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Άξζξν 5 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977
Παξάγξαθνο 1:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«1. Η πξνθήξπμηο εμεηάζεσλ δηα ηελ πξνζιεςηλ Πινεγψλ εθδίδεηαη ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο
Ναπηηιίαο θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο θαη δεκνζηεχεηαη πξν εμήθνληα
ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ εηο δπν εθ ησλ κάιινλ θπθιθνξνπζψλ θαζεκεξηλψλ εθεκεξίδσλ ησλ Αζελψλ θαη
δπν ηνπιάρηζηνλ θνξάο εηο εθάζηελ.»
Παξάγξαθνο 2:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«1. Πξνθεηκέλνπ ππνςήθηνο ηηο λα γίλε δεθηφο πξνο ζπκκεηνρήλ εηο αο εμεηάζεηο, δένλ φπσο ππνβάιε
εκπξνζέζκσο εηο ην Τπνπξγείνλ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο αίηεζηλ, δήισζηλ κεηά ησλ θάησζη
δηθαηνινγεηηθψλ:
α. <Απνδεηθηηθνχ ζηνηρείνπ ηαπηφηεηνο>, ζπκθψλσο πξνο αο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξαγξ. 3 ηνπ Ν.Γ.
127 1969.
β. Αληηγξάθνπ δειηίνπ πνηληθνχ κεηξψνπ σο θαη πηζηνπνηεηηθνχ ηεο αξκνδίαο Δηζαγγειηθήο Αξρήο, φηη ν
ππνςήθηνο δελ δηψθεηαη σο θπγφπνηλνο ή θπγφδηθνο.
γ. Πηζηνπνηεηηθνχ ζηξαηνηνινγηθεο θαηαζηάζεσο ηχπνπ Α΄.
δ. Τπεπζχλνπ δειψζεσο ηνπ ππνςεθίνπ, ζεηηθήο ή αξλεηηθήο , πεξί ησλ επηβιεζεηζψλ απηψ πνηληθψλ
θαη πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ζπλεπεία παξαβάζεσλ ηνπ πνηληθνχ θαη Πεηζαξρηθνχ Κψδηθνο Δκπνξηθνχ
Ναπηηθνχ.

ε. (1) Τπεπζχλνπ δειψζεσο ηνπ ππνςεθίνπ πεξί ηεο θηεζεηζεο ππ΄ απηνχ ζαιαζζηαο ππεξεζίαο επί
εκπνξηθψλ πινίσλ, ελ ελεξγεία, πεξί ηνπ ρξφλνπ πινηαξρίαο ηνχηνπ, σο θαη πεξί ηνπ φηη νχηνο θέθηεηαη
ην ππφ ηνπ λφκνπ απαηηνπκελνλ δηα ηελ ζπκκεηνρήλ ηνπ εηο ηαο εμεηάζεηο Γίπισκα..
(2) Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνςεθίσλ θεθηεκέλσλ ζαιαζζίαο ππεξεζίαο ελ ησ Πνιεκηθψ Ναπηηθψ κεηά ηεο
ζρεηηθήο αηηήζεσο ππνβάιιεηαη θαη πηζηνπνηεηηθφλ ηεο αξκνδίαο Τπεξεζίαο ηνπ Αξρεγείνπ Ναπηηθνχ,
εθκαίλνλ ηελ επί πνιεκηθψλ ή βνεζεηηθψλ πινίσλ ηνπ Π.Ν., ελ ελεξγεία, δηαλπζείζαλ ππεξεζίαλ.
(3) Πξνθεηκέλνπ πεξί ππνςεθίσλ θεθηεκέλσλ ζαιάζζηαο ππεξεζίαο επί θξαηηθψλ πινίσλ, ππνβάιιεηαη
πηζηνπνηεηηθνλ ηεο αξκνδίαο θαηά πεξίπησζηλ θξαηηθήο ππεξεζίαο, εκθαίλνλ θαη ηνλ ρξφλν ελεξγείαο
ηνχησλ.
ζη. Απνδείμεηο θαηαβνιήο εμεηάζηξσλ.»
Παξάγξαθνο 3:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«1. Ο έιεγρνο ησλ ππνβαιινκέλσλ αηηήζεσλ κεηά ηελ ζπλνδεπφλησλ ηαχηαο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ινηπψλ
ζηνηρείσλ, ελεξγείηαη ππεπζχλσο ππφ ηνπ Σκήκαηνο Πινεγηθήο Τπεξεζίαο ηεο αξκνδίαο Γηεχζπλεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.»
Παξάγξαθνο 4:
Πξνζζήθε παξ. 3 ζην άξζξν 5 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246).
Παξάγξαθνο 5:
Αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 6 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Πξνεδξίαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
145054/3/82/26-26 Απξηιίνπ 1982, πνπ δηαηήξεζε ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πιεξώζεσο ζέζεσλ
Πινεγώλ, ε νπνία νξίδεη σο εμήο:
«Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή.
Άξζξνλ 6
<Η πιήξσζε ησλ θελνπκέλσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ Πινεγψλ ελεξγείηαη κε δηαγσληζκφ εληφο κελφο απφ
ηεο πξνθεξχμεσο ηνπ ελψπηνλ εμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
Σεο Δπηηξνπήο κεηέρνπλ έλαο πινίαξρνο Λ.. σο Πξφεδξνο , έλαο αλψηεξνο κάρηκνο Αμησκαηηθφο Π.Ν.,
έλαο θαηψηεξνο Αμησκαηηθφο Λ.., έλαο Αξρηπινεγφο θαη σο εηδηθνί εμεηαζηέο γηα ηα καζήκαηα
ζπλελλνήζεσο, Ηιεθηξνληθήο Ναπηηιίαο, Νφκσλ – Καλνληζκψλ θαη Αγγιηθψλ νξίδνληαη Αμησκαηηθνί Λ.
Χο Γξακκαηεχο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη θαηψηεξνο Αμησκαηηθφο Λ.. θαη σο Κπβεξλεηηθφ Δπίηξνπνο
έηεξνο πινίαξρνο Λ..>.»
Παξάγξαθνο 6:
Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 749/1977, πνπ πξνβιέπεη σο εμήο:
«Άξζξνλ 7(8).
Δμεηαζηέα καζήκαηα .
1. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη επί ησλ θάησζη καζεκάησλ:
α. Διιεληθά, γξαπηψο.
β. Ν. Σέρλε , Πινεγία, γξαπηψο – πξαθηηθψο.
γ. πλελλφεζηο, πξαθηηθψο.
δ. Ηιεθηξνληθή Ναπηηιία, πξαθηηθψο.
ε. Νφκνη – Καλνληζκνί , γξαπηψο.
ζη. Αγγιηθά, γξαπηψο – πξνθνξηθψο.
2. Η εμεηαζηέα χιε εθάζηνπ εθ ησλ αλσηέξσ καζεκάησλ σο θαη δηαηηζέκελνο ρξφλνο δηα ηελ εμέηαζηλ ησλ
ππνςεθίσλ θαζνξίδνληαη σο θαησηέξσ.
Μάζεκα 1νλ

ΔΛΛΗΝΙΚΑ
α. Δθζεζηο επί ζέκαηνο Ναπηηθνχ.
β. Σα δηδφκελα ζέκαηα είλαη ηνηαχηα ψζηε λα ειέγρεηαη θαη δηαπηζηνχηαη ε εθθξαζηηθή ηθαλφηεο
αλαπηχμεσο ελλνηψλ, ε δπλαηνηε3 θαιήο ζπληάμεσο θαη ε νξζνγξαθία ησλ.
γ. Η βαζκνινγεζηο είλαη εληαία, ιακβαλφκελεο ππ΄φςηλ ηεο απνδφζεσο ηνπ ππνςεθίνπ εηο άπαληαο ηνπο
πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο.
Δηο πεξίπησζηλ αλαπηχμεσο ζέκαηνο ζαθψο δηαθφξνπ ηνπ δνζέληνο, ην γξαπηφλ βαζκνινγείηαη κε
κεδέλ, αλεμαξηήησο άιισλ ηπρφλ αξεηψλ ηνπ.
δ. Γηάξθεηα εμεηάζεσο : Ώξαη δπν (2), κεηά ην πέξα ηεο ππαγνξεχζεσο ηνπ ζέκαηνο.
Μάζεκα 2νλ
ΝΑΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ – ΠΛΟΗΓΙΑ
α. Έιηθεο – Πεδάιηα – Γηαηάμεηο ειίθσλ θαη πεδαιίσλ, ελέξγεηα απηψλ – πιεπξηθαί έιηθεο θαη έηεξα
ζπζηήκαηα ψζεσο – ηξνθή – Δπηηάρπλζηο θαη επηβξάδπλζηο.
Παξάγνληεο επεξεάδνληεο ηνπο ρεηξηζκνχο (βχζηζκα, δηαγσγή, θιίζηο, ηαρχηεο άλεκνο, ξεχκαηα αβαζή
χδαηα θιπ.) – ηξνθή εηο πεξησξηζκέλνλ ρψξνλ – αγθπξνβνιία θαη πξνζδέζεηο – Παξαβνιή –
Πξπκλνδέηεζηο – ηξνθή επ΄ αγθχξα – πξνζδέζεηο εηο λαχδεηα (νη πξναλαθεξφκελνη ρεηξηζκνί κεηά ή
άλεπ ξπκνπιθψλ). Απαξζηο πξπκλνδεηεκέλνπ πινίνπ – Απαξζηο παξαβεβιεκελνπ (θαζ΄φιαο ηαο
πεξηπηψζηο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή θαη ξεπκάησλ, εκθφξηνπ ή αθφξηνπ ηνπ πινίνπ) – Δκπινθή αγθχξαο
θαηά ηελ άπαξζη, επζέηεζηο Γξηππηζηο αγθπξψλ – Απαζαη αη κέζνδνη ξπκνπιθήζεσο – Γηάπινπο δηαχισλ
πνηακψλ – ρεηξηζκνί δεμακεληζκνχ απνδεμακεληζκνπ – ρεηξηζκνί κεγάινπ εθηνπίζκαηνο πινίσλ.
β. Λεπηνκεξήο γλψζηο ηνπ Γηεζλνχο, Καλνληζκνχ πξνο απνθπγήλ ζπγθξνχζεσο ελ ζαιάζζε.
γ. Η εμέηαζηο ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο είλαη γξαπηή θαη πξαθηηθή.
Γηάξθεηα γξαπηήο εμεηάζεσο Ώξαη δπν (2), κεηά ην πέξαο ηεο εθθσλήζεσο ησλ ζεκάησλ. Γηάξθεηα
πξαθηηθήο εμεηάζεσο, εθάζηνπ ππνςεθίνπ : Γέθα (10) ιεπηά ηεο ψξαο.
Μάζεκα 3νλ
ΤΝΔΝΝΟΗΙ
α. Δπρεξήο ρξεζηο ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθνο εκάησλ – Σαρεία θαηάξηηζηο θαη αλάγλσζηο εκεξεζίνπ
ζήκαηνο- Δπρεξήο απνζηνιή θαη αλάγλσζηο λπθηεξηλνχ ζήκαηνο δηα θσηεηλνχ ζεκείνπ- Γλψζηο απφ
κλήκεο ησλ επεηγνχζεο θχζεσο ζεκάησλ – Δπρεξήο ρξεζηο Ραδηνηειεθψλνπ θαη γλψζηο ηνπ ζρεηηθνχ
Καλνληζκνχ.
β. Η εμέηαζηο ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο είλαη πξαθηηθή. Γηάξθεηα εμεηάζεσο εθάζηνπ ππνςεθίνπ: δέθα (10)
ιεπηά ηεο ψξαο.
Μάζεκα 4νλ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
α. Δπρεξήο ρξήζηο ζπζθεπψλ RADAR, ξαδηνγσληνκέηξσλ (D/F), ερνβνιηζηηθψλ κεραλεκάησλ,
ειεθηξνληθψλ ή ειεθηξηθψλ δξνκνκέηξσλ σο θαη βνεζεηηθψλ ειεθηνξληθσλ ζπζθεπψλ πιεπξίζεσο ησ
πινίσλ (SONAR DOCKING SYSTEMS).
β. Η εμέηαζηο ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο είλαη πξαθηηθή. Γηάξθεηα εμεηάζεσο εθάζηνπ ππνςεθίνπ: δέθα
πέληε (15) ιεπηά ηεο ψξαο.
Μάζεκα 5νλ
ΝΟΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ
α. Δθ ηνπ Κψδηθνο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Γ. 187/1973): Αζηπλνκία ιηκέλσλ θαη παξαιίσλ Γηνηθεηηθή Αζηπλνκία - Καλνληζκνί ιηκέλσλ, ζέκαηα ξπζκηδφκελα ππ΄απηψλ (γεληθά) - θπξψζεηο
παξαβαηψλ - πινεγεζηο ξπκνχιθεζηο θαη επηζαιάζζηνο αξσγή - Με απηνπξφζσπνο δηεχζπλζηο πινίνπ παξάβαζηο Καλνληζκνχ πξνο\ απνθπγήλ ζπγθξνχζεσο - Απφπινπο πινίνπ άλεπ ειέγρνπ ηεο Ληκεληθήο
Αξρήο.
β. Δθ ηνπ ηζρχνληνο Καλνληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηψο θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηνχ: Διεπζεξνθνηλσλία
πινίσλ - Δίζπινπο θαη έθπινπο - εκαηνθνξηθνη ηαζκνί - αγθπξνβνιηα - πξπκλνδέηεζηο - κεζφξκηζηο δεμακεληζκνί - πινία κεηαθέξνληαη επθιέθηνπο θαη εθξεθηηθάο χιαο - Ρπκνπιθά θαη ξπκνπιθήζεηο -

Έθξεμηο ππξθαηάο ελ ιηκέλη - Δηδηθαη δηαηάμεηο θηλήζεσο πινίσλ εηο λεζίδαο Φιεβψλ, Φπηάιιεηαο, Αγίνπ
Γεσξγίνπ - Λνηκνθαζαξηεξίνπ), νξκίζθνπ Αθξνδίηεο,, φξκνπ Φαιήξνπ σο θαη δηειεχζεσο δίαπινπ Π.
Ναπζηάζκνπ αιακίλνο - πεξί πξνιήςεσο ηεο ξππάλζεσο ηεο ζαιάζζεο δηα πεηξειαίνπ.
γ.Δθ ηνπ πγεηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ (Α.Ν. 340/1936 - Φ.Δ.Κ. 512 θαη Ν.Γ. 287/1969 Φ.Δ.Κ 287 η.Α) :
Γεληθά πεξί πγεηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ ιηκέλσλ - Διεπζεξνθνηλσλία - Τπνθείκελα εηο ειεπζεξνθνηλσλίαλ
πινία - δηαδηθαζία ειεπζεξνθνηλσλίαο - Ναπηηιηαθή δήισζηο πγείαο - Άλνζνο νξγάλσλ επί κε
ειεπζεξνθνηλσλήζαληνο πινίνπ - Απνβίβαζηο πξνζβεβιεκέλνπ αηφκνπ - Μεηαθνκηδή λεθξψλ Διεπζεξνθνηλσλία δη΄ αζπξκάηνπ - Διεπζεξνθνηλσλία ιφγσ αλσηέξαο βίαο - Διεπζεξνθνηλσλία
πνιεκηθψλ πινίσλ - Υξφλνο ειεπζεξνθνηλσλίαο - πγεηνλνκεία ιηκέλσλ - Καζήθνληα πγεηνλφκσλ - Πινηνλ
αξλνπκελνλ λα ππαρζή εηο ηαο ππφ ηεο πγεηνλνκηθήο Αξρήο επηβαιινκέλαο ππνρξεψζεηο - Τγεηνλνκηθά
κέηξα θαηά ηνλ απφπινπλ πινίνπ ελ πεξηπηψζεη επηδεκίαο εηο ηνλ ιηκέλα απφπινπ.
δ. Η εμέηαζηο ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο είλαη γξαπηή. Γηάξθεηα εμεηάζεσο : Γπν θαη ήκηζπ (2 1/2) ψξαη απφ
ηεο εθθσλήζεσο ησλ ζεκάησλ.
Μάζεκα 6νλ
ΑΓΓΛΙΚΑ
α. Καηά ηελ πξνθνξηθήλ εμέηαζηλ ειέγρεηαη θαη δηαπηζηνχηαη ε επρέξεηα ηνπ εμεηαδφκελνπ εηο δηάιεμηλ επί
ζέκαηνο λαπηηθνχ σο θαη αη γλψζεηο ηνχηνπ εηο λαπηηθνχο φξνπο. Γηάξθεηα εμεηάζεσο εθάζηνπ ππνςεθίνπ
: δέθα (10) ιεπηά ηεο ψξαο.
β. Καηά ηελ γξαπηήλ δνθηκαζίαλ ππαγνξεχεηαη αγγιηθφλ θείκελνλ, ζπλήζνπο λαπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, εμ
είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ ζηίρσλ, νπ θαη αηηείηαη ε κεηάθξαζηο εηο ηελ ειιεληθήλ. Δληαχζα ειέγρεηαη θαη
δηαπηζηνχηαη ε νξζνγξαθία εηο ηελ αγγιηθήλ θαη ε αθξηβήο θαη νξζή κεηάθξαζηο ηνπ αγγιηθνχ θεηκέλνπ εηο
ηελ ειιεληθή. Γηάξθεηα εμεηάζεσο : Μία (1) ψξα απφ ηνπ πέξαηνο ππαγνξεχζεσο ηνπ θεηκέλνπ.
3. Η πξαθηηθή εμέηαζηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηιεθηξνληθήο Ναπηηιίαο ιακβάλεη ρψξαλ εηο ηελ Γεκνζηαλ
ρνιήλ ειεθηξνληθψλ Ναπηηιηαθψλ Οξγάλσλ, ε δε πξαθηηθή εμέηαζηο ηνπ καζήκαηνο ηεο Ν. Σέρλεο,
Πινεγίαο εηο ην Κέληξνλ Δπηκνξθψζεσο ρνιψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ.»
Παξάγξαθνο 7:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«5. Σα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ε Δπίηξνπνο επηβιέπνπλ ηνπο ππνςήθηνπο θαζ΄ φιελ ηελ
δηάξθεηαλ ηεο εμεηάζεσο.»
Παξάγξαθνο 8:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«13. Η γξαπηή δνθηκαζία δηελεξγείηαη απφ θνηλνχ δη΄ άπαληαο ηνπο ππνςήθηνπο επί ράξηνπ ππεξεζηαθνχ
θέξνληνο ηελ ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ηελ κνλνγξαθήλ ηνπ Τπνπξγηθνχ
Δπηηξφπνπ θαη ηεκάρηνλ αδηαθαλνχο ράξηνπ δη΄ νπ επηθαιχπηεηαη ην νλνκαηεπψλπκνλ ηνπ ππνςεθίνπ εμ
ακθνηέξσλ ησλ πιεπξψλ.»
Παξάγξαθνο 9:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246) σο εμήο:
«14. Οιίγνλ πξν ηεο ελάξμεσο ηεο γξαπηήο δνθηκαζίαο ε εμεηαζηηθή Δπηηξνπή, παξφληνο θαη ηνπ
Τπνπξγηθνχ Δπηηξφπνπ, θαηαξηίδεη, ελ ζπλεδξηάζεη, δπν ζέκαηα ίζεο βαζκνινγηθήο αμίαο, εθάηεξνλ ησλ
νπνίσλ δχλαηαη λα απνηειείηαη εμ πιεηφλσλ εξσηεκάησλ. Οη εμεηαδφκελνη ππνρξενχληαη φπσο
επεμεξγαζζνχλ ή αλαπηχμνπλ ακθφηεξα ηα ζέκαηα.»
Παξάγξαθνο 10:
Πξνζζήθε παξαγξάθνπ 4 ζην άξζξν 10 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246).
Παξάγξαθνο 11:
Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«Άξζξνλ 11(12).
Ένστασις

α. Δλζηαζηο δη΄ νπζηαζηηθαο παξαβάζεηο ηνπ θεθαλνληζκέλνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ εμεηάζεσλ,
ππνβάιιεηαη εγγξάθσο απ επζείαο εηο ηνλ Τπνπξγηθφλ Δπίηξνπνλ ηεο Δπηηξνπήο εμεηάζεσλ, εληφο 24
σξψλ απφ ηνπ πέξαηνο ηεο εμεηάζεσο ηνπ θαζ΄ νπ ε έλζηαζηο καζήκαηνο.
β. Έλζηαζηο θαηά ηεο βαζκνινγία ηεο Δπηηξνπήο, σο θαη επαλέληαμηο καζήκαηνο δελ επηηξέπεηαη.»
Παξάγξαθνο 12:
Καηαξγνύληαη:
α) ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), πνπ πξνβιέπεη όηη:
«2. Σν πεξηερφκελνλ ησ χπεξζελ ππφ ζηνηρεία δ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ ειέγρεηαη ππφ ηεο ππεξεζίαο
δη΄ αιιεινγξαθίαο κεηά ησλ αξκνδίσλ, αληηζηνίρσο ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.»
β) ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), πνπ πξνβιέπεη όηη:
«2. Δπί πάζεο ακθηζβεηήζεσο πεξί ησλ πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ, απνθαζίδεηαη, εηηνινγεκέλσο θαη
αλεθιήησο δη΄ εγγξάθνπ απνθάζεσο ηνπ, ν Τπνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.»
γ) ε παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), πνπ νξίδεη όηη:
«6. Οη Αμησκαηηθνί, κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη εηδηθνί εμεηαζηαί σο θαη ν Τπνπξγφο Δπίηξνπνο θέξνπλ
ππνρξεσηηθψο ζηνιήλ.»
δ) ην άξζξν 13 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246), πνπ νξίδεη όηη:
«Άξζξνλ 12(13).
Μεηαβαηηθαί Γηαηάμεηο.
Γηαγσληζκνί πξνζιήςεσο Πινεγψλ πξνθεξπρζέληεο πξν ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ζα δηελεξγεζνχλ
κεηαμχ ησλ απηψλ ππνςεθίσλ θαη επί ηε βάζεη ηεο ηζρπνχζεο λνκνζεζίαο θαηά ηελ εκεξνκελίαλ
ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ πιελ ηεο εμεηαζηέαο χιεο δη΄ ήλ ζα ηζρχζνπλ αη δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο.»
Άξζξν 6 - Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184) πνπ νξίδεη ηα εμήο:
«2. Σα πκβνχιηα Υξεζηψλ Ληκέλσλ απαξηίδνληαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θάζε Οξγαληζκνχ, σο
Πξφεδξν ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ πξφζσπν πνπ αζθεί θαζήθνληα Πξνέδξνπ, θαζψο
θαη ηα εμήο κέιε κε ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θνξείο,
χζηεξα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο:
α. έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή,
β. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Π.Δ.Π.Δ.Ν.),
γ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ νηθείνπ Γήκνπ,
δ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο,
ε. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ λαπηηθψλ πξαθηφξσλ,
ζη. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ,
δ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ θνξηνεθθνξησηψλ,
ε. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αληίζηνηρν Οξγαληζκφ Ληκέλα,
ζ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο (.Δ.Δ.Ν.),
η. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο,
ηα. έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ην νηθείν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην,
ηβ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο ΔΑκεΑ.»
Άξζξν 7 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4504/2017
Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184) έσο ηελ 31ε-122019, πνπ νξίδεη ηα εμήο:
«3. Μέρξη 31.12.2018, ε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο ζπκβάζεσλ
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3142/1955 (Α΄ 43) θαη ηνπ εθηειεζηηθνχ

απηνχ β.δ. 28 Ιαλνπαξίνπ/26 Φεβξνπάξηνπ 1958 (Α΄ 44), πνπ αθνξνχλ ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ
θαηά ηφπνπο Πινεγηθψλ ηαζκψλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ πιένλ Φ.Π.Α.
εηεζίσο αλά Κ.Α.Δ., γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηαζκνχο απηνχο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ
(60.000) επξψ πιένλ Φ.Π.Α. κεληαίσο αλά Κ.Α.Δ. γηα ηνλ Πινεγηθφ ηαζκφ Πεηξαηά, πινπνηείηαη απφ ηνπο
θαηά ηφπνπο Πινεγηθνχο ηαζκνχο.».
Άξζξν 8 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4256/2014
Πξνζζήθε ππνπεξίπη. δδ’ ζηελ πεξίπη. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4256/2014 (Α’ 92).
Άξζξν 9 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4256/2014
Αληηθαηάζηαζε ηεο πεξίπη. ε’ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4256/2014 (Α’ 92) πνπ νξίδεη σο
εμήο:
«ε. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε
θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 2, ε απφθαζε κε αξηζκφ 3342/2/2005 (Β΄ 169/2005)
θαηά ην κέξνο πνπ νξίδεη ηνλ ηχπν ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ αλαςπρήο θαη ηνλ θαηάινγν ησλ
απνδεθηψλ γηα θνηλνπνίεζε θαη εζσηεξηθή δηαλνκή θαη ε απφθαζε κε αξηζκφ 3342/3/2003 (Β΄
1111/2003).»
Άξζξν 10 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014
Αληηθαηάζηαζε ηεο ππνπαξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014 (Α’ 92), όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184), κε έλαξμε ηζρύνο από 112-2017 θαη πνπ νξίδεη σο εμήο:
«1. α. Πινία αλαςπρήο κε νιηθφ κήθνο κέρξη θαη είθνζη ηέζζεξα (24) κέηξα επηηξέπεηαη λα εθλαπιψλνληαη,
ρσξίο λα ππεξεηεί ζε απηά πινίαξρνο θαη πιήξσκα. Σε δηαθπβέξλεζε ησλ πινίσλ αλαςπρήο ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αλαιακβάλεη θπβεξλήηεο, ν νπνίνο πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ εθλαπισηή θαη
ζεσξείηαη πξνζηεζείο απηνχ, φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζην λαπινζχκθσλν. Σα πινία αλαςπρήο ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο ππνπαξαγξάθνπ κε κεηαθνξηθή ηθαλφηεηαο άλσ ησλ δψδεθα (12)
επηβαηψλ επηηξέπεηαη λα εθλαπιψλνληαη, κφλνλ φηαλ ππεξεηεί ζε απηά πινίαξρνο θαη πιήξσκα,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο λφκνπ.».
Κεθάιαην Β’ - Γηαηάμεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Άξζξν 11 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Παξάγξαθνο 1:
Παξάγξαθνο 2:
Παξάγξαθνο 3:
Καηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 1/1986 (Α’ 1), πνπ νξίδεη όηη:
«Άξζξν 1 : Πεξηθέξεηα Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ
ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ πνπ εδξεχεη ζηε Μπηηιήλε ππάγνληαη νη Ννκνί Λέζβνπ, Υίνπ,
άκνπ, Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ.»
Κεθάιαην Γ’ - Γηαηάμεηο Γεκόζηαο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο
Άξζξν 12 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 2638/1998
Παξάγξαθνο 1:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη σο εμήο:
«3. Σν ρνξεγνχκελν απφ ηηο Α.Δ.Ν. πηπρίν Πινηάξρνπ ή Μεραληθνχ Γ’ ηάμεο αληίζηνηρα, κεηά ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, απνηειεί απαξαίηεην ηππηθφ πξνζφλ εμέιημεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ κέρξη ηελ
απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο εκπνξηθνχ λαπηηθνχ Α΄ ηάμεο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηε λνκνζεζία
πνπ ηζρχεη θάζε θνξά.»

Παξάγξαθνο 2:
Αληηθαηάζηαζε ησλ ιέμεσλ «Παλεπηζηήκηα» θαη «Παλεπηζηεκίσλ» ζηελ πεξίπη. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 2, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3450/2006 (Α’ 64) θαη ζηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204), όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ λ. 3450/2006 (Α’ 64), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«δ) Σε ζχκπξαμε απφ θνηλνχ κε ηα Παλεπηζηήκηα, γηα ηε δηνξγάλσζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ (Π.Μ..) θαη ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζε ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηεο ειιεληθήο εκπνξηθήο
λαπηηιίαο.»
«2. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάησλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ ελδηαθεξφκελσλ Παλεπηζηεκίσλ,
κπνξεί λα νξγαλψλνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ, λα ζπγρσλεχνληαη, λα κεηνλνκάδνληαη ή λα θαηαξγνχληαη
Π.Μ.. ζε γλσζηηθά αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο
εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Σα Πξνγξάκκαηα απηά νξγαλψλνληαη απφ ηα Παλεπηζηήκηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
Α.Δ.Ν. Σελ αξκνδηφηεηα ρνξήγεζεο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ έρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα.»
Παξάγξαθνο 3:
Γηαγξαθή ησλ πεξηπη. ε’ θαη η’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδνπλ
όηη:
«ε) Δθθέξεη γλψκε, πξνο ηνλ Τπνπξγφ, επί ηεο πξφηαζεο νξηζκνχ Γηεπζπληή ρνιήο.»
«η) πληάζζεη εθζέζεηο ππεξεζηαθήο ηθαλφηεηαο γηα ηα κέιε Δ.Π. θαη Δ.Σ.Π., σο δεχηεξνο αμηνινγεηήο,
ζην ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. ηα) πγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε θαη δηεθπεξαίσζε
ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ.»
Παξάγξαθνο 4:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη όηη:
«1. Όξγαλα δηνίθεζεο ηεο ρνιήο είλαη ην εθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, ν Γηεπζπληήο θαη ν Αλαπιεξσηήο
Γηεπζπληήο.»
Παξάγξαθνο 5:
Αληηθαηάζηαζε ηεο πεξίπη. δ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη όηη:
«δ) Πξνΐζηαηαη ηεο Γξακκαηείαο ηεο ρνιήο, ηνπ Δ.Π. θαη ηνπ Δ.Σ.Π. ηεο ρνιήο.»
Παξάγξαθνο 6:
Γηαγξαθή ηεο πεξίπη. ε’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη όηη:
«ε) πληάζζεη εθζέζεηο ππεξεζηαθήο ηθαλφηεηαο γηα ηα κέιε Δ.Π. θαη Δ.Σ.Π., σο πξψηνο αμηνινγεηήο, ζην
ηέινο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο.»
Παξάγξαθνο 7:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204), όπσο έρεη ζπκπιεξσζεί κε
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3153/2003 (Α’ 153), πνπ νξίδεη όηη:
«2. Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο είλαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ Δ.Π. ηεο ρνιήο θαη νξίδεηαη γηα ηξηεηή ζεηεία κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη γλψκε ηνπ
Γηνηθεηή. Η πξφηαζε πεξηιακβάλεη δχν ή ηξεηο θαζεγεηέο εηδηθφηεηαο πινηάξρνπ, πξνθεηκέλνπ πεξί
ρνιήο Πινηάξρσλ θαη εηδηθφηεηαο κεραληθνχ, πξνθεηκέλνπ πεξί ρνιήο Μεραληθψλ θαη εθφζνλ δελ
ππάξρνπλ θαζεγεηέο, επίθνπξνπο θαζεγεηέο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. Αλ δελ ππνβιεζεί πξφηαζε ή
γλψκε κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη ηάμεη ν Τπνπξγφο ή αλ ε πξφηαζε δελ πεξηέρεη ηνλ αλσηέξσ
αξηζκφ κειψλ Δ.Π., ν νξηζκφο ηνλ Γηεπζπληή γίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ. Μέιε Δ.Π. πνπ έρνπλ νξηζζεί
Γηεπζπληέο ρνιήο γηα δχν ζπλερφκελεο ζεηείεο δελ κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ γηα ηε ζέζε απηή ζηελ
ακέζσο επφκελε ζεηεία, εθηφο εάλ ζηε ρνιή ππεξεηεί κφλν έλα ηαθηηθφ κέινο Δ.Π.»
Παξάγξαθνο 8:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 3 ηεο Δλόηεηαο Γ’ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη
όηη:
«3. Σα κέιε ηνπ Δ.Π. δελ επηηξέπεηαη λα αζθνχλ άιιε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο Α.Δ.Ν.. Με
πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο

γηα ηελ θαη' εμαίξεζε εθηφο ππεξεζίαο απαζρφιεζε κειψλ ηνπ Δ.Π., ακεηβφκελε ή φρη, ζε εθαξκνγέο ηνπ
επαγγεικαηηθνχ ηνπο θιάδνπ, ζπκβαηέο κε ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα.»
Παξάγξαθνο 9:
Πξνζζήθε παξαγξάθνπ 4 ζηελ Δλόηεηα Γ’ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204).
Παξάγξαθνο 10:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη όηη:
«1. Κάζε κέινο ηνπ Δ.Π. δηθαηνχηαη λα ιάβεη εθπαηδεπηηθή άδεηα, κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ
αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ, πνπ επηηπγράλεηαη ηδίσο:
α) κε ηελ απαζρφιεζε ζε ρψξνπο εξγαζίαο ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη
εθαξκνγή κεζφδσλ θαη γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηιία.
β) κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή άιιν ζρεηηθφ θνξέα ηεο ρψξαο ή
ηνπ εμσηεξηθνχ,
γ) κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε επηζηεκνληθά ή άιια ζρεηηθά κε ηε λαπηηιία ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθέο ή
κνξθσηηθέο αληαιιαγέο ή παξνπζίαζε ζεκηλαξίσλ ζε άιια εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη
δ) κε ηε θνίηεζή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα ηελ απφθηεζε
κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.»
Παξάγξαθνο 11:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη όηη:
«2. α) Η εθπαηδεπηηθή άδεηα πνπ δηθαηνχvηαη ηα κέιε ηνπ Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ν. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ
έηνπο αλέξρεηαη ζε ζαξάληα (40) εκέξεο κε πιήξεηο απνδνρέο. Eάv ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ εθπαηδεπηηθήο
άδεηαο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ ελδηαθεξφκελν δελ επαξθεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ
πξνγξάκκαηφο ηνπ, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε πξφζζεηεο άδεηαο κέρξη ζαξάληα (40) αθφκε εκέξεο ζην
ίδην αθαδεκατθφ έηνο, σο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο.
β) Καη' εμαίξεζε, ε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο γηα θνίηεζε ζε Α.Δ.Ι. γηα απφθηεζε ηίηισλ
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηζνχηαη κε ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη κπνξεί
λα παξαηαζεί κέρξη ην κηζφ ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο.»
Παξάγξαθνο 12:
Γηαγξαθή ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) θαη ηεο πεξίπη. α’ ηεο παξ. 5
ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδνπλ σο εμήο:
«3. Σα κέιε ηνπ Δ.Π. λαπηηθψλ καζεκάησλ δηθαηνχληαη, επίζεο, αλά ηξηεηία εηδηθή εθπαηδεπηηθή άδεηα
δηάξθεηαο έσο ηξηψλ (3) κελψλ, γηα λαπηνιφγεζε ζε πινίν. Σα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο
βαξχλνπλ ην Κεθάιαην Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο. Η επηινγή, εμεχξεζε θαη λαπηνιφγεζε ζε πινίν γίλεηαη κε
επζχλε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη εγθξίλεηαη ή φρη απφ ηνλ Τπνπξγφ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο νηθείαο ρνιήο.»
«4. Μεηά ηε ιήμε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ν εθπαηδεπηηθφο
ππνρξενχηαη λα ππεξεηήζεη ζηε ρνιή γηα δηπιάζην ρξνληθφ δηάζηεκα, δηαθνξεηηθά θαηαβάιιεη ζην
Γεκφζην, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, πνζφ ίζα κε ηηο απνδνρέο ηνπ ρξφλνπ πνπ
ππνρξενχηαη λα ππεξεηήζεη.»
«5. […]. α) Να έρεη ν ελδηαθεξφκελνο ηξία (3) έηε ππεξεζίαο ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε, απφ ηα νπνία δχν
(2) έηε ζηε ρνιή πνπ ππεξεηεί ην ρξφλν πνπ αξρίδεη ε εθπαηδεπηηθή άδεηα.»
Παξάγξαθνο 13:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη όηη:
«8. Απηφο πνπ ηειεί ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα ππνρξενχηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νξηδφκελα απφ ηελ
απφθαζε κε ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε άδεηα, λα ππνβάιιεη αλαθνξά πξνο ην Τπνπξγείν ζρεηηθά κε ηελ
αμηνπνίεζή ηεο, κε ζηνηρεία ηεο πνξείαο ησλ ζπνπδψλ ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπ. Αλ δελ ππνβάιεη
αλαθνξά ή αλ δελ πξνθχπηεη πξφνδνο, ε άδεηα αλαθαιείηαη.»
Παξάγξαθνο 14:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη σο εμήο:

«12. ηελ εθπαηδεπηηθή άδεηα ρνξεγεί κε απφθαζή ηνπ ν Τπνπξγφο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ θαη εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο ρνιήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, ηνλ
έιεγρν ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.»
Παξάγξαθνο 15:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) πνπ νξίδεη σο εμήο:
«1. Σν δηδαθηηθφ έξγν θαηαλέκεηαη ζε εμακεληαία καζήκαηα θαη πεξηιακβάλεη:
α) Θεσξεηηθή δηδαζθαιία καζεκάησλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έμη (6) εμακήλσλ.
β) Πξαθηηθέο, θξνληηζηεξηαθέο ή εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ή αζθήζεηο ζε ρψξνπο εξγαζίαο, πνπ
απνζθνπνχλ ζηελ εκπέδσζε θαη εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο θαη ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ.
γ) Πξαθηηθή άζθεζε επί πινίνπ δηάξθεηαο δχν (2) εμακήλσλ.
δ) εκηλάξηα, επηζθέςεηο ζε παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιιεο αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο.
ε) Πηπρηαθέο εξγαζίεο.»
Παξάγξαθνο 16:
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204):
α) αληηθαηάζηαζε ζην πξώην εδάθην, πνπ νξίδεη ηα παξαθάησ, ηεο εκεξνκελίαο «5ε Ηνπιίνπ» κε
ηελ εκεξνκελία «9ε Ηνπιίνπ»
«2. Σν αθαδεκατθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ
επφκελνπ έηνπο. Σν δηδαθηηθφ έηνο αξρίδεη ηελ 1ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 5ε Ινπιίνπ ηνπ επφκελνπ
έηνπο θαη πεξηιακβάλεη δχν εμάκελα, απφ ηα νπνία ην πξψην νλνκάδεηαη ρεηκεξηλφ θαη ην δεχηεξν
εαξηλφ.»
β) αληηθαηάζηαζε ηνπ εδαθίνπ δεύηεξνπ πνπ νξίδεη όηη:
«Σα ζαιάζζηα εθπαηδεπηηθά εμάκελα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.»
Παξάγξαθνο 17:
ηελ πεξίπη. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204), πνπ νξίδεη σο θαησηέξσ,
αληηθαζίζηαηαη ε θξάζε «εηζεγείηαη ζην .Ν.Δ. ην ζπκβνύιην ηεο Α.Δ.Ν., ύζηεξα από πξόηαζε
ηεο νηθείαο ρνιήο ή ρνιώλ» αληηθαζίζηαηαη από ηε θξάζε «απνθαζίδεη ην πκβνύιην ηεο
Α.Δ.Ν., ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο νηθείαο ρνιήο ή ρνιώλ».
«β) γηα ηελ νξγάλσζε, ην πεξηερφκελν, ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ησλ
πξνγξακκάησλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο εηζεγείηαη ζην .Ν.Δ. ην ζπκβνχιην ηεο Α.Δ.Ν., χζηεξα απφ
πξφηαζε ηεο νηθείαο ρνιήο ή ρνιψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αλαδηνξγάλσζε πξνγξάκκαηνο.»
Παξάγξαθνο 18:
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204), σο θαησηέξσ:
α) ζην πξώην εδάθην ε θξάζε «κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «κε
απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Α.Δ.Ν., θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο»:
«3. ηηο Α.Δ.Ν. κπνξνχλ λα εθηεινχληαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ, πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο θαη
αλάπηπμεο ηεο λαπηηθήο ηερλνινγίαο.»
β) ζην δεύηεξν εδάθην, ε θξάζε «κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνύ» αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «κε
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο»:
«Δπίζεο ζηηο Α.Δ.Ν. κπνξεί λα αλαηεζεί, κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ, ε εθηέιεζε αληίζηνηρσλ
πξνγξακκάησλ απφ άιινπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίνη παξέρνπλ θαη ηε ζρεηηθή
ρξεκαηνδφηεζε.»
Άξζξν 13 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3450/2006
Παξάγξαθνο 1:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3450/2006 (A’ 64) πνπ νξίδεη σο εμήο:

«1. Σα κέιε ηνπ Δ.ΓΙ.Π. πξνζθέξνπλ εθπαηδεπηηθφ έξγν ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηε δηδαζθαιία θπζηθήο
αγσγήο ζηνπο ζπνπδαζηέο ησλ Α.Δ.Ν.»
Παξάγξαθνο 2:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3450/2006 (Α’ 64) πνπ νξίδεη ηα εμήο:
«3. Σα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο Δ.ΓΙ.Π. πνπ πξνθεξχζζεηαη είλαη:
α) Πηπρίν A.E.I, θπζηθήο αγσγήο.
β) Πεληαεηήο επαγγεικαηηθή ή εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθφηεηα κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ.»
Παξάγξαθνο 3:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3450/2006 (Α’ 64) πνπ νξίδεη ηα εμήο:
«4. Οη αλαγλσξηζκέλνη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, ην ζπγγξαθηθφ έξγν θαη ε
θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζπλεθηηκψληαη. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαπηζηψλεηαη ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.»
Παξάγξαθνο 4:
Πξνζζήθε παξαγξάθνπ 6 ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 3450/2006 (Α’ 64).
Παξάγξαθνο 5:
Γηαγξαθή ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3450/2006 (Α’ 64) πνπ νξίδεη ηα εμήο:
«8. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, θαζνξίδνληαη
νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηφο ππεξεζίαο απαζρφιεζε κειψλ ηνπ Δ.Π., ακεηβφκελε ή φρη, ζε εθαξκνγέο
ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο θιάδνπ, ζπλαθείο κε ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα.»
Άξζξν 14 - Ρπζκίζεηο Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μαθεδνλίαο
Κεθάιαην Γ’ - Ρπζκίζεηο Ληκεληθήο Πνιηηηθήο
Άξζξν 15 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 31/2018
Παξάγξαθνο 1:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 31/2018 (Α’ 61), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«5. Η επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 6 εμεηάδεη ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ,
γλσκνδνηψληαο αηηηνινγεκέλα, πξνο ηνλ πξντζηάκελν ηεο Ληκεληθήο Αξρήο, εάλ ν αλαγγέιισλ πιεξνί ή
φρη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο. Δθφζνλ ε γλσκνδφηεζε είλαη ζεηηθή, απνζηέιιεηαη ζηνλ
ελδηαθεξφκελν, εληφο πξνζεζκίαο πελήληα (50) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαγγειίαο,
ηαρπδξνκηθψο ή κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, κε επζχλε ηεο Τπεξεζίαο, βεβαίσζε ζπλδξνκήο λνκίκσλ
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζρνιήο λαπαγνζσζηηθήο εθπαίδεπζεο. ε πεξίπησζε κε
απνζηνιήο ηεο βεβαίσζεο ε δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη θαλνληθά εάλ δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε
απαγφξεπζήο ηεο.»
Παξάγξαθνο 2:
Πξνζζήθε δεπηέξνπ εδαθίνπ ζηελ ππνπεξίπη. 14 ηεο πεξίπη. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
π.δ. 31/2018 (Α’ 61).
Παξάγξαθνο 3:
Αληηθαηάζηαζε ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 31/2018 (Α’ 61), πνπ νξίδεη
σο εμήο:
«3. Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απφ Ληκεληθέο Αξρέο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα, θαηά ηνπο κήλεο
Απξίιην έσο θαη Οθηψβξην. Δπηηξέπεηαη λα δηελεξγνχληαη εμεηάζεηο θαη κε έλαλ ππνςήθην.»
Παξάγξαθνο 4:
Αληηθαηάζηαζε ηεο πεξίπη. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 31/2018 (Α’ 61), πνπ νξίδεη σο
εμήο:

«β) Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Γξαθείνπ Φπζηθήο Αγσγήο ηεο Πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο νξίδεηαη καδί κε ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην νηθείν πκβνχιην.»
Παξάγξαθνο 5:
Καηάξγεζε ηεο πεξίπη. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 31/2018 (Α’ 61), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«α) Σνλ έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2.»
Παξάγξαθνο 6:
Αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ π.δ. 31/2018 (Α’ 61), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«Τπνρξέσζε λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο έρνπλ φζνη δηνξγαλψλνπλ θάζε είδνπο λαπηαζιεηηθνχο αγψλεο,
θνιπκβεηηθνχο αγψλεο θαζψο θαη ςπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο, κνπζηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο ζηνλ
αηγηαιφ ή ηελ παξαιία ή ζε δψλε ιηκέλνο ή ζε ζαιάζζηα πεξηνρή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε χπαξμε ηνπ
βάζξνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζην επφκελν άξζξν, δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Ο δηνξγαλσηήο νθείιεη λα
αλαζέηεη ηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ζε ηθαλφ αξηζκφ λαπαγνζψζησλ, κεηά ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ
ησλ.»
Άξζξν 16 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ αξηζ. 20/1999 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλνο, όπσο ηζρύεη
Παξάγξαθνο 1:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο αξηζκ. 2133.1/39328/2018 (Β’ 1929), πνπ πξνβιέπεη σο εμήο:
«2. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 22 δελ έρεη εθαξκνγή γηα ηνπο ήδε θαηφρνπο αδεηψλ
εθκίζζσζεο ζαιάζζησλ κέζσλ αλαςπρήο, εθφζνλ νη άδεηεο απηέο είραλ εθδνζεί, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ πξντζρχζαληνο Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλσλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
ΓΚΛ αξηζκ. 20 (Β΄ 444/1999), φπσο ίζρπε πξηλ ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε θαη δελ είραλ αλαθιεζεί κέρξη
ηελ εκεξνκελία απηή. ηελ πεξίπησζε εθείλε, πνπ ν ελδηαθεξφκελνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ
ππνβάιιεη έγθαηξα αίηεζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο εθκίζζσζεο, ε άδεηα παχεη λα ηζρχεη.»
Παξάγξαθνο 2:
Άξζξν 17 - Καζηέξσζε Ζκέξαο Πξόιεςεο Θαιαζζίσλ Αηπρεκάησλ θαη Πληγκώλ
Κεθάιαην Δ’ - Γηαηάμεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο
Άξζξν 18 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ
Παξάγξαθνο 1:
Πξνζζήθε παξαγξάθνπ 3 ζην άξζξν 47 ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ (Κ.Γ.Ν.Γ.), πνπ
θπξώζεθε κε ην λ.δ. 187/1973 (Α’ 261).
Παξάγξαθνο 2:
Πξνζζήθε άξζξνπ 100Α, κεηά ην άξζξν 100 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ., πνπ θπξώζεθε κε ην λ.δ. 187/1973 (Α’
261).
Κεθάιαην Σ’ - Γηαηάμεηο Ληκεληθνύ ώκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
Άξζξν 19 - Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα αλήιηθα ηέθλα απνβηώζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
Άξζξν 20 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνύ ώκαηνο - Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
Πξνζζήθε εδαθίσλ δεύηεξνπ, ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4150/2013 (Α’
102).
Άξζξν 21 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4029/2011
Παξάγξαθνο 1:

Αληηθαηάζηαζε ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245), πνπ νξίδεη ηα θάησζη, ηεο
θξάζεο «Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» από ηε θξάζε «Με απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο»:
«3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία
απφθηεζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ εζεινληή αθηνθχιαθα, ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά, ν
ηξφπνο ειέγρνπ απηψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.»
Παξάγξαθνο 2:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245) πνπ νξίδεη σο εμήο:
«4. Οη ππνςήθηνη πνπ γίλνληαη απνδεθηνί εληάζζνληαη ζηε δχλακε ηεο ΔΠ.ΑΚΣ. πνπ εδξεχεη ζηνλ ηφπν
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη πξνκεζεχνληαη ην «Δηδηθφ Γειηίν Δζεινληή Αθηνθχιαθα» (εθεμήο Δ.Γ.Δ.Α.), ην
νπνίν εθδίδεηαη απφ ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο, Δπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Πνιίηε θαη Δζεινληηζκνχ ηεο
Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., ζηελ νπνία εθεμήο
ηεξείηαη θαη ην «Δηδηθφ Μεηξψν Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ» (εθεμήο Δ.Μ.Δ.Α.). Απφ ηελ εκεξνκελία
εγγξαθήο ζην Δ.Μ.Δ.Α. απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εζεινληή αθηνθχιαθα.»
Παξάγξαθνο 3:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«1. ηηο έδξεο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ ηεο Δπηθξάηεηαο, θαζψο θαη ησλ ιηκεληθψλ ζηαζκψλ πνπ ππάγνληαη
ζε απηέο, ζπληζηψληαη, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ θάζε ιηκεληθήο αξρήο, Οκάδεο Δπηθνπξηθήο
Αθηνθπιαθήο (εθεμήο ΟΜ.Δ.Α.) πνπ απνηεινχληαη απφ εζεινληέο αθηνθχιαθεο.»
Παξάγξαθνο 4:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«2. Σα δεινχκελα εθ κέξνπο ησλ εζεινληψλ ρεξζαία, πισηά ή ελαέξηα κέζα ειέγρνληαη γηα ηελ
θαηαιιειφηεηα, αλαγθαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηνπο απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ
πξντζηάκελν ηεο ιηκεληθήο αξρήο θαη ελ ζπλερεία απνγξάθνληαη απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο θαη
θαηαγξάθνληαη ζην «Δηδηθφ Μεηξψν Υεξζαίσλ, Πισηψλ θαη Δλαέξησλ Μέζσλ Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ»
πνπ ηεξείηαη απφ ην Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Πνιίηε θαη Δζεινληηζκνχ, ηεο Γηεχζπλζεο Πξνζηαζίαο ζαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.. Σν Σκήκα απηφ κεξηκλά γηα
ηε δηαβίβαζε ηνπ αλσηέξσ κεηξψνπ ζην Δληαίν Κέληξν πληνληζκνχ Δξεπλαο θαη Γηάζσζεο θαη ζην
Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., θαζψο θαη γηα ηελ εθάζηνηε επηθαηξνπνίεζή ηνπ.»
Παξάγξαθνο 5:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«3. Σα αλσηέξσ κέζα θαηαγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ κεηξψν εθφζνλ είλαη αζθαιηζκέλα. Δηδηθά γηα ηα
πισηά κέζα σο πξνο ηελ αζθάιηζε ηνπο θαη ηελ αζηηθή επζχλε, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηε παξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2743/1999 (Α' 211), φπσο ηζρχεη.»
Παξάγξαθνο 6:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«1. πληζηάηαη ζην Αξρεγείν Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. Δπηηειηθφ Γξαθείν ΔΠ.ΑΚΣ. (εθεμήο Δ.Γ./ΔΠ.ΑΚΣ.),
ππαγφκελν ζηνλ Κιάδν Αζηπλνκίαο θαη Σάμεο, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ΟΜ.Δ.Α.,
ην ζπληνληζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, δηα ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ
Ληκεληθψλ Αξρψλ ζηελ έδξα ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπζηαζεί. Με απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
θαζνξίδεηαη ε ζηειέρσζε, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.»
Παξάγξαθνο 7:
Πξνζζήθε λέαο παξαγξάθνπ 3 ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245).
Παξάγξαθνο 8:
ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245), πνπ νξίδεη σο θαησηέξσ, ε θξάζε «Με θνηλή
απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» αληηθαζίζηαηαη από ηε
θξάζε «Με θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο»:
«2. Οη εζεινληέο αθηνθχιαθεο θέξνπλ ππνρξεσηηθά θαη κφλν θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ησλ εζεινληηθψλ
δξάζεσλ, θσζθνξίδνλ γηιέθν ην νπνίν ηνπο ρνξεγείηαη απφ ην Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ. δσξεάλ. Με θνηλή

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαζνξίδεηαη ν ηχπνο ηνπ αλσηέξσ
γηιέθνπ, ν ηξφπνο πξνκήζεηαο θαη πξνβιέπεηαη ε ζρεηηθή δαπάλε.»
Παξάγξαθνο 9:
Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245), πνπ νξίδεη σο εμήο:
«1. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο απνζηνιήο ησλ ΟΜ.Δ.Α., ην Αξρεγείν Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. δχλαηαη λα απνδέρεηαη
δσξεέο απφ εζεινληή ή ηξίην πξφζσπν ή νπνηνλδήπνηε θνξέα, νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε λαπηηιηαθφ,
πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ, πισηά, ρεξζαία ή ελαέξηα κέζα, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέζν ή πιηθφ. Οη
δσξεέο απηέο γίλνληαη απνδεθηέο κε απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο πεξί δσξεψλ ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ..»
Παξάγξαθνο 10:
ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245), πνπ νξίδεη σο θαησηέξσ, ε θξάζε
«απνθαζίδεη ν Τπαξρεγόο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.» αληηθαζίζηαηαη από ηε θξάζε «απνθαζίδεη ν
αξραηόηεξνο Τπαξρεγόο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.»:
«3. ηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ΟΜ.Δ.Α., ν εμνπιηζκφο θαη ηα θάζε είδνπο κέζα, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί
ζην βηβιίν ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 12 κέρξη θαη ηελ εκέξα θαηάξγεζεο, απνηεινχλ εμνπιηζκφ
θαη κέζα ηεο ΔΠ.ΑΚΣ.. Γηα ηε δηάζεζε ηνπο ζε άιιε ή άιιεο ελεξγέο ΟΜ.Δ.Α. απνθαζίδεη ν Τπαξρεγφο
ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Δ.Γ./ΔΠ.ΑΚΣ., ην νπνίν δηαγξάθεη ηελ θαηαξγεζείζα
ΟΜ.Δ.Α. απφ ην ηεξνχκελν αξρείν.»
Παξάγξαθνο 10:
Καηαξγνύληαη νη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245), πνπ νξίδνπλ σο εμήο:
«1. Γηα ηνπο εζεινληέο αθηνθχιαθεο κε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή ζπλερή ππεξεζία, ε νπνία βεβαηψλεηαη απφ
ηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθείαο ιηκεληθήο αξρήο, νη νπνίνη επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο
δηαγσληζκνχο θαηάηαμεο πξνζσπηθνχ ζην Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., εθφζνλ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα, θαηά ηελ
εθάζηνηε πξνθήξπμε, πξνζφληα θαη πξνυπνζέζεηο, ζεζπίδνληαη νη αθφινπζεο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο:
α. Οη εζεινληέο αθηνθχιαθεο, θαηά ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ θαηάηαμεο ζην Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.,
ιακβάλνπλ, εθφζνλ δηαηεξνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπο, αξηζκφ δηαθνζίσλ (200) κνξίσλ ν νπνίνο πξνζηίζεηαη
ζηα ζπλνιηθά ηνπο κφξηα ζχκθσλα κε ηελ πξνθήξπμε.
β. Οη εζεινληέο αθηνθχιαθεο πξνηηκψληαη θαηά ηνπο δηαγσληζκνχο θαηάηαμεο ζην Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., ζε
νπνηαδήπνηε θαηεγνξία, έλαληη άιισλ ππνςεθίσλ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ηνπο.
2. ηε βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο ιηκεληθήο αξρήο ηεο παξαγξάθνπ 1, αλαθέξεηαη ξεηά φηη ν εζεινληήο αθηνθχιαθαο ζχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα ζηελ Τπεξεζία ζηνηρεία έρεη πξνζθέξεη ηηο εζεινληηθέο ηνπ
ππεξεζίεο αλειιηπψο επί ηξία ή πεξηζζφηεξα έηε ρσξίο λα έρεη απσιέζεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 14.»
Άξζξν 22 - Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο εζσηεξηθώλ πιόσλ από θνξηεγά πινία κε δηεζλή
πηζηνπνηεηηθά
Άξζξν 23 - Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012
Κεθάιαην Ε’ - Γηαηάμεηο επνπηεπόκελσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο
Άξζξν 24 - Δίζπξαμε απαηηήζεσλ θαη εζόδσλ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ
Κεθάιαην Ζ’ - Σειηθέο Γηαηάμεηο
Άξζξν 25 - Έλαξμε ηζρύνο
-

