγρξνλν νξγαλσηηθφ
ζρήκα ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ.
Με ηελ παπάγπαθο 2, ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
4029/2011, βάζεη ηεο νπνίαο νη εζεινληέο αθηνθχιαθεο θαηαγξάθνληαη ζε
Δηδηθφ Μεηξψν Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ θαη πξνκεζεχνληαη κε Δηδηθφ Γειηίν
Δζεινληή Αθηνθχιαθα. Σνχην, δηφηη κε ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ π.δ. 13/2018,
έπαπζε λα πθίζηαηαη ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο, Δπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Πνιίηε
θαη Δζεινληηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ
Αξρεγείνπ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.).
Ωο εθ ηνχηνπ θαη κε ζηφρν ηελ εληαία δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο, νη αξκνδηφηεηεο
ηεο ηήξεζεο ηνπ Δηδηθνχ Μεηξψνπ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ θαη ηεο έθδνζεο
ηνπ Δηδηθνχ Γειηίνπ Δζεινληή Αθηνθχιαθα κεηαθέξνληαη ζην Δπηηειηθφ
Γξαθείν Δπηθνπξηθήο Αθηνθπιαθήο (Δ.Γ.-ΔΠ.ΑΚΣ.) πνπ ζπληζηάηαη ζχκθσλα
κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 4029/2011.
Με ηελ παπάγπαθο 3, ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
4029/2011, ιφγσ ηεο έθδνζεο θαη ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ π.δ. 13/2018, ζην νπνίν
αλαθέξνληαη σο Ληκεληθέο Αξρέο ηα Κεληξηθά Ληκελαξρεία, ηα Ληκελαξρεία, νη
Ληκεληθνί ηαζκνί θαη ηα Ληκεληθά Σκήκαηα.

Με ηελ παπάγπαθο 4, ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.
4029/2011, βάζεη ηεο νπνίαο ηα κέζα (ζθάθε, νρήκαηα, θ.ά.) ησλ εζεινληψλ
αθηνθπιάθσλ θαηαγξάθνληαη ζε Δηδηθφ Μεηξψν Υεξζαίσλ, Πισηψλ θαη
Δλαέξησλ Μέζσλ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ. Σνχην, δηφηη κε ηε ζέζε ζε ηζρχ
ηνπ π.δ. 13/2018, ην θαηαξγήζεθε ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο, Δπαηζζεηνπνίεζεο
ηνπ Πνιίηε θαη Δζεινληηζκνχ θαη ε αξκνδηφηεηα ηήξεζεο ηνπ Δηδηθνχ
Μεηξψνπ Υεξζαίσλ, Πισηψλ θαη Δλαέξησλ Μέζσλ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ
κεηαθέξεηαη ζην ππφ ζχζηαζε Δ.Γ.-ΔΠ.ΑΚΣ.
Με ηελ παπάγπαθο 5, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ. 4029/2011, ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ άξζξσλ 1-14 ηνπ λ. 2743/1999 (Α’
211) απφ ην λ. 4256/2014 (Α’ 92).
Με ηελ παπάγπαθο 6, ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
4029/2011, θαη ζπγθεθξηκέλα ην Δπηηειηθφ Γξαθείν ΔΠ.ΑΚΣ. ππάγεηαη άκεζα
ζηνλ Αξρεγφ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., θαζφζνλ ηα ζεκαηηθά αληηθείκελα ηεο Δπηθνπξηθήο
Αθηνθπιαθήο πνηθίινπλ θαη αθνξνχλ ζε αξκνδηφηεηεο δηαθνξεηηθψλ Κιάδσλ
ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε ην π.δ. 13/2018.
Δπίζεο, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δ.Γ.-ΔΠ.ΑΚΣ. πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηήξεζε: α)
ηνπ Δηδηθνχ Μεηξψνπ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ (Δ.Μ.Δ.Α.), β) ηνπ Δηδηθνχ
Μεηξψνπ Υεξζαίσλ, Πισηψλ θαη Δλαεξίσλ Μέζσλ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ
θαη γ) ε έθδνζε ηνπ Δηδηθνχ Γειηίνπ Δζεινληή Αθηνθχιαθα (Δ.Γ.Δ.Α.),
ζχκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ ηξνπνπνηεκέλα άξζξα 2 θαη 5 ηνπ λ. 4029/2011.
Με ηελ παπάγπαθο 7, ε έθδνζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφθαζεο Αξρεγνχ
Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Δ.Γ.-ΔΠ.ΑΚΣ. κεηαθέξεηαη ζε μερσξηζηή
παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 7 (λέα παξάγξαθνο 3).
Με ηελ παπάγπαθο 8, ε θξάζε «Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 8
ηνπ λ. 4029/2011 αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «Με θνηλή απφθαζε ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο».
Με ηελ παπάγπαθο 9, θαηαξγνχληαη νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ λ. 4029/2011 αλαθνξηθά κε ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο εζεινληέο
αθηνθχιαθεο ζε ζρέζε κε ηνπο δηαγσληζκνχο θαηάηαμεο πξνζσπηθνχ ζην
Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., θαζφζνλ κε ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184) θαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 απηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ε εηζαγσγή ζηηο
ηάμεηο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο κε ην ζχζηεκα ησλ
Παλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαη φρη
κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζε δηαγσληζκνχο θαηάηαμεο.
Με ηελ παπάγπαθο 10, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ λ. 4029/2011, ιφγσ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί απνδνρψλ δσξεψλ,
ζχκθσλα κε ηνπο λ. 4182/2013 (Α’ 185) θαη λ. 4484/2017 (Α’ 110).

Με ηελ παπάγπαθο 11, ε θξάζε «απνθαζίδεη ν Τπαξρεγφο ηνπ Λ..ΔΛ.ΑΚΣ.» ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4029/2011 αληηθαζίζηαηαη
απφ ηε θξάζε «απνθαζίδεη ν αξραηφηεξνο Τπαξρεγφο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.».
Άπθπο 22
Γςναηόηηηα εκηέλεζηρ εζυηεπικών πλόυν από θοπηηγά πλοία με
διεθνή πιζηοποιηηικά
Με ηε ξχζκηζε απηή, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο πιφσλ εζσηεξηθνχ
ζε θνξηεγά πινία, ηα νπνία ζπκκνξθψλνληαη ήδε κε ηηο εθαξκνζηέεο
δηαηάμεηο πεξί λαπηηθήο αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ξχπαλζεο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα εθηέιεζε δηεζλψλ πιφσλ. Σα πινία απηά, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο
φηη δχλαληαη λα εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο ζεσξείηαη φηη δηαζέηνπλ, θαηά
ηεθκήξην, επίπεδν λαπηηθήο αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ξχπαλζεο ηνπιάρηζηνλ
ηζνδχλακν, αλ φρη πςειφηεξν, απφ ην αληίζηνηρα πξνβιεπφκελν γηα ηελ
εθηέιεζε πιφσλ εζσηεξηθνχ, θαζφζνλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,
ηα ελ ιφγσ πινία πξέπεη λα είλαη εληαγκέλα ζηελ θιάζε αλαγλσξηζκέλνπ
νξγαληζκνχ (λενγλψκνλα), γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη επηπιένλ επηζεσξήζεηο
θαη ειέγρνπο, ηφζν ηνπ ηδίνπ ηνπ πινίνπ φζν θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ.
Άιισζηε, ε ππνρξέσζε ηαπηφρξνλεο ζπκκφξθσζεο θαη κε ηηο αληίζηνηρεο
δηαηάμεηο λαπηηθήο αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ξχπαλζεο γηα εθηέιεζε πιφσλ
εζσηεξηθνχ, ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη απμεκέλν δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη
γξαθεηνθξαηία, ρσξίο εληνχηνηο λα πξνζδίδεηαη αλάινγε πξνζηηζέκελε αμία
σο πξνο ηε λαπηηθή αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιαζζίνπ
πεξηβάιινληνο.
Δπνκέλσο, κε ηε δηάηαμε ηνπ πξνηεηλφκελνπ άξζξνπ, επηηπγράλεηαη ε άξζε
ησλ σο άλσ ζηξεβιψζεσλ θαη, έηζη, εληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ
ειιεληθνχ λενινγίνπ, κε ηαπηφρξνλε δηαηήξεζε πςεινχ επηπέδνπ λαπηηθήο
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ρσξίο λα ζίγνληαη
ζέκαηα πεξί πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ πινίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απαηηήζεσλ ελδηαίηεζεο ησλ λαπηηθψλ, ηα νπνία ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ νηθεία θαηεγνξία πιφσλ
πνπ εθηειεί ην πινίν.
Άπθπο 23
Δπέκηαζη εθαπμογήρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 39 ηος π.δ. 81/2012
Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012 (Α’ 139) δχλαληαη λα
εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο Αλψηαηνπο Αμησκαηηθνχο νη νπνίνη απνζηξαηεχηεθαλ
θαηά ηηο ηαθηηθέο θξίζεηο θαη νη νπνίνη δελ δηαηήξεζαλ ηνλ επί ηηκή ηίηιν ηεο
ζέζεο ηνπο, εθφζνλ θαηά ην έηνο ηεο απνζηξαηείαο ηνπο έπαζραλ απφ
ζνβαξή αζζέλεηα γηα ηελ νπνία είρε εθδνζεί γλσκάηεπζε ηεο Αλψηαηεο
Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν
πνπ ππεξέηεζαλ ζηελ νξγαληθή ζέζε ηνπ βαζκνχ πνπ θαηείραλ θαηά ηελ

απνζηξαηεία ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.
Κεθάλαιο Ε’ - Γιαηάξειρ εποπηεςόμενυν θοπέυν ηος Τποςπγείος
Ναςηιλίαρ και Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ

Άπθπο 24
Δίζππαξη απαιηήζευν και εζόδυν ηος Οίκος Ναύηος
Βεβαηνχληαη θαη εηζπξάηηνληαη απφ ην Σκήκα Σακείνπ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ θαηά
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/1974 (A' 90) θάζε είδνπο απαηηήζεηο θαη έζνδα ηνπ
Οίθνπ Ναχηνπ, απφ φπνηα αηηία θη εάλ πεγάδνπλ.
Κεθάλαιο Ζ’ - Σελικέρ Γιαηάξειρ

Άπθπο 25
Έναπξη ιζσύορ
Με ηε δηάηαμε απηή, πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ήηνη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ηελ επηθχιαμε επηκέξνπο δηαηάμεσλ γηα ηηο νπνίεο
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθφο ρξφλνο ζέζεο ζε ηζρχ ηνπο.
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