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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

1. Αλαγθαηόηεηα
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
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 ζα επηηξέςεη 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.
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.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Άξζξν 5 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977: Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, 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.
Άξζξν 6 - Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 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 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.
Άξζξν 7 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4504/2017: Παξάηαζε ηεο εκεξνκελίαο, κέρξη 31-122019, 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.
Άξζξν 8 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 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-112018, εκεξνκελία θαηάξγεζεο ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.
4256/2014.
Άξζξν 9 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 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.
Άξζξν 10 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014: 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.
Άξζξν 11 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο: Ζ Γεληθή
Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π.) απνηειεί θαζνιηθφ ζεζκηθφ δηάδνρν ηνπ Τπνπξγείνπ
Αηγαίνπ πνπ ηδξχζεθε ην 1985, κε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ ηφηε Κνκκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Ωο ρσξηθφ
πεδίν δηθαηνδνζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, νξίζζεθαλ ηα λεζηά ησλ λνκψλ
Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Κπθιάδσλ θαη Γσδεθαλήζνπ θαη έδξα ηεο ε Μπηηιήλε. Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π.
θαζνξίζζεθαλ αξρηθά κε ην π.δ. 1/1986 (Α’ 1), ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην π.δ. 294/1986 (Α΄
130) θαη ην π.δ. 326/2000 (Α΄ 267). Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 θαη 33 ηνπ λ. 4150/2013 (Α΄ 102),
πξνβιέπνληαη αξκνδηφηεηεο άζθεζεο λεζησηηθήο πνιηηηθήο γηα φια ηα λεζηά ηεο επηθξάηεηαο. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο
πξνβιέθζεθαλ θαη ζην λέν νξγαληζκφ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ π.δ. 13/2018 (Α’ 26), βάζεη ηνπ
νπνίαο σο ρψξνο επζχλεο νξίδνληαη ηα λεζηά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 1/1986. Με ηελ παξάγξαθν 1,
επηδηψθεηαη ε επέθηαζε ηεο ρσξηθήο δηθαηνδνζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ζην
ζχλνιν ησλ λεζηψλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πιελ ηεο λήζνπ Κξήηεο. ηφρνο ηεο λνκνζεηηθήο απηήο πξσηνβνπιίαο
είλαη ε απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηεο Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π. ζηελ επίιπζε ησλ πνηθίισλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα
ειιεληθά λεζηά. Με ηελ παξάγξαθν 2, ζεκεηψλεηαη φηη ε επηδησθφκελε επέθηαζε ηεο ρσξηθήο δηθαηνδνζίαο ηεο
Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π. γίλεηαη ζηαδηαθά θαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πξνηεηλφκελεο δηάηαμεο, πξνθεηκέλνπ λα
παξαζρεζεί επαξθέο ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζαξκνγήο ηεο Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π. ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν. Σέινο, κε ηελ
παξάγξαθν 3, γηα ιφγνπο θαιήο λνκνζέηεζεο, θαηαξγείηαη ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 1/1986 (Α’ 1), ην νπνίν αλέθεξε φηη ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ, ην νπνίν δηαδέρζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, «ππάγνληαη νη Ννκνί Λέζβνπ, Υίνπ, άκνπ, Γσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ.».
Άξζξα 12 - 13 / Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 2638/1998/ Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3450/2006: Με ην πξνηεηλφκελα άξζξα,
αλαβαζκίδεηαη θαη εθζπγρξνλίδεηαη, αθνινπζψληαο ηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πξφηππα, ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ

Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Α.Δ.Ν.), έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ρξφληα πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ
ζπληεινχζαλ ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Παξάιιεια, ε λνκνζεηηθή απηή πξσηνβνπιία ζπκβάιιεη
ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ Αθαδεκηψλ, ηθαλνπνηψληαο αηηήκαηα θνξέσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ ηεο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ζπνπδαζηψλ ησλ Α.Δ.Ν.
Άξζξν 14 - Ρπζκίζεηο Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μαθεδνλίαο: Πξνηείλεηαη ε ελ ιφγσ ξχζκηζε, δεδνκέλνπ φηη ε δεκνζίεπζε
λένπ εθζπγρξνληζκέλνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Δπηκφξθσζεο ηειερψλ
Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ/Πινηάξρσλ-Μεραληθψλ (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.
Άξζξν 15 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 31/2018: Με ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 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 παξαγξάθνπ 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
παξάγξαθν 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
παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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.
Άξζξν 16- Σξνπνπνηήζεηο ηνπ αξηζ. 20/1999 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλνο, όπσο ηζρύεη: Με ηελ πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε, επηδηψθεηαη ε άξζε ηνπ ελ ηνηο πξάγκαζη επηβαιιφκελνπ πεξηνξηζκνχ σο πξνο ηηο άδεηεο εθκίζζσζεο
ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, δεδνκέλνπ φηη γηα ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηελ άζθεζε αηνκηθψλ δηθαησκάησλ
απαηηείηαη είηε ξεηή δηάηαμε ηνπ πληάγκαηνο είηε δηάηαμε λφκνπ. Δμάιινπ, ε πξνσζνχκελε ξχζκηζε ελαξκνλίδεηαη κε

ηελ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, αθνχ δηαζθαιίδεηαη ε δηαηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ
απνξξένπλ απφ ηνλ λφκν, ρσξίο κεηαγελέζηεξε αλαηξνπή ηνπο απφ ηε Γηνίθεζε θαη επί ηεο νπζίαο ζπλνιηθή αλαίξεζε
- de facto απαιινηξίσζε ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο, αθνχ νη άδεηεο απηέο
ζπληζηνχλ πεξηνπζηαθφ δηθαίσκα. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ παξάγξαθν 2 απηνχ ηνπ λ. 3919/2011 (Α’ 32), επηβάιιεηαη ε θαηάξγεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ άζθεζε επαγγεικάησλ, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ν
απνθιεηζκφο άζθεζεο ηεο ππφ εηαηξηθήο κνξθήο, επηηξεπνκέλεο κφλν ηεο αηνκηθήο άζθεζεο απηήο.
Πξνθεηκέλνπ λα εθιείςνπλ νη αδηθαηνιφγεηνη θαη ζπγθξνπφκελνη κε ην χληαγκα πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε ηεο ελ
ιφγσ επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνηείλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο άδεηαο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο, ζε
πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο αηηίαο ή ελ δσή κεηαβίβαζεο.
Άξζξν 17 - Καζηέξσζε Δζληθήο Ηκέξαο Πξόιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκώλ: Καζηεξψλεηαη
Δζληθή Ζκέξα Πξφιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκψλ, θαζψο ε Διιάδα απνηειεί θαηεμνρήλ λεζησηηθή Υψξα
πνπ βξέρεηαη παληαρφζελ απφ λεξφ, κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηνπξηζηψλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ησλ κέηξσλ
πξφιεςεο ησλ ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ, ηφζν ζε λνκνζεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ θαη θαζεκεξηλφ επίπεδν.
Άξζξν 18 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ: Με ηελ παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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.
Άξζξν 19 - Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα ηέθλα απνβηώζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.: Με ηηο πξνηεηλφκελεο

εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα δηαηάμεηο, παξέρεηαη ζηα ηέθλα ηνπ απνβηψζαληνο Αμησκαηηθνχ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνοΔιιεληθήο Αθηνθπιαθήο (Λ.. – ΔΛ.ΑΚΣ.), ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ Κπξηάθνπ ηνπ ηαχξνπ, ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ηνπο ζηηο
Παξαγσγηθέο ρνιέο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., θαζ’ ππέξβαζε ηνπ εθάζηνηε ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ. θνπφο ηεο ελ
ιφγσ ξχζκηζεο είλαη κε ηελ πξφβιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ κέηξνπ, αθελφο λα αλαγλσξηζζεί ε
πξνζθνξά ηνπ ζαλφληνο θαηά ηελ ππεξεζία ηνπ ζην ψκα θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηάζσζε ρηιηάδσλ αλζξψπηλσλ
δσψλ θαη αθεηέξνπ λα ππάξμεη κέξηκλα γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη δε ηα αλήιηθα ζήκεξα ηέθλα απηνχ, ζηα νπνία
παξέρεηαη ην δηθαίσκα θαηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο θαη εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ είηε ζηε ρνιή Γνθίκσλ
εκαηνθφξσλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. είηε ζηε ρνιή Γνθίκσλ Ληκελνθπιάθσλ.
Άξζξν 20 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο: Με ηελ πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε, αλαβαζκίδεηαη ε απνζηνιή ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο, κε ηελ επέθηαζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε γεληθήο αζηπλφκεπζεο, πέξαλ ησλ θαζνξηδφκελσλ ζε θείκελεο δηαηάμεηο,
θαη ζηνλ αηγηαιφ θαη ζηελ παξαιία. Πεξαηηέξσ, επηδηψθεηαη ε δηαζθάιηζε ηεο εληαίαο άζθεζεο αζηπλφκεπζεο,
ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην Ληκεληθφ ψκα-Διιεληθή Αθηνθπιαθή, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2971/2001 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2242/1994) έρεη αξκνδηφηεηα επηβνιήο
κφλν δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην λ. 2971/2001.
Άξζξν 21 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 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 παξάγξαθν 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
παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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
παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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 παξάγξαθν 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.».
Άξζξν 22 - Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο εζσηεξηθώλ πιόσλ από θνξηεγά πινία κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά: 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.
Άξζξν 23 - Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012: Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε,
πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012 (Α’ 139), πεξί
ηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ απνζηξαηεπφκελσλ Αλψηαησλ Αμησκαηηθψλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. θαη ζηνπο Αλψηαηνπο Αμησκαηηθνχο νη
νπνίνη απνζηξαηεχηεθαλ θαηά ηηο ηαθηηθέο θξίζεηο ηνπ έηνπο 2014 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.
Άξζξν 24 - Δίζπξαμε απαηηήζεσλ θαη εζόδσλ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ: Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, κε ζηφρν
αθελφο ηε δηαζθάιηζε ησλ θάζε είδνπο απαηηήζεσλ θαη εζφδσλ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ αθεηέξνπ ηεο αλαγθαζηηθήο ηνπο
είζπξαμεο, ηφζν ε βεβαίσζε φζν θαη ε είζπξαμε απηψλ ππάγνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ.δ. 356/1974 (Α’ 90), φπσο
ηζρχεη, πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Ο Οίθνο Ναχηνπ, σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, δχλαηαη λα
ππαρζεί ζηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη λα δηεπθνιπλζεί έηζη ε είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ
ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δηδάιισο, ζα εμαθνινπζήζεη λα πηνζεηείηαη ε ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα δηαδηθαζία
είζπξαμεο πνπ πξνβιέπεη ν θψδηθαο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο, ηαθηηθή πνπ θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή.
Άξζξν 25 - Έλαξμε ηζρύνο: Πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ λνκνζεηήκαηνο, απφ ηε
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κε ηελ επηθχιαμε επηκέξνπο δηαηάμεσλ κε δηαθνξεηηθφ ρξφλν
ηζρχνο.

2. Καηαιιειόηεηα
2.1. Αλαθέξαηε, εάλ ππάξρνπλ, πξνεγνύκελεο πξνζπάζεηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ ίδηνπ ή παξόκνηνπ
πξνβιήκαηνο ζηελ Διιάδα θαη πεξηγξάςηε αλαιπηηθά ηα επηηπρή θαη ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ησλ
πξνζπαζεηώλ απηώλ.
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Παξειζφληεο θπξσηηθνί λφκνπ αθνξνχζαλ ζηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηά (Ο.Λ.Π.), κε ηνλ λ. 4404/2016 «Γηα ηελ
θχξσζε ηεο απφ 24 Ηνπλίνπ 2016 ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηεο απφ 13 Φεβξνπαξίνπ 2002
χκβαζεο Παξαρψξεζεο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο ΑΔ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(Α’ 126) θαη ζηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (Ο.Λ.Θ.), κε ηνλ λ. 4522/2018 «Κχξσζε ηεο απφ 2 Φεβξνπαξίνπ
2018 ηξνπνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ζε εληαίν θείκελν ηεο απφ 27 Ηνπλίνπ 2001 χκβαζεο Παξαρψξεζεο κεηαμχ
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο «Οξγαληζκφο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο Α.Δ.» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 39).
Δληνχηνηο, κε ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ, δηαθνξνπνηείηαη ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ,
αθνχ δελ επηιέγεηαη ε ιχζε ηεο απεπζείαο παξαρψξεζεο ζε ηδηψηεο, αιιά, ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο,
επηιέγεηαη ε ιχζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δέθα (10) πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ, απνθιεηζηηθά κέζσ ππν-παξαρσξήζεσλ
ζπγθεθξηκέλσλ ή θαη πλδπαζκέλσλ Ληκεληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαη κάιηζηα κε γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζήο
ηνπο πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ.

Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα κία ζπλεηδεηή θαη ζηνρεπκέλε πνιηηηθή επηινγή πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηελ καθξνρξφληα
επξσπατθή πξαθηηθή θαη εκπεηξία ζηε ιηκεληθή βηνκεραλία, ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο εμεηδηθεπκέλσλ
επελδπηψλ, πξνο φθεινο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Σν ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ ρξήδνπλ ηξνπνπνίεζεο λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ (λφκνη, λνκνζεηηθά
δηαηάγκαηα, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα), ψζηε λα απαηηείηαη ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία εθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Οη ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ
απηνχ, αθνχ ρξήδνπλ πξνψζεζήο ηνπο κέζσ ηεο λνκνζεηηθήο νδνχ, θαη φρη κε δηαηάμεηο ηνπ δεπηεξνγελνχο δηθαίνπ.
2.2. Απαξηζκήζηε αλαιπηηθά ηα δηαηάγκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ πξέπεη λα εθδνζνύλ, πξνθεηκέλνπ
λα εθαξκνζηεί πιήξσο ε αμηνινγνύκελε ξύζκηζε θαη πεξηγξάςηε γηα θάζε κία από απηέο ηπρόλ ζέκαηα πνπ
πξέπεη λα πξνζερζνύλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο.
Πξνηεηλόκελε δηάηαμε

Γηαηάμεηο
κε
θαλνληζηηθέο
ξπζκίζεηο
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΗ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ
Άξζξν 1 - Κχξσζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο
Άξζξν 2
Άξζξν 3
Άξζξν 4
Δδάθην β’ ηεο παξ. 1 θαη εδάθην α’
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4

Καλνληζηηθέο πξάμεηο πξνο έθδνζε
-

Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Κεθάιαην Α’ - Γηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ
Δπελδχζεσλ
Άξζξν 5 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. Παξ. 1
- Πξνθήξπμε (Τπνπξγφο Ναπηηιίαο &
749/1977
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο)
- Έγθξηζε Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο
Αλαζπγθξφηεζεο
Δδάθην α’ ηεο παξ. 5
Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Δδάθην β’ ηεο παξ. 10
Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Άξζξν 6 - Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017
Άξζξν 7 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4504/2017
Άξζξν 8 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4256/2014
Άξζξν 9 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4256/2014
Άξζξν 10 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014
Κεθάιαην Β’ - Γηαηάμεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Άξζξν 11 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Κεθάιαην Γ’ - Γηαηάμεηο Γεκφζηαο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο
Άξζξν 12 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. Παξ. 7:
- Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &

2638/1998

- εδάθην α’
- εδάθην πξνηειεπηαίν
Δδάθην β’ ηεο παξ. 13
Παξ. 14
Πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 15

Άξζξν 13 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. Δδάθην β’ ηεο παξ. 3
3450/2006
Δδάθην γ’ ηεο παξ. 4
Άξζξν 14 - Ρπζκίζεηο Κ.Δ..Δ.Ν./Π.- Παξ. 2
Μ. Μαθεδνλίαο
Κεθάιαην Γ’ - Γηαηάμεηο Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο
Άξζξν 15 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. Παξ. 4
31/2018
Άξζξν 16 - Σξνπνπνίεζε ηνπ αξηζκ. 20/1999 Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλνο,
φπσο ηζρχεη
Άξζξν 17 - Καζηέξσζε Ζκέξαο Πξφιεςεο Θαιαζζίσλ Αηπρεκάησλ
θαη Πληγκψλ
Κεθάιαην Δ’ - Γηαηάμεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο
Άξζξν 18 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Δδάθην α’ ηεο παξ. 1
Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ
Κεθάιαην Σ’ - Γηαηάμεηο Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο
Άξζξν 19 - Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα Παξ. 2
ηέθλα απνβηψζαληνο ζηειέρνπο Λ..ΔΛ.ΑΚΣ.
Άξζξν 20 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ Σειεπηαίν εδάθην
Ληκεληθνχ
ψκαηνο-Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο
Άξζξν 21 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. Παξ. 1
4029/2011
Παξ. 7
Παξ. 8

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
- Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ
θαη Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ
θαη Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Απφθαζε
Τπνπξγνχ
Παηδείαο,
Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ
-

Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Παηδείαο, Έξεπλαο & Θξεζθεπκάησλ
θαη Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ,
Οηθνλνκηθψλ,
Τπνδνκψλ & Μεηαθνξψλ θαη
Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο &
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
-

Άξζξν 22 - Γπλαηφηεηα εθηέιεζεο εζσηεξηθψλ πιφσλ απφ θνξηεγά
πινία κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά
Άξζξν 23 - Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο Σειεπηαίν εδάθην
Απφθαζε Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο &
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ π.δ.
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
81/2012
Κεθάιαην Ε’ - Γηαηάμεηο επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
Άξζξν 24 - Δίζπξαμε απαηηήζεσλ θαη εζφδσλ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ
Κεθάιαην Ζ’ - Σειηθέο δηαηάμεηο
Άξζξν 25 - Έλαξμε ηζρχνο
-

3. πλέπεηεο ζηελ Οηθνλνκία
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, δηακνξθψλνληαη φξνη απνηειεζκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ πεγψλ
ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, φπσο είλαη νη πεξηθεξεηαθνί ιηκέλεο ηεο Υψξαο, ζην πιαίζην ηνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
θαη ελ γέλεη ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Υψξα, ζχκθσλα θαη ζε ελαξκφληζε κε ηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ πληάγκαηνο.
εκεηψλεηαη φηη ε επηινγή ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δέθα (10) πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ, απνθιεηζηηθά κέζσ ππνπαξαρσξήζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ ή θαη πλδπαζκέλσλ Ληκεληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, γίλεηαη κε γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα
αμηνπνίεζήο ηνπο πξνο φθεινο ηνπ Γεκνζίνπ. Δπίζεο, δηαζθαιίδεηαη ε πξνζέιθπζε επελδπηψλ κε εμεηδηθεπκέλε
εκπεηξία, πξνο ηφλσζε ηεο ζηνρεπκέλεο αλάπηπμεο ησλ ππν-παξαρσξνχκελσλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ/
επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ θαη πξνο φθεινο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Άξζξν 5 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977: Καηαξρήλ, ε πξνσζνχκελε ξχζκηζε δελ επηθέξεη επηπηψζεηο ζηελ
νηθνλνκία. Ωζηφζν, δεδνκέλεο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αζθαινχο λαπζηπινΐαο κε ηελ πξφζιεςε Πινεγψλ, δπλάκεη ελφο
εθζπγρξνληζκέλνπ βάζεη ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αλακέλεηαη φηη κπνξεί λα επέιζνπλ ζεηηθά
απνηειέζκαηα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο.
Άξζξν 6 - Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017: Γελ πξνθχπηνπλ επηπηψζεηο ζηελ
νηθνλνκία.
Άξζξν 7 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4504/2017: Γελ επέξρνληαη επηπηψζεηο ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Άξζξα 8-9: Γελ επέξρνληαη επηπηψζεηο ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Μεηψλεηαη ην δηνηθεηηθφ βάξνο
γηα ηηο δξαζηεξηνπνηνχκελεο ζηελ αγνξά επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνχ, κε ηελ απινπνίεζε
ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ησλ εκεξψλ λαχισζεο.
Άξζξν 10 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014: Γελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ηνλ Κξαηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ.
Άξζξν 11 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο: Απφ ηελ
πξνηεηλφκελε ξχζκηζε δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. Σπρφλ δε
επηβάξπλζε ζα αληηκεησπίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Πεξαηηέξσ, ηνλίδεηαη φηη ε ξχζκηζε πνπ πξνηείλεηαη ζα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, κέζσ ηεο ζπληνληζκέλεο άζθεζεο
νινθιεξσκέλεο λεζησηηθήο πνιηηηθήο ζην ζχλνιν απηψλ, ελδπλακψλνληαο ηε βηψζηκε αλαπηπμηαθή ηνπο πξννπηηθή.
Άξζξα 12 - 13: Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 2638/1998/ Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 3450/2006: Δπηζεκαίλεηαη φηη, κε ηηο
πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο, πξνθαιείηαη ακειεηέα νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ,
πιένλ απηήο πνπ είρε δειαδή πξνυπνινγηζηεί ζηηο ήδε εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2017 ηνπ

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
Άξζξν 14 - Ρπζκίζεηο Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μαθεδνλίαο: Γελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ.
Άξζξν 15 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 31/2018: Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, επηδηψθεηαη ε εμνκάιπλζε ηεο
δηαδηθαζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ παξαιηψλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πξνο φθεινο ηνπ ζχγρξνλνπ
ηνπξηζκνχ, κε δηθιείδεο αζθαιείαο σο πξνο ηνπο ινπφκελνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, αθελφο σθειείηαη ν ειιεληθφο
ηνπξηζκφο αθεηέξνπ ε απινπνίεζε νξηζκέλσλ ξπζκίζεσλ ζπκβάιινπλ ζηελ απξφζθνπηε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο παξαιηψλ, ρσξίο πεξηηηά γξαθεηνθξαηηθά βάξε.
Άξζξν 16 - Σξνπνπνίεζε ηνπ αξηζ. 20/1999 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλνο, όπσο ηζρύεη: Με ηελ πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε, δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθκεηάιιεπζεο ζαιαζζίσλ κέζσλ
αλαςπρήο, ρσξίο αδηθαηνιφγεηνπο πεξηνξηζκνχο θαη εξκελείεο πνπ αληίθεηληαη ζην χληαγκα, ζε ελαξκφληζε κε ην λ.
3919/2011.
Άξζξν 17 - Καζηέξσζε Δζληθήο Ηκέξαο Πξόιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκώλ: Ζ θαζηέξσζε
Δζληθήο Ζκέξαο Πξφιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκψλ, θαηαξρήλ δελ επηθέξεη επηπηψζεηο ζηελ εζληθή
νηθνλνκία. Ωζηφζν, εθηηκάηαη φηη ε δηακφξθσζε φξσλ θαη ε, ζην πιαίζην ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο ελ ιφγσ Ζκέξαο,
πξνψζεζε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκψλ, ζα επηθέξεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα γηα ηε δηεζλή εηθφλα ηεο Υψξαο σο πξνο ην επίπεδν αζθάιεηαο ζηηο ειιεληθέο παξαιίεο, εληζρχνληαο
ηνλ ηνπξηζκφ θαη ζπλαθφινπζα ηελ εζληθή νηθνλνκία.
Άξζξν 18 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ: Ζ παξάγξαθνο 1, κε ηε ξχζκηζε ηνπ
δεηήκαηνο ηεο αλαζχζηαζεο ησλ απσιεζζέλησλ λαπηνινγίσλ ζπκβάιιεη ζηε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία ησλ
λαπηηθψλ, αθνχ ππνρξεψλεη ηνπο εξγνδφηεο ηνπο ζε ζπκκφξθσζε, 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 παξάγξαθν 2, επεθηείλεηαη ε πξνζηαηεπηηθή
θαλνληζηηθή ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο θαη ζε
λαπηηθνχο πινίσλ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε απηψλ πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε λαπηηθήο εξγαζίαο, ψζηε λα
ακείβνληαη ηαθηηθψο θαη πιήξσο ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εμάιινπ, θαηνρπξψλεηαη
ζεζκηθά ε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθφηεξνπ ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ελψ αλακέλεηαη ν
πεξηνξηζκφο θαηλφκελσλ κε θαηαβνιήο απνδνρψλ λαπηηθψλ. Ωο εθ ηνχησλ, θαη νη δχν δηαηάμεηο πνπ πξνηείλνληαη
ζεσξνχληαη φηη ζπληεινχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηηθψλ, ζηε δηαηήξεζε ηεο δηαθάλεηαο
ζην λαπηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.
Άξζξν 19 - Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα ηέθλα απνβηώζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.: Πξνθχπηεη πεξηνξηζκέλνπ
εχξνπο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, εληφο ησλ δηαζέζηκσλ πηζηψζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
Άξζξν 20 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο: Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
πξνηεηλφκελεο ξχζκηζεο, κε ηελ νπνία ζεζκνζεηείηαη ε επέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο
Αθηνθπιαθήο ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο, φπσο αλαιχνληαη ζηελ
έθζεζε νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
Άξζξν 21 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4029/2011: Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ
ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Δπηθνπξηθή Αθηνθπιαθή (ΔΠ.ΑΚ.), δελ πξνθχπηεη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
Άξζξν 22 - Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο εζσηεξηθώλ πιόσλ από θνξηεγά πινία κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά: Γελ
πξνθχπηεη επηβάξπλζε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Άξζξν 23 - Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012: Με ηελ πξνηεηλόκελε δηάηαμε,
δελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία από ηελ πξνώζεζε ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο.
Άξζξν 24 - Δίζπξαμε απαηηήζεσλ θαη εζόδσλ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ: Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, κε ζηφρν
αθελφο ηε δηαζθάιηζε ησλ θάζε είδνπο απαηηήζεσλ θαη εζφδσλ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ αθεηέξνπ ηεο αλαγθαζηηθήο ηνπο
είζπξαμεο, ηφζν ε βεβαίσζε φζν θαη ε είζπξαμε απηψλ ππάγνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ.δ. 356/1974 (Α’ 90), φπσο
ηζρχεη, πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Ο Οίθνο Ναχηνπ, σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, δχλαηαη λα
ππαρζεί ζηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη λα δηεπθνιπλζεί έηζη ε είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ
ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δηδάιισο, ζα εμαθνινπζήζεη λα πηνζεηείηαη ε ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα δηαδηθαζία
είζπξαμεο πνπ πξνβιέπεη ν θψδηθαο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο, ηαθηηθή πνπ θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή. Με ηνλ ηξφπν
απηφ, επέξρνληαη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ λ.π.δ.δ. ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή
ελίζρπζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ λαπηηθψλ.
Άξζξν 25 - Έλαξμε ηζρύνο: -

4. πλέπεηεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηνπο πνιίηεο
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Με ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνσζνχληαη, επηδηψθεηαη ε ζηνρεπκέλε αμηνπνίεζε ησλ δέθα (10) πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ,
πξνο φθεινο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Άξζξν 5 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977: Καηαξρήλ, δελ δηαπηζηψλνληαη άκεζεο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία
θαη ηνπο πνιίηεο. Δληνχηνηο, ε πξφζιεςε Πινεγψλ, επί ηε βάζε επηθαηξνπνηεκέλνπ θαη ελαξκνληζκέλνπ κε ηηο
ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ησλ ειιεληθψλ ιηκέλσλ, δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή λαπζηπινΐα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο
αλζξψπηλεο δσήο θαη ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο ηνπ αηφκνπ.
Άξζξν 6 - Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017: Γελ πξνθχπηνπλ επηπηψζεηο ζηελ
θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο.
Άξζξν 7 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4504/2017: Γελ επέξρνληαη επηπηψζεηο ζηελ
θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο.
Άξζξα 8 - 9/ Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4256/2014: Γελ επέξρνληαη επηπηψζεηο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο.

Άξζξν 10 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014: Γελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ηελ
θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο.
Άξζξν 11 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο: Δθηηκάηαη
φηη, κε ηελ πξνσζνχκελε δηάηαμε, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζεζκηθήο θάιπςεο ηνπ ζπλφινπ ησλ λεζηψλ ηεο Διιεληθήο
Δπηθξάηεηαο, πιελ ηεο λήζνπ Κξήηεο, ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο λεζησηηθφηεηαο, κε άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα
γηα ην ζχλνιν ηνπ λεζησηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Έηζη, αλακέλεηαη φηη ε ζεζκνζέηεζε ηεο ρσξηθήο επέθηαζεο
αξκνδηνηήησλ ηεο Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π. ζα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε επίιπζε ζεηξάο πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ειιεληθά
λεζηά, φπσο ε πδξνδφηεζε ησλ άλπδξσλ λεζηψλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ πνιηηηζκνχ, πνιηηηθήο πξνζηαζίαο,
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ά., πάληνηε ππφ ηνλ θεληξηθφ ζπληνληζκφ θαη επνπηεία ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ
ζεζκηθνχ θνξέα (Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π.), πνπ θέξεη ηελ επζχλε ζρεδηαζκνχ, ζπληνληζκνχ θαη εθαξκνγήο νινθιεξσκέλεο
λεζησηηθήο πνιηηηθήο γηα ηα λεζηά ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, κε άκεζα θαη απηά απνηειέζκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα
γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο.
Άξζξα 12-13 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 2638/1998/ Σξνπνπνηήζεηο λ. 3450/2006: Με ηηο δηαηάμεηο πνπ
πξνσζνχληαη, αλαβαζκίδεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο Α.Δ.Ν., βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ζπνπδψλ ζηηο Αθαδεκίεο
θαη δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ Α.Δ.Ν. κε θνξείο ηεο λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο θαη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα θ.ιπ. Πεξαηηέξσ, νη δηνηθεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ πξνθαινχληαη κε ηελ ελ ιφγσ λνκνζεηηθή ξχζκηζε
αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε ζπνπδαζηέο θαη γνλείο, παξάγνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν
επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία ελ γέλεη θαη ηνπο πνιίηεο, κε ζεβαζκφ ζην βαζηθφ ζπληαγκαηηθφ ηνπο δηθαίσκα
γηα πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε.
Άξζξν 14 - Ρπζκίζεηο Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μαθεδνλίαο: Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μαθεδνλίαο, κε αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ήδε ιεηηνπξγνχληα
Κ.Δ..Δ.Ν., κε απνηέιεζκα λα παξάγεηαη δεκφζην φθεινο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ πξψησλ, ιφγσ παξνρήο
απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ δεκφζηαο εθπαίδεπζεο.
Άξζξν 15 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 31/2018: Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, επηδηψθεηαη ε εμνκάιπλζε ηεο
δηαδηθαζίαο λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο ησλ παξαιηψλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πξνο φθεινο ηνπ ζχγρξνλνπ
ηνπξηζκνχ, κε δηθιείδεο αζθαιείαο σο πξνο ηελ αζθάιεηα πνπ απνιακβάλνπλ νη ινπφκελνη.
Άξζξν 16 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ αξηζ. 20/1999 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλνο, όπσο ηζρύεη: Με ηελ πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε, δελ πξνθχπηνπλ ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο.
Άξζξν 17 - Καζηέξσζε Δζληθήο Ηκέξαο Πξόιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκώλ: Ζ θαζηέξσζε
Δζληθήο Ζκέξαο Πξφιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκψλ ζεσξείηαη φηη ζα έρεη ζεηηθά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία
θαη ηνπο πνιίηεο, αθνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζαλάησλ θαη ησλ ηξαπκαηηζκψλ
ηνπξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ θαη φρη κφλν κελψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ζσκαηηθή
αθεξαηφηεηα.
Άξζξν 18 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ: Δθηηκάηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο
ζα επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ λαπηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν, αθνχ δηαζθαιίδνπλ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ
λαπηηθψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ σθεινχκελε θνηλσληθή-νηθνλνκηθή θαηεγνξία.

Άξζξν 19 - Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα ηέθλα απνβηώζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.: Παξάγνληαη ζεηηθά νθέιε
γηα ηα ηέθλα ηνπ απνβηψζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., ζην πιαίζην ηεο παξνρήο πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζήο ηνπο γηα
αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο.
Άξζξν 20 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο: Δθηηκάηαη φηη, κε ηελ
πξνσζνχκελε δηάηαμε, επηηπγράλεηαη ε εληαία άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηφζν ζηε Υεξζαία Εψλε Ληκέλα φζν θαη ζηνλ
αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία, γηα ιφγνπο εληαίαο αληηκεηψπηζεο ηεο αζηπλφκεπζεο, πξνο φθεινο, κεηαμχ άιισλ, ησλ
πνιηηψλ.
Άξζξν 21 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4029/2011: Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ
ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ Δπηθνπξηθή Αθηνθπιαθή (ΔΠ.ΑΚ.), αλακέλνληαη ζεηηθά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία, ιφγσ ηεο
ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο δχλακεο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., πξνο φθεινο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο δσήο
ησλ πνιηηψλ.
Άξζξν 22 - Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο εζσηεξηθώλ πιόσλ από θνξηεγά πινία κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά: Γελ
παξάγνληαη ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία.
Άξζξν 23 - Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012: Γελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ηελ
θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο απφ ηελ ππφ αμηνιφγεζε ξχζκηζε, αιιά γηα κφλν γηα ηνπο σθεινχκελνπο πνπ πεξηγξάθνληαη
ζηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, κε ζηφρν ηελ ίζε κεηαρείξηζή ηνπο, ε νπνία ζίγεηαη, ιφγσ ζνβαξψλ ιφγσ πγείαο πνπ
αληηκεηψπηζαλ.
Άξζξν 24 - Δίζπξαμε απαηηήζεσλ θαη εζόδσλ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ: Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, δηεπθνιχλεηαη
ε είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνο φθεινο ησλ λαπηηθψλ.
Άξζξν 25 - Έλαξμε ηζρύνο: -

5. πλέπεηεο ζην θπζηθό θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Γελ πξνθχπηνπλ ζπλέπεηεο ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ε θάζε πεξίπησζε, ηφζν νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο θαη ππν-παξαρψξεζεο φζν θαη ε εθαξκνγή απηψλ απφ ην
ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ νθείινπλ λα ζέβνληαη ηε ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή, ελσζηαθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη ζε ελαξκφληζε πάληνηε κε ην άξζξν 24 ηνπ
πληάγκαηνο.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Άξζξν 5 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977: Γελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ
απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο.
Άξζξν 6 - Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017: Ζ πξνηεηλφκελε δηάηαμε δελ επηθέξεη
επηπηψζεηο ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο.

Άξζξν 7 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4504/2017: Γελ παξάγνληαη ζπλέπεηεο γηα ην θπζηθφ
θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ.
Άξζξα 8 - 9/ Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4256/2014: Γελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ.
Άξζξν 10 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014: Οκνίσο.
Άξζξν 11 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο: Με ηελ
ππφςε δηάηαμε, ελδπλακψλεηαη ε ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλε ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο γηα ηε δηαζθάιηζε
πςειφηεξνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο), αθνχ, κεηαμχ άιισλ, ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, εληάζζεηαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
θαη κάιηζηα ζε δηεπξπκέλν ρσξηθφ επίπεδν, ψζηε λα αλακέλεηαη πην απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ ζπλαθψλ πνιηηηθψλ,
βάζεη ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο.
Άξζξα 12-14/ Γηαηάμεηο Γεκόζηαο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο: Γελ πξνθχπηνπλ ζπλέπεηεο ησλ ππφ αμηνιφγεζε
ξπζκίζεσλ σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 15 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 31/2018: Γελ πξνθχπηνπλ ζπλέπεηεο ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο σο πξνο
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 16 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ αξηζ. 20/1999 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλνο, όπσο ηζρύεη: Με ηελ πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε, δελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ.
Άξζξν 17 - Καζηέξσζε Δζληθήο Ηκέξαο Πξόιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκώλ: Γελ πξνθχπηνπλ
ζπλέπεηεο ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 18 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ: Γελ πξνθχπηνπλ ζπλέπεηεο ηεο
αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 19 - Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα ηέθλα απνβηώζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.: Με ηελ πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε, δελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ.
Άξζξν 20 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο: Γελ παξάγνληαη
επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο.
Άξζξν 21 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4029/2011: Αλακέλνληαη ζεηηθά νθέιε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο Δπηθνπξηθήο Αθηνθπιαθήο, ε νπνία, κεηαμχ άιισλ, είλαη αξκφδηα γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο
ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο.
Άξζξν 22 - Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο εζσηεξηθώλ πινίσλ από θνξηεγά πινία κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά:
Δλδπλακψλεηαη ην επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ηήξεζε ησλ δηεζλψλ θαη ελσζηαθψλ
απαηηήζεσλ.
Άξζξν 23 - Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012: Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, δελ
πξνθχπηνπλ ζπλέπεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Άξζξν 24 - Δίζπξαμε απαηηήζεσλ θαη εζόδσλ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ: Γελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ην θπζηθφ

πεξηβάιινλ.
Άξζξν 25 - Έλαξμε ηζρύνο: -

6. πλέπεηεο ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη ηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζύλεο
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Γελ πξνθχπηνπλ ζπλέπεηεο ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηνλ ηξφπν απνλνκήο ηεο
Γηθαηνζχλεο.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Άξζξν 5 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977: Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 5 δηαζθαιίδνπλ ηε κείσζε
ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο γηα ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, κε κείσζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
Άξζξν 6 - Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017: Μεηψλεηαη ην δηνηθεηηθφ βάξνο γηα ηνλ
πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, ιφγσ ηεο απαινηθήο ηνπ απφ ηελ πξφβιεςε ζπκπεξίιεςήο ηνπ ζηνπο θνξείο πνπ νθείινπλ
λα νξίζνπλ εθπξνζψπνπο ζηα πκβνχιηα Υξεζηψλ Ληκέλσλ.
Άξζξν 7 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4504/2017: Μεηψλεηαη ην δηνηθεηηθφ βάξνο γηα ηνπο
θαηά ηφπνπο Πινεγηθνχο ηαζκνχο, αθνχ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα έσο 31-12-2019 γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζηηθψλ
δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ έσο ην πνζφ ησλ 60.000, ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο,
γηα ιφγνπο απξφζθνπηεο θαη άκεζεο θάιπςεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο αλαγθψλ.
Άξζξα 8 - 9/ Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4256/2014: Απνβιέπεη ζηε κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ βάξνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν
ππνινγηζκνχ ηνπ ρξφλνπ ησλ εκεξψλ λαχισζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζθαθψλ, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ
Δ.Δ.Π..Δ.Π.Α., κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ εκεξψλ λαχισζεο, έσο ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο
ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4256/2014.
Άξζξν 10 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014: Γελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ηε Γεκφζηα
Γηνίθεζε.
Άξζξν 11 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο: Ζ ππφ
αμηνιφγεζε ξχζκηζε παξέρεη ηα ερέγγπα γηα ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π. ζην ζχλνιν
ησλ λεζηψλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηζνξξνπεκέλε άζθεζε νινθιεξσκέλεο λεζησηηθήο
πνιηηηθήο γηα ην ζχλνιν ησλ λήζσλ, πιελ ηεο λήζνπ Κξήηεο.
Άξζξν 12-14/ Γηαηάμεηο Γεκόζηαο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο: Γηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηφζν ζηηο Α.Δ.Ν. φζν θαη ζηα Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μαθεδνλίαο. Γελ πξνθχπηνπλ ζπλέπεηεο ηεο
αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο γηα ηνλ ηξφπν απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο.
Άξζξν 15 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 31/2018: Απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο απνξξένπλ ζεηηθά νθέιε γηα ηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε, αθνχ πεξηνξίδνληαη γξαθεηνθξαηηθά βάξε θαη δηεπζεηνχληαη αζηνρίεο πνπ αλέθπςαλ θαηά ηελ

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 31/2018, κε ζηφρν ηελ απξφζθνπηε λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ ειιεληθψλ
παξαιηψλ.
Άξζξν 16 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ αξηζ. 20/1999 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλνο, όπσο ηζρύεη: Με ηελ πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε, δελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο.
Άξζξν 17 - Καζηέξσζε Δζληθήο Ηκέξαο Πξόιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκώλ: Γελ πξνθχπηνπλ
ζπλέπεηεο ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο σο ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηνλ ηξφπν απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο.
Άξζξν 18 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ: Δθηηκάηαη φηη πξνθχπηνπλ ζεηηθέο
ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε φζν θαη γηα ηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο, δεδνκέλνπ φηη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ απηνχ, επηρεηξείηαη ε δηακφξθσζε φξσλ δηαθάλεηαο θαη ε απνθπγή εκπινθήο ειεγθηηθψλ θαη δηθαηνδνηηθψλ
νξγάλσλ, γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηε ζρέζε λαπηηθήο εξγαζίαο.
Άξζξν 19 - Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα ηέθλα απνβηώζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.: Γελ παξάγνληαη
επηπηψζεηο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθνχ-αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα ξχζκηζε, γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο εηζαγσγήο ησλ ηέθλσλ εμαίξεηνπ θαη δηαθεθξηκέλνπ απνβηψζαληνο ζηειέρνπο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. ζην
ψκα.
Άξζξν 20 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο: Με ηελ πξνηεηλφκελε
δηάηαμε, επεθηείλεηαη ην πεδίν δηθαηνδνζίαο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΔΚΣ.
Άξζξν 21 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4029/2011: Αλακνξθψλεηαη ν Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, κε ηε ζεζκνζέηεζε επηρεηξεζηαθνχ Γξαθείνπ, ην νπνίν αλαιακβάλεη ηε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο
Δπηθνπξηθήο Αθηνθπιαθήο.
Άξζξν 22 - Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο εζσηεξηθώλ πιόσλ από θνξηεγά πινία κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά:
Μεηψλεηαη ην δηνηθεηηθφ βάξνο γηα ηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, απφ ηνλ δηηηφ έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ
πινίσλ πνπ ήδε θέξνπλ δηεζλή πηζηνπνηεηηθά, ψζηε λα παξέιθεη ε ρνξήγεζε εζληθψλ.
Άξζξν 23 - Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012: Γελ παξάγνληαη ζπλέπεηεο γηα ηε
Γεκφζηα Γηνίθεζε.
Άξζξν 24 - Δίζπξαμε απαηηήζεσλ θαη εζόδσλ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ: Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε, κε ζηφρν
αθελφο ηε δηαζθάιηζε ησλ θάζε είδνπο απαηηήζεσλ θαη εζφδσλ ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ αθεηέξνπ ηεο αλαγθαζηηθήο ηνπο
είζπξαμεο, ηφζν ε βεβαίσζε φζν θαη ε είζπξαμε απηψλ ππάγνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ λ.δ. 356/1974 (Α’ 90), φπσο
ηζρχεη, πεξί είζπξαμεο δεκνζίσλ εζφδσλ. Ο Οίθνο Ναχηνπ, σο λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, δχλαηαη λα
ππαρζεί ζηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη λα δηεπθνιπλζεί έηζη ε είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ
ππέξ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δηδάιισο, ζα εμαθνινπζήζεη λα πηνζεηείηαη ε ρξνλνβφξα θαη θνζηνβφξα δηαδηθαζία
είζπξαμεο πνπ πξνβιέπεη ν θψδηθαο πνιηηηθήο δηθνλνκίαο, ηαθηηθή πνπ θξίλεηαη αλαπνηειεζκαηηθή. Δπνκέλσο, ε
πξνσζνχκελε ξχζκηζε απνβιέπεη ζηε βησζηκφηεηα θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ, πξνο απξφζθνπηε
επηηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη φρη κφλν ησλ
λαπηηθψλ.
Άξζξν 25 - Έλαξμε ηζρύνο: -

Γελ επέξρνληαη ζπλέπεηεο ζηελ απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο.

7. Ννκηκόηεηα
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Θεσξείηαη φηη νη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ελαξκνλίδνληαη κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
106 ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην Κξάηνο πξνγξακκαηίδεη θαη ζπληνλίδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
ζηε Υψξα, επηδηψθνληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φισλ ησλ ηνκέσλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ελ
πξνθεηκέλνπ ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Άξζξν 5 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977: Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ζεσξνχληαη φηη ελαξκνλίδνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, δεδνκέλνπ φηη απνβιέπνπλ ζηε δηαθαλή θαη ακεξφιεπηε
πξφζιεςε Πινεγψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηνρχξσζε ηεο αζθαινχο λαπζηπινΐαο ζηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο.
Άξζξν 11 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο: Ζ ππφ
αμηνιφγεζε ξχζκηζε παξέρεη ηα ερέγγπα γηα ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γ.Γ.ΑΗ.Ν.Π. ζην ζχλνιν
ησλ λεζηψλ ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηζνξξνπεκέλε άζθεζε νινθιεξσκέλεο λεζησηηθήο
πνιηηηθήο γηα ην ζχλνιν ησλ λήζσλ, πιελ ηεο λήζνπ Κξήηεο, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο λεζησηηθφηεηαο (άξζξν 101
ηνπ πληάγκαηνο).
Άξζξν 12-14/ Γηαηάμεηο Γεκόζηαο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο: Οη πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο απνβιέπνπλ ζηελ
πξναγσγή ηεο δεκφζηαο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο, ζε ελαξκφληζε κε ην άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο.
Άξζξν 15 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 31/2018: Οη δηαηάμεηο πνπ πξνσζνχληαη ηεινχλ ζε ελαξκφληζε κε ηελ αξρή
ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο (άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο).
Άξζξν 16 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ αξηζ. 20/1999 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλνο, όπσο ηζρύεη: Με ηελ πξνηεηλφκελε
ξχζκηζε, επηθαηξνπνηείηαη ν Γεληθφο Καλνληζκφο Ληκέλνο κε ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ
(άξζξν 17 ηνπ πληάγκαηνο).
Άξζξν 17 - Καζηέξσζε Δζληθήο Ηκέξαο Πξόιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκώλ: Δλαξκνλίδεηαη ε
δηάηαμε κε ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο (άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο).
Άξζξν 18 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ: Οη δηαηάμεηο πνπ πξνηείλνληαη ελπιψλνπλ
ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηηθψλ (άξζξν 22 ηνπ πληάγκαηνο).
Άξζξν 19 - Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα ηέθλα απνβηώζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.: Γηαζθαιίδεηαη ε
πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο (άξζξν 21 ηνπ πληάγκαηνο) θαη ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε (άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο).
Άξζξν 21 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4029/2011: Γηαζθαιίδεηαη ζεηξά ελλφκσλ αγαζψλ, φπσο ε πξνζηαζία ηεο
αλζξψπηλεο δσήο (άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο) θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (άξζξν 24 ηνπ πληάγκαηνο).

Άξζξν 23 - Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012: Ζ ξχζκηζε ηειεί ζε ελαξκφληζε
κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο (άξζξν 21 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο).
Άξζξν 25 - Έλαξμε ηζρύνο: -

8. Αξκνδηόηεηα
8.1. Αλαθέξαηε ηα Τπνπξγεία πνπ είλαη ζπλαξκόδηα γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πξνώζεζε ηεο αμηνινγνύκελεο
ξύζκηζεο, αηηηνινγώληαο εηδηθά ηεο ιόγνπο ζπλαξκνδηόηεηαο.
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Αξκφδην είλαη θαηαξρήλ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηφζν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο αμηνινγνχκελεο ξχζκηζεο, σο επηζπεχδνλ Τπνπξγείν.
Πεξαηηέξσ, ζπλαξκφδην είλαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (άξζξα 57):
Αξκφδην γηα ηηο ξπζκίζεηο απηέο είλαη ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
8.2. Αλαθέξαηε ηεο νξγαληθέο κνλάδεο κε ηεο νπνίεο ππήξμε ζπλεξγαζία ηνπ επηζπεύδνληνο Τπνπξγείνπ θαηά
ην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο ηεο εμεηαδόκελεο ξύζκηζεο.
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Καηά ην ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη ζχληαμεο ηεο ππφ αμηνιφγεζε ξχζκηζεο, κεηείρε ε θαζ’ χιελ αξκφδηα Γεληθή
Γξακκαηεία Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ θαη νη ππαγφκελεο ζε απηή Γηεχζπλζε
Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Π.) θαη Γηεχζπλζε Ληκεληθψλ θαη Κηηξηαθψλ Τπνδνκψλ (ΓΗ.ΛΗ.Κ.ΤΠ.).
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Άξζξν 5 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977: Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο
πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη επεμεξγαζία ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία
Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη
Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ, ε Γηεχζπλζε Πινεγηθήο Τπεξεζίαο θαζψο θαη ε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ.
Άξζξν 6 - Αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017: Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ, Ληκεληθήο
Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ/ Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο.
Άξζξν 7 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4504/2017: Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ, Ληκεληθήο
Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ/ Γηεχζπλζε Πινεγηθήο Τπεξεζίαο.
Άξζξα 8-9/ Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4256/2014: Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ
Δπελδχζεσλ/ Γηεχζπλζε Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ & Θαιαζζίνπ Σνπξηζκνχ.

Άξζξν 10 - Σξνπνπνίεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014: Γεληθή Γξακκαηεία Ληκέλσλ, Ληκεληθήο
Πνιηηηθήο θαη Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ/ Γηεχζπλζε Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ & Θαιαζζίνπ Σνπξηζκνχ.
Άξζξν 11 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο: Γεληθή
Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
Άξζξν 12-14/ Γηαηάμεηο Γεκόζηαο Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο: Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ.
Άξζξν 15 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 31/2018: Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Αζηπλνκίαο.
Άξζξν 16 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ αξηζ. 20/1999 Γεληθνύ Καλνληζκνύ Ληκέλνο, όπσο ηζρύεη: Γηεχζπλζε Ληκεληθήο
Αζηπλνκίαο.
Άξζξν 17 - Καζηέξσζε Δζληθήο Ηκέξαο Πξόιεςεο ζαιαζζίσλ αηπρεκάησλ θαη πληγκώλ: Γηεχζπλζε Ληκεληθήο
Αζηπλνκίαο.
Άξζξν 18 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνύ Γηθαίνπ: Γηεχζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο.
Άξζξν 19 - Δπεξγεηηθή δηάηαμε γηα ηα ηέθλα απνβηώζαληνο ζηειέρνπο Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.: Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο
Πξνζσπηθνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
Άξζξν 20 - Δπέθηαζε αξκνδηνηήησλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο: Γηεχζπλζε Ληκεληθήο
Αζηπλνκίαο.
Άξζξν 21 - Σξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4029/2011: Αξρεγείν Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
Άξζξν 22 - Γπλαηόηεηα εθηέιεζεο εζσηεξηθώλ πιόσλ από θνξηεγά πινία κε δηεζλή πηζηνπνηεηηθά: Κιάδνο
Διέγρνπ Πινίσλ.
Άξζξν 23 - Δπέθηαζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012: Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ Λ..ΔΛ.ΑΚΣ.
Άξζξν 24 - Δίζπξαμε απαηηήζεσλ θαη εζόδσλ ηνπ Οίθνπ Ναύηνπ: Οίθνο Ναχηνπ.
Άξζξν 25 - Έλαξμε ηζρύνο: -

8.3. Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο Τπεξεζίεο, πνπ ζα είλαη αξκόδηεο γηα ηελ εθαξκνγή θάζε μερσξηζηήο δξάζεο πνπ
πξνέξρεηαη από ηελ εμεηαδόκελε ξύζκηζε.
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Δθ κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ
πξνσζνχληαη είλαη ε Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο (Γ.Λ.Π.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη
Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ.
Πεξαηηέξσ, ζπλαξκφδηνη θνξείο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ είλαη:


Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ,



Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.



Οξγαληζκνί Ληκέλνο Α.Δ. (10 θνξείο)



Γηεχζπλζε Ληκεληθήο Πνιηηηθήο

ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Οκνίσο κε ζεκείν 8.2 ηεο παξνχζαο έθζεζεο.

9. Σήξεζε Ννκνηερληθώλ Καλόλσλ θαη Κσδηθνπνίεζε
9.1. Αλαθέξαηε ηνπο λνκνηερληθνύο θαλόλεο, νη νπνίνη εθαξκόζηεθαλ θαηά ηε ζύληαμε ηεο πξνηεηλόκελεο
δηάηαμεο, κε αλαθνξά ζην εγρεηξίδην νδεγηώλ ηεο Κεληξηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο (ΚΔ.Ν.Δ.).
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο, ηεξήζεθε ην ζχλνιν ησλ λνκνηερληθψλ νδεγηψλ ηεο Κεληξηθήο
Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο (ΚΔ.Ν.Δ.) θαη ησλ αξρψλ θαιήο λνκνζέηεζεο.
9.2. Πξνζδηνξίζηε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηξνπνπνηεί, αληηθαζηζηά ή θαηαξγεί ε πξνηεηλόκελε ξύζκηζε θαη ηδίσο
αλαθέξαηε εάλ ππάξρεη ήδε θώδηθαο ξπζκίζεσλ ζπλαθώλ κε ηελ πξνηεηλόκελε.
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο, δελ ηξνπνπνηνχληαη ξπζκίζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Αλαθνξηθά κε ην ζχλνιν ησλ δηαηάμεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζην Μέξνο Β’ ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, παξέρεηαη αλαιπηηθή
εηθφλα ηξνπνπνηνχκελσλ-θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζπλνδεπηηθή έθζεζε ηξνπνπνηνχκελσλθαηαξγνχκελσλ δηαηάμεσλ.

10. Γηαθάλεηα - Γηαβνύιεπζε
ΜΔΡΟ Α’ - ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ (Άξζξα 1-4)
ην πιαίζην επεμεξγαζίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ, ζπκκεηείρε ην ζχλνιν ησλ δέθα (10) Οξγαληζκψλ
Ληκέλνο Α.Δ., ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο θπξψλνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ζηνπο νπνίνπο αθνξά ε
παξνρή δπλαηφηεηαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο, ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη νη εκπιεθφκελεο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,
ζπγθεληξψλνληαο ηα ζεηηθά ζρφιηα ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε δηαβνχιεπζε ζεζκηθψλ θνξέσλ.
ΜΔΡΟ Β’ - ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Πεξαηηέξσ, αλαθνξηθά κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ π.δ. 749/1977 (άξζξν 5) πξνεγήζεθε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα
Γηεχζπλζε Πινεγηθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ Παλειιήληα Έλσζε Πινεγψλ (Π.Δ.Π.).
Οκνίσο, γηα ηηο ινηπέο δηαηάμεηο, κεζνιάβεζε ζπλεξγαζία κε ηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 8.2 ηεο έθζεζεο.

