ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ
Σος Τποςπγείος Ναςηιλίαρ και Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ, με ηίηλο «Για ηην
κύπυζη ηυν ςμβάζευν Παπασώπηζηρ πος ζςνήθθηζαν μεηαξύ ηος
Δλληνικού Γημοζίος και ηυν Οπγανιζμών Λιμένυν Α.Δ. και άλλερ
διαηάξειρ»

ΜΔΡΟ Α΄
ΚΤΡΩΖ ΤΜΒΑΔΩΝ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ
Άπθπο 1
Κύπυζη ςμβάζευν Παπασώπηζηρ
1. Κπξψλνληαη θαη απνθηνχλ ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ, απφ θνηλνχ κε ηα
πξνζαξηήκαηα απηψλ, νη ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ ζπλήθζεζαλ κεηαμχ
ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ θαησηέξσ αλαθεξνκέλσλ Οξγαληζκψλ
Ληκέλσλ Α.Δ.:
Α. Ζ απφ 21-03-2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Αιεμαλδξνχπνιεο Αλψλπκε Δηαηξεία,
ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη θαηά ιέμε σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Β. Ζ απφ 19-11-2002 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Βφινπ Αλψλπκε Δηαηξεία, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη θαηά ιέμε σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Γ. Ζ απφ 20-05-2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Διεπζίλαο Αλψλπκε Δηαηξεία, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη θαηά ιέμε σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Γ. Ζ απφ 03-02-2002 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζγνπκελίηζαο Αλψλπκε Δηαηξεία, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη θαηά ιέμε σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Δ. Ζ απφ 30-01-2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Αλψλπκε Δηαηξεία, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη θαηά ιέμε σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Σ. Ζ απφ 15-01-2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Καβάιαο Αλψλπκε Δηαηξεία, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη θαηά ιέμε σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Ε. Ζ απφ 04-02-2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Κέξθπξαο Αλψλπκε Δηαηξεία, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη θαηά ιέμε σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Ζ. Ζ απφ 30-12-2002 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Λαπξίνπ Αλψλπκε Δηαηξεία, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη θαηά ιέμε σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Θ. Ζ απφ 12-12-2002 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πάηξαο Αλψλπκε Δηαηξεία, θαζψο θαη
ε απφ 12-01-2018 Πξφζζεηε Πξάμε κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ
Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πάηξαο Α.Δ., ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ έρεη θαηά ιέμε
σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Η. Ζ απφ 18-03-2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο Αλψλπκε Δηαηξεία, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο έρεη θαηά ιέμε σο εμήο:
(Ακολοσθεί το
παραρτήματα)

πλήρες

κείμενο

της

Σύμβασης

και

τα

σσναπτόμενα

Άπθπο 2
1. Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ,
θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Υεξζαίαο Ληκεληθήο Εψλεο πνπ
παξαρσξήζεθε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζηνπο Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ, βάζεη
ησλ πκβάζεσλ Κχξηαο Παξαρψξεζεο πνπ θπξψλνληαη κε ην άξζξν πξψην
ηνπ παξφληνο λφκνπ, πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε γηα ζθνπνχο

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ
θαζψο θαη ηελ ππν-παξαρψξεζε ηνπ ίδηνπ δηθαηψκαηνο ή κέξνπο απηνχ πξνο
ηξίηνπο, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο.
2. Μεηαβηβάδεηαη θαη πεξηέξρεηαη, ρσξίο αληάιιαγκα, ζηελ Αλψλπκε Δηαηξεία
κε ηελ επσλπκία «Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ
Α.Δ.» (Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.) ην δηθαίσκα ππφ-παξαρψξεζεο ζε ηξίηνπο, κέζσ
ζπκβάζεσλ ππφ-παξαρψξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/
θαη ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ ιηκεληθψλ θαη άιισλ
εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο, ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο ησλ
Οξγαληζκψλ Ληκέλσλ Α.Δ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Βφινπ, Διεπζίλαο,
Ζγνπκελίηζαο, Ζξαθιείνπ, Καβάιαο, Κέξθπξαο, Λαπξίνπ, Πάηξαο, Ραθήλαο.
3. Μέρξη ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ ππφ-παξαρψξεζεο ηεο παξ. 1, ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο, δηνίθεζεο, ζπλήζνπο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ
αλσηέξσ ιηκέλσλ ζπλερίδνπλ λα αζθνχληαη απφ ηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνχο
Ληκέλνο Α.Δ. πνπ ηα αζθνχλ, εμαηξνπκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ππφπαξαρψξεζήο ηνπο ζε ηξίηνπο, ε νπνία πεξηέξρεηαη ζην Σακείν.
4. Μεηά ηελ θχξσζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο,
ησλ ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο πνπ ζπλάπηεη ην Σακείν, ηα δηθαηψκαηα
ρξήζεο, δηνίθεζεο, ζπλήζνπο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ινηπψλ
επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/ θαη ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ
ιηκεληθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ αζθνχληαη απφ ηνπο νηθείνπο
Οξγαληζκνχο Ληκέλνο Α.Δ., ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
παξφληνο.
5. Ζ ππν-παξαρψξεζε πξνο ηξίηνπο ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ηεο Κχξηαο χκβαζεο Παξαρψξεζεο.
6. ηηο ζπκβάζεηο ππν-παξαρψξεζεο ηνπ άξζξνπ 2 πεξηιακβάλεηαη φξνο
πεξί ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ. αλαθνξηθά κε
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα.
Άπθπο 3
1. Οη ζπκβάζεηο ππν-παξαρψξεζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ζπλάπηνληαη
κεηαμχ ηνπ ππν-παξαρσξεζηνχρνπ επελδπηή, ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ
Ληκέλνο Α.Δ., λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ σο θπξίσο παξαρσξεζηνχρνπ, θαη
ηνπ Σακείνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ. Ο νηθείνο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Α.Δ,
νθείιεη, κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζήο ηεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην,
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3986/2011 (Α’ 152), λα
ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ππν-παξαρψξεζεο. Με ηελ παξέιεπζε ηεο
αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε ππνγξαθή ηεο Γηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ
Ληκέλνο Α.Δ. ζηηο ζπκβάζεηο ππν-παξαρψξεζεο ηνπ άξζξνπ 2 ππνθαζίζηαηαη

απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο
Α.Δ. Σν Διιεληθφ Γεκφζην, εθπξνζσπνχκελν απφ ηνπο Τπνπξγνχο
Οηθνλνκηθψλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ζπκβάιιεηαη σο
εγγπεηήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ησλ πκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο.
ηελ πεξίπησζε ζχλαςεο χκβαζεο ππν-παξαρψξεζεο ζπλδπαζκέλσλ
ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηαθνξεηηθνχο ιηκέλεο, ζπκβάιινληαη φινη νη
παξαρσξεζηνχρνη Οξγαληζκνί Ληκέλσλ.
2. Οη ζπκβάζεηο ππν-παξαρψξεζεο ηνπ άξζξνπ 2, κεηά ηε ζχλαςή ηνπο,
θπξψλνληαη κε λφκν.
3. ηηο ζπκβάζεηο ππν-παξαρψξεζεο ηνπ άξζξνπ 2 εθαξκφδνληαη ηα άξζξα
108 θαη 112, πιελ ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπη. β’ ηεο παξ. 1, θαζψο θαη
ηα άξζξα 113, 114 θαη 124 ηνπ λ. 4389/2016 (Α’ 94).»
4. Οη ππφ ζχλαςε πκβάζεηο ππν-παξαρψξεζεο ππφθεηληαη ζηνλ
πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3986/2011.
Άπθπο 4
1. ε θάζε ζχκβαζε ππν-παξαρψξεζεο ηνπ άξζξνπ 2, πέξαλ θαη
αλεμαξηήησο ηνπ πξνβιεπφκελνπ νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο, επηβάιιεηαη
ζηνλ ππν-παξαρσξεζηνχρν αληηζηαζκηζηηθφ/ αληαπνδνηηθφ ηέινο ππέξ ηνπ
νηθείνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ., ην νπνίν δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε
ηνηο εθαηφ (5%) ησλ εηήζησλ αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ ππνπαξαρσξεζηνχρνπ. Σν αθξηβέο χςνο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ/αληαπνδνηηθνχ
ηέινπο πξνζδηνξίδεηαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαγσληζηηθήο
δηαδηθαζίαο ηνπ Σακείνπ. Σν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη αλεμάξηεηα, θαη επηπιένλ
απφ ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο πνπ θαηαβάιιεη ν
ππν-παξαρσξεζηνχρνο .
2. Καη’ εμαίξεζε, ην χςνο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ/ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ηεο
παξ. 1 δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε ηελ θνηλή απφθαζε ηνπ δεχηεξνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 1 θαη λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηφ (5 %) ησλ εηήζησλ
αθαζάξηζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ ππν-παξαρσξεζηνχρνπ, ζε πεξίπησζε πνπ κε
αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηεθκεξηψλεηαη φηη δηαθπβεχεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ νηθείνπ
Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ. Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ
ζηνηρεηνζεηείηαη, κεηά απφ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο
πνπ δηελεξγείηαη απφ νξθσηφ ειεγθηή, ν νπνίνο πξνζιακβάλεηαη απφ ηε
Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ππνβάιιεη πφξηζκα πεξί ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Α.Δ.
3. Σν Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηε Γηνίθεζε θάζε Οξγαληζκνχ Ληκέλνο πνπ δελ

ππεξβαίλεη ην δηάζηεκα ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
επνκέλε ηεο απνζηνιήο ζρεηηθήο γξαπηήο πξφζθιεζεο ηνπ Σακείνπ,
απνθαζίδεη επί ηεο νξηζηηθνπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αμηνπνίεζεο. Ζ ελ
ιφγσ νξηζηηθνπνίεζε γίλεηαη κέζσ ζχκβαζεο ππν-παξαρψξεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζεο ζπγθεθξηκέλσλ ή/ θαη ζπλδπαζκέλσλ (ζηελ ίδηα
ππν-παξαρψξεζε) επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/ θαη ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη
ππεξεζηψλ ησλ ιηκεληθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ γηα θάζε ιηκέλα ή,
εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, γηα πεξηζζφηεξνπο ιηκέλεο.
4. α. Σν Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., κε βάζε ηνλ ηδξπηηθφ ηνπ λ. 3986/2011 θαη απνθιεηζηηθά
γηα ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πεξηνπζηαθήο θχζεο
δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ πεξηνπζία ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
2 ηνπ παξφληνο, δηεμάγεη ηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή ηνπ
πξνηηκψκελνπ επελδπηή, ηνλ αλαδεηθλχεη σο ππν-παξαρσξεζηνχρν θαη
εηζπξάηηεη ην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα ηεο ππν-παξαρψξεζεο, ην νπνίν
δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
β. Ζ ηερληθή παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ επελδχζεσλ αλαηίζεηαη ζε
αλεμάξηεην κεραληθφ, ηνλ νπνίν επηιέγεη ν ππν-παξαρσξεζηνχρνο, κέζσ
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο αλεμάξηεηνο κεραληθφο ακείβεηαη απφ ηνλ ππνπαξαρσξεζηνχρν.
γ. Ζ Ρ.Α.Λ. αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ είλαη ζπλαθήο κε ηηο ζπκβάζεηο
πνπ ζπλάπηνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη δελ έρεη ξεηά απνλεκεζεί ζε
άιιν θνξέα.

ΜΔΡΟ Β΄
ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
Κεθάλαιο Α΄

Γιαηάξειρ απμοδιόηηηαρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Λιμένυν,
Λιμενικήρ Πολιηικήρ και Ναςηιλιακών Δπενδύζευν

Άπθπο 5
Σποποποιήζειρ ηος π.δ. 749/1977
1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Ζ πξνθήξπμε εμεηάζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε Πινεγψλ εθδίδεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη δεκνζηεχεηαη, εμήληα (60)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε

δχν (2) θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο ηνπ Nνκνχ Αηηηθήο θαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ
θνξέο ζε θαζεκία εμ απηψλ.»
2. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 749/1977 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Πξνθεηκέλνπ ππνςήθηνο λα ζπκκεηέρεη ζηηο εμεηάζεηο, ππνβάιιεη
εκπξφζεζκα ζην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο αίηεζε
ππνγεγξακκέλε, ζηελ νπνία κπνξεί λα δειψλεη κέρξη δχν (2) εθ ησλ
πξνθεξπζζφκελσλ ζέζεσλ κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα
θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) επθξηλέο θσηναληίγξαθν ησλ δχν (2) φςεσλ ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο
ηαπηφηεηαο ή ησλ αληίζηνηρσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ησλ δχν (2) φςεσλ
ηεο άδεηαο νδήγεζεο ή ησλ αληίζηνηρσλ ζειίδσλ ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο,
β) επθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ απαηηνχκελνπ απνδεηθηηθνχ λαπηηθήο
ηθαλφηεηαο (Α.Ν.Η.),
γ) κεραλνγξαθηθφ πίλαθα ζαιάζζηαο ππεξεζίαο θαη επθξηλέο θσηναληίγξαθν
ηνπ λαπηηθνχ θπιιαδίνπ θαη εηδηθφηεξα ησλ ζειίδσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ
λαπηηθνχ θαζψο θαη ησλ ζειίδσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ζαιάζζηα ππεξεζία,
ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ θαηαγξάθεηαη ζην κεραλνγξαθηθφ πίλαθα,
δ) δχν (2) θσηνγξαθίεο.
ε) Μία (1) ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ πεξί κε επηβνιήο ζε απηφλ
πνηληθψλ θαη πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ, ιφγσ παξαβάζεσλ ηνπ Πνηληθνχ θαη
Πεηζαξρηθνχ Κψδηθα Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ.»
3. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ π.δ. 749/1977 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Ο έιεγρνο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο κε ηα επηζπλαπηφκελα ζε απηέο
δηθαηνινγεηηθά δηελεξγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, απφ θνηλνχ κε: α) ηελ
αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηνπ πίλαθα ζαιάζζηαο ππεξεζίαο, Γηεχζπλζε
Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη β) ηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο σο πξνο ηε
ζαιάζζηα ππεξεζία, Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ.»
4. Πξνζηίζεηαη παξαγξάθνπ 3 ζην άξζξν 5 ηνπ π.δ. 749/1977 σο εμήο:
«3. Αλ ε εμέηαζε ησλ καζεκάησλ δηεμάγεηαη πξνθνξηθά, γίλεηαη
νπηηθναθνπζηηθή ςεθηαθή απνηχπσζε ηεο εμέηαζεο, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο
έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηνπ ππνςεθίνπ.»
5. Σν άξζξν 6 ηνπ π.δ. 749/1977 (Α’ 246) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 6
Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

1. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ηξηκειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, πνπ
απνηειείηαη απφ:
α) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ληκέλσλ, Ληκεληθήο Πνιηηηθήο θαη
Ναπηηιηαθψλ Δπελδχζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο, σο Πξφεδξν, κε ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ,
β) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, σο κέινο, κε ην
λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ,
γ) ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Πινεγηθήο Τπεξεζίαο, σο κέινο, κε ην
λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ.
2. Οξίδνληαη δχν (2) εηδηθνί εμεηαζηέο θαη έλαο (1) αλαβαζκνινγεηήο γηα ηηο
γξαπηέο εμεηάζεηο, κε ηνπο λφκηκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, αλά εμεηαδφκελν
κάζεκα.
3. Υξέε Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο αλαηίζεληαη ζε κφληκν ή κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππάιιειν ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.»
6. Σν άξζξν 8 ηνπ π.δ. 749/1977 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζηα παξαθάησ καζήκαηα:
α) Διιεληθά, γξαπηψο.
β) Πινεγία, γξαπηψο θαη πξαθηηθψο.
γ) Αγγιηθά, γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο.
δ) Καλφλεο Γηθαίνπ, γξαπηψο.
2. Ζ εμεηαζηέα χιε εθάζηνπ εθ ησλ αλσηέξσ καζεκάησλ θαζψο θαη ν
δηαηηζέκελνο ρξφλνο γηα ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη σο
θαησηέξσ:
α) Μάζεκα 1ν
ΔΛΛΖΝΗΚΑ
αα) Έθζεζε επί ζέκαηνο λαπηηθνχ.
ββ) Δπηιέγνληαη ζέκαηα πνπ είλαη θαηάιιεια, ψζηε λα ειέγρεηαη θαη λα
δηαπηζηψλεηαη ε εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ελλνηψλ, ε δπλαηφηεηα
θαιήο ζχληαμεο θαη ε νξζνγξαθία απηψλ.
γγ) Ζ βαζκνιφγεζε είλαη εληαία, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο απφδνζεο ηνπ
ππνςεθίνπ ζε φινπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο.
ε πεξίπησζε αλάπηπμεο ζέκαηνο ζαθψο δηαθνξεηηθνχ απφ ην δνζέλ, ην
γξαπηφ βαζκνινγείηαη κε κεδέλ (0), αλεμαξηήησο ησλ ινηπψλ ηπρφλ ζεηηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ.

δδ) Γηάξθεηα εμέηαζεο: Γχν (2) ψξεο, κε έλαξμε ηζρχνο ηελ ππαγφξεπζε ηνπ
ζέκαηνο.
β) Μάζεκα 2ν
ΠΛΟΖΓΗΑ
αα) Έιηθεο - πεδάιηα - δηαηάμεηο ειίθσλ θαη πεδαιίσλ - ελέξγεηα απηψλ πιεπξηθνί έιηθεο θαη άιια ζπζηήκαηα ψζεσο - ζηξνθή - επηηάρπλζε θαη
επηβξάδπλζε - παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ρεηξηζκνχο (βχζηζκα δηαγσγή - θιίζε - ηαρχηεηα - άλεκνο - ξεχκαηα - αβαζή χδαηα πδξνδπλακηθέο δπλάκεηο - ζηξνθή ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν - αγθπξνβνιία - θαη
πξνζδέζεηο - παξαβνιή - πξπκλνδέηεζε - ζηξνθή επ’ άγθπξα - πξφζδεζε ζε
λαχδεηα - (νη αλαθεξφκελνη ρεηξηζκνί κε ή ρσξίο ξπκνπιθά) - άπαξζε
πξπκλνδεηεκέλνπ πινίνπ - άπαξζε παξαβεβιεκέλνπ (ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή θαη ξεπκάησλ, εκθφξηνπ ή αθφξηνπ ηνπ
πινίνπ) - εκπινθή άγθπξαο θαηά ηελ άπαξζε, επζέηεζε - πφληηζε αγθπξψλ φιεο νη κέζνδνη ξπκνχιθεζεο - δηάπινπο δηαχισλ πνηακψλ - ρεηξηζκνί
δεμακεληζκνχ, απνδεμακεληζκνχ - ρεηξηζκνί κεγάινπ εθηνπίζκαηνο πινίσλ δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο - έξεπλα θαη δηάζσζε. Λεπηνκεξήο γλψζε ηνπ
Γηεζλνχο Καλνληζκνχ πξνο απνθπγή ζχγθξνπζεο ζηε ζάιαζζα (Γ.Κ.Α..) BMS - BRM - BTM - ECDIS.
ββ) Γηάξθεηα εμέηαζεο δπν (2) ψξεο γξαπηψο θαη κηα (1) ψξα πξαθηηθήο
άζθεζεο ζην Κ.Δ..Δ.Ν.
γ) Μάζεκα 3ν
ΑΓΓΛΗΚΑ
αα) Δξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ: Ζ θάζε εξψηεζε εκπεξηέρεη ηέζζεξηο
(4) απαληήζεηο απφ ηηο νπνίεο ε κηα (1) είλαη ε νξζή, επί ζπλφινπ πελήληα
(50) εξσηήζεσλ γεληθψλ αγγιηθψλ.
ββ) Ζ δηάξθεηα εμέηαζεο κηα ψξα (1) γξαπηψο.
γγ) Καηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, ειέγρεηαη θαη δηαπηζηψλεηαη ε επρέξεηα ηνπ
εμεηαδφκελνπ ζε δηάιεμε επί λαπηηθνχ ζέκαηνο θαζψο θαη νη γλψζεηο απηνχ ζε
λαπηηθνχο φξνπο, κε δηάξθεηα εμέηαζεο θάζε ππνςήθηνπ δέθα (10) ιεπηά ηεο
ψξαο.
δ) Μάζεκα 4ν
ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΚΑΗΟΤ
αα) Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ: Αζηπλνκία ιηκέλσλ θαη παξάιησλ,
δηνηθεηηθή αζηπλνκία, θαλνληζκνί ιηκέλσλ, θπξψζεηο - παξαβάζεηο, παξάβαζε
θαλνληζκνχ γηα απνθπγή ζχγθξνπζεο - απφπινπο πινίνπ, ρσξίο έιεγρν ηεο
Ληκεληθήο Αξρήο.
ββ) Καλνληζκφο Ληκέλα Πεηξαηά: ειεπζεξνθνηλσλία πινίσλ - είζπινπο θαη
έθπινπο - ζεκαηνθνξηθνί ζηαζκνί, αγθπξνβνιία, πξπκλνδέηεζε κεζφξκηζε,
δεμακεληζκνί - πινία πνπ κεηαθέξνπλ εχθιεθηεο θαη εθξεθηηθέο χιεο ξπκνπιθά θαη ξπκνπιθήζεηο, έθξεμε ππξθαγηάο ζην ιηκάλη, εηδηθέο δηαηάμεηο

θίλεζεο πινίσλ ζηηο λεζίδεο Φιεβψλ - Φπηηάιεηαο - Αγ. Γεσξγίνπ
(Λνηκνθαζαξηεξίνπ), Οξκίζθνπ Αθξνδίηεο, φξκνπ Φαιήξνπ, θαζψο θαη
δηέιεπζεο δηαχινπ Π. Ναπζηάζκνπ αιακίλαο, πεξί πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο
ηεο ζάιαζζαο κε πεηξέιαην.
γγ) Πινήγεζε: έλλνηα ηνπ πινεγνχ, πξνζφληα πινεγνχ θαη δνθηκαζία,
πξφζιεςε πινεγνχ, πξναγσγή πινεγνχ, ππνρξεσηηθφηεηα ηεο πινήγεζεο,
έλαξμε θαη ιήμε ηεο πινήγεζεο, αληηθείκελν ηεο πινήγεζεο, πινεγηθά
δηθαηψκαηα, επζχλε απφ ηελ πινήγεζε έλαληη πινηνθηήηε θαη έλαληη ηξίηνπ,
ππνρξεψζεηο πινεγνχ θαη πινηάξρνπ θαηά ηελ πινήγεζε, επζχλε απφ ηελ
πινήγεζε, ζέκαηα πεξί πινεγηθήο ππεξεζίαο, πεξί ζπγθξνχζεσο πινίσλ,
επηζαιάζζηα αξσγή απαηηήζεσλ, ξπκνχιθεζε, αζηπλνκία ιηκέλσλ θαη
παξαιηψλ, πνηληθέο θαη πεηζαξρηθέο δηαηάμεηο [άξζξα 202-271 λ.δ. 187/1973
(Κ.Γ.Ν.Γ., Α’ 261)], λ. 3142/1955 (Α’ 43) θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ππαιιειηθφο
θψδηθαο, πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ, ππνρξεψζεηο-πεξηνξηζκνί-θσιχκαηααζηηθή επζχλε, δηθαηψκαηα, ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο, πεηζαξρηθφ δίθαην, ιχζε
ππαιιειηθήο ζρέζεο, ζπιινγηθά φξγαλα.
δδ) Τγεηνλνκηθφο Καλνληζκφο: γεληθά πεξί Τγεηνλνκηθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλσλειεπζεξνθνηλσλία, λαπηηιηαθή δήισζε πγείαο, άλνδνο νξγάλσλ επί κε
ειεπζεξνθνηλσλήζαληνο πινίνπ, απνβίβαζε πξνζβεβιεκέλνπ αηφκνπ,
πγεηνλνκεία ιηκέλσλ, θαζήθνληα πγεηνλφκσλ, πινίν αξλνχκελν λα ππαρζεί
ζηηο επηβαιιφκελεο ππνρξεψζεηο, πγεηνλνκηθά κέηξα θαηά ηνλ απφπινπ
πινίνπ, ζε πεξίπησζε επηδεκίαο εηο ηνλ ιηκέλα απφπινπ.
Ζ εμέηαζε ηνπ ελ ιφγσ καζήκαηνο είλαη γξαπηή.
Γηάξθεηα εμέηαζεο δπν ψξεο θαη 30 ιεπηά (2 ½), κεηά ηελ εθθψλεζε ησλ
ζεκάησλ.
7. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 749/1977 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Σα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο επηβιέπνπλ ηνπο ππνςεθίνπο θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο.»
8. Ζ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 749/1977 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«13. Ζ γξαπηή δνθηκαζία δηελεξγείηαη απφ θνηλνχ γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο
ζε ραξηί πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο θαη θέξεη ηε ζθξαγίδα ηνπ θαη ηεκάρην αδηαθαλνχο ραξηηνχ κε ην
νπνίν επηθαιχπηεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππνςεθίνπ θαη απφ ηηο δχν
πιεπξέο.»
9. Ζ παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 749/1977 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«14. Σξηάληα (30) ιεπηά πξν ηεο έλαξμεο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, ε Δμεηαζηηθή
Δπηηξνπή θαηαξηίδεη ζε ζπλεδξίαζή ηεο δχν (2) ζέκαηα ίζεο βαζκνινγηθήο
αμίαο, θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα
εξσηήκαηα. Οη εμεηαδφκελνη ππνρξενχληαη λα επεμεξγάδνληαη ή λα
αλαπηχζζνπλ θαη ηα δχν (2) ζέκαηα.»
10. ην άξζξν 10 ηνπ π.δ. 749/1977 πξνζηίζεηαη παξ. 4 σο εμήο:

«4. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη επηηπρφληεο απφ ηηο πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο,
απηνί ζεσξνχληαη επηιαρφληεο. Αλ δελ πιεξσζνχλ φιεο νη πξνθεξπρζείζεο
ζέζεηο απφ ηνπο επηηπρφληεο, νη ηειεπηαίνη δηαγξάθνληαη απφ ηνλ πίλαθα
επηηπρφλησλ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, γηα λα πιεξσζνχλ νη θελέο
πξνθεξπρζείζεο ζέζεηο, θαινχληαη νη επηιαρφληεο εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ
απφ ηελ έθδνζε ησλ λέσλ πηλάθσλ επηηπρφλησλ, ψζηε λα πξνζέιζνπλ πξνο
δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά επηηπρίαο ηνπο.»
11. Σν άξζξν 12 ηνπ π.δ. 749/1977 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«α. Έλζηαζε γηα νπζηαζηηθέο παξαβάζεηο ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ησλ
εμεηάζεσλ ππνβάιιεηαη εγγξάθσο απεπζείαο ζηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή,
εληφο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ιήμε ηεο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο
γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη έλζηαζε.
β. Καηά ηεο βαζκνινγίαο ηεο Δπηηξνπήο επηηξέπεηαη ε ππνβνιή έλζηαζεο,
θαζψο θαη επαλεμέηαζε καζήκαηνο.»
12. Καηαξγνχληαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, ε παξ. 6
ηνπ άξζξνπ 9 θαη ην άξζξν 13 ηνπ π.δ. 749/1977.
Άπθπο 6
Ανηικαηάζηαζη ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 104 ηος ν. 4504/2017
Αληηθαζίζηαηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184) σο 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 ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ
Ναπηηθνχ (Π.Δ.Π.Δ.Ν.),
β. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ νηθείνπ Γήκνπ,
γ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο,
δ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ λαπηηθψλ πξαθηφξσλ,
ε. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ ηνπξηζηηθψλ πξαθηφξσλ,
ζη. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ θνξηνεθθνξησηψλ,
δ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ αληίζηνηρν Οξγαληζκφ Ληκέλα,

ε. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνχ Ναπηηιίαο
(.Δ.Δ.Ν.),
ζ. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο,
η. έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ην νηθείν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην,
ηα. έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο ΔΑκεΑ.»
Άπθπο 7
Σποποποίηζη ηηρ παπ. 7 ηος άπθπος 140 ηος ν. 4504/2017
Ζ πξνζεζκία ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184)
παξαηείλεηαη έσο ηελ 31ε.12.2019.
Άπθπο 8
Σποποποίηζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 4 ηος ν. 4256/2014
ηελ πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4256/2014 (Α΄92) πξνζηίζεηαη
ππνπεξίπη. δδ’ σο εμήο:
«δδ) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ εκεξψλ λαχισζεο ησλ
επαγγεικαηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο, ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νιηθήο
λαχισζεο κεηαηξέπεηαη ζε ψξεο, κε ππνινγηδφκελεο ηεο ηπρνχζαο
ππνιεηπφκελεο δηάξθεηαο ζε ιεπηά. Αζξνίδεηαη ε δηάξθεηα ησλ σξψλ ησλ
ζπκβάζεσλ θαη ην απνηέιεζκα ηνπ αζξνίζκαηνο κεηαηξέπεηαη ζε εκέξεο
δηαηξνχκελν δηά είθνζη ηέζζεξα (24). Αλ ην πειίθν ηεο δηαίξεζεο είλαη
δεθαδηθφο αξηζκφο, ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην, ελψ ην
ήκηζπ ζηνλ ακέζσο επφκελν αθέξαην. Ο αθέξαηνο αξηζκφο πνπ πξνθχπηεη
απνηειεί ην ζχλνιν ησλ εκεξψλ λαχισζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ πινίνπ
αλαςπρήο. Έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο νξίδεηαη ε 1ε-11-2018.»
Άπθπο 9
Σποποποίηζη ηηρ παπ. 8 ηος άπθπος 15 ηος ν. 4256/2014
Ζ πεξίπη. ε΄ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4256/2014 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«ε. Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Μεηξψνπ ηνπ άξζξνπ 2, δηαηεξείηαη ζε
ηζρχ ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο κε αξηζκ. 3342/2/2005
(Β΄ 169) θαηά ην κέξνο πνπ νξίδεη ηνλ ηχπν ηεο άδεηαο επαγγεικαηηθνχ πινίνπ
αλαςπρήο θαη ηνλ θαηάινγν ησλ απνδεθηψλ γηα θνηλνπνίεζε θαη εζσηεξηθή
δηαλνκή. Μέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο
πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 3342/3/2003 (Β΄ 1111).»

Άπθπο 10
Ανηικαηάζηαζη ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 8 ηος ν. 4256/2014
Αληηθαζίζηαηαη ε πεξηπη. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4256/2014 σο
εμήο:
«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. Ο θπβεξλήηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ
εδαθίνπ νθείιεη λα δηαζέηεη ηα νξηδφκελα πξνζφληα, φπσο νξίδνληαη ζηελ
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 3342/02/2004/21-04-2014 (Β’
478), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί.».

Κεθάλαιο Β΄

Γιαηάξειρ ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Αιγαίος και Νηζιυηικήρ
Πολιηικήρ

Άπθπο 11
Δπέκηαζη απμοδιοηήηυν ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Αιγαίος και
Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ
1. Ζ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ π.δ. 13/2018 (Α’ 26),
επεθηείλεηαη ζε φια ηα λεζηά ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, πιελ ηεο λήζνπ
Κξήηεο.
2. Ζ ηζρχο ηεο παξ. 1 αξρίδεη έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
3. Καηαξγείηαη ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 1/1986 (Α’ 1).

Κεθάλαιο Γ΄

Γιαηάξειρ Γημόζιαρ Ναςηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Άπθπο 12
Σποποποιήζειρ ηος ν. 2638/1998
1. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2638/1998 (Α’ 204) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«3. Σν πηπρίν Πινηάξρνπ ή Μεραληθνχ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο Α.Δ.Ν.
αληίζηνηρα, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, απνηειεί ην
απαξαίηεην κνλαδηθφ αθαδεκατθφ ηππηθφ πξνζφλ εμέιημεο ηνπ θαηφρνπ ηνπ
κέρξη ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο εκπνξηθνχ λαπηηθνχ Α' ηάμεο θαηά ηελ
παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.»
2. ηελ πεξίπη. δ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
λ. 2638/1998 ε ιέμε «Παλεπηζηήκηα» θαη ε ιέμε «Παλεπηζηεκίσλ»
αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «Α.Δ.Η.».
3. Οη πεξηπη. ε’ θαη η’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2638/1998 δηαγξάθνληαη.
4. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2638/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο ρνιήο είλαη ην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, ν
Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο, ν Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο, ε πλέιεπζε
Σνκέα, νη Τπεχζπλνη ησλ Σνκέσλ θαη νη Τπεχζπλνη ησλ Δξγαζηεξίσλ.»
5. Ζ πεξίπη. δ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2638/1998 αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:
«δ) Πξνΐζηαηαη ηεο ρνιήο, ηνπ Δ.Π. θαη ηνπ Δ.Σ.Π. ηεο ρνιήο.»
6. Ζ πεξίπη. ε’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2638/1998 δηαγξάθεηαη.
7. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2638/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιήο είλαη ηαθηηθφ κέινο ηνπ Δ.Π. ηεο ρνιήο θαη
νξίδεηαη γηα ηξηεηή ζεηεία, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο ρνιήο. Τπνςεθηφηεηα κπνξνχλ λα ζέηνπλ θαζεγεηέο ή αλαπιεξσηέο
θαζεγεηέο εηδηθφηεηαο πινηάξρνπ γηα ηε ρνιή Πινηάξρσλ, θαη εηδηθφηεηαο
κεραληθνχ γηα ηε ρνιή Μεραληθψλ, θαη αλ δελ ππάξρνπλ θαζεγεηέο ή
αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, επίθνπξνη θαζεγεηέο ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ.
Αλ δελ ππάξρνπλ θαζεγεηέο ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ ή αλαπιεξσηέο ή
επίθνπξνη, ππνςεθηφηεηα κπνξνχλ λα ζέηνπλ θαζεγεηέο ή αλαπιεξσηέο
θαζεγεηέο θαη ειιείςεη απηψλ θαη επίθνπξνη θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ. Αλ
δελ ππάξμνπλ ππνςεθηφηεηεο ή αλ παξέιζεη ε πξνζεζκία πνπ έρεη ζέζεη ν
Τπνπξγφο, ν νξηζκφο ηνπ Γηεπζπληή γίλεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Μέιε Δ.Π. πνπ έρνπλ νξηζζεί Γηεπζπληέο
ρνιήο γηα δχν (2) ζπλερφκελεο ζεηείεο δελ κπνξνχλ λα πξνηείλνληαη ζηε
ζέζε απηή ζηελ ακέζσο επφκελε ζεηεία, εθηφο εάλ ζηε ρνιή ππεξεηεί κφλν
έλα (1) ηαθηηθφ κέινο Δ.Π.»
8. Ζ παξ. 3 ηεο Δλφηεηαο Γ’ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2638/1998 αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«3. Σα κέιε ηνπ Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ν. κπνξνχλ λα απαζρνινχληαη εθηφο
ππεξεζίαο ζε εθαξκνγέο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο θιάδνπ, ζπκβαηέο κε ηα

εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο εμεηδίθεπζε, σο
θαησηέξσ:
α) Να ακείβνληαη απφ ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πνπ δηαρεηξίδνληαη θνξείο ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα.
β) Να ακείβνληαη απφ δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο.
γ) Να αζθνχλ κε ή ρσξίο ακνηβή, θαζψο θαη κε απνδεκίσζε θαη’ απνθνπήλ,
θάζε είδνπο έξγν ή δξαζηεξηφηεηα, πιελ εθείλσλ πνπ πξνζδίδνπλ ηελ
εκπνξηθή ηδηφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε, κπνξνχλ λα κεηέρνπλ κε
νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζε εηαηξείεο ηερλνινγηθήο βάζεο - έληαζεο γλψζεο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 23 ηνπ λ. 2741/1999 (Α΄ 199).
δ) Να ζπκκεηέρνπλ σο έκκηζζα κέιε ζε δχν (2) θαη’ αλψηαην φξην επηηξνπέο
θαη επηζηεκνληθά ή δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηνπ Γεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα,
ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθψο ε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ.
ε) Να θαηέρνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζέζεηο Δηδηθνχ
πκβνχινπ ή Δηδηθνχ πλεξγάηε ή Δηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ
Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.
ζη) Να δηδάζθνπλ ζε A.E.I., ζε δεκφζηεο ζρνιέο, ζε δεκφζηα Ηλζηηηνχηα
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (I.E.Κ.) θαη Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
(Κ.Δ.Κ.).
ε) λα αζθνχλ ειεπζέξην επάγγεικα.»
Ζ άδεηα γηα ηελ εθηφο ππεξεζίαο απαζρφιεζε ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, κεηά
απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέινπο Δ.Π. θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο ζηελ νπνία ππεξεηεί.»
9. ηελ Δλφηεηα Γ’ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 2638/1998, πξνζηίζεηαη παξ.4 σο
εμήο:
«4. ηα κέιε Δ.Π. ησλ Α.Δ.Ν. απαγνξεχεηαη:
α) Να απαζρνινχληαη σο ζχκβνπινη ή κε δηνηθεηηθφ ή δηδαθηηθφ έξγν ή λα
ζπκκεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε θαη ρξνληθή δηάξθεηα ζε ηδησηηθφ θνξέα
παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ δελ ππάγεηαη ζην Γεκφζην ηνκέα.
β) Να ηδξχνπλ ή λα ζπκκεηέρνπλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ή ηδηφηεηα ζε
επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο ή θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα,
ζηα νπνία αλαηίζεηαη ε εθπφλεζε κειεηψλ ή πξνγξακκάησλ ή ε εθηέιεζε
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ε πξνκήζεηα πιηθνχ ή ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηελ
νηθεία ή άιιε Α.Δ.Ν.
γ) Να θαηέρνπλ ακεηβφκελε ζέζε σο κέιε ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν
επηηξνπέο ή Γ.. ηνπ Γεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα.

δ) Να θαηέρνπλ άιιε πιελ ηεο Α.Δ.Ν. κφληκε νξγαληθή ζέζε ζηνλ επξχηεξν
Γεκφζην ηνκέα. Οη θαηέρνληεο ηέηνηα ζέζε ππνρξενχληαη εληφο δχν (2) κελψλ
απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ λα επηιέμνπλ αλ ζα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε
κέινπο Δ.Π. Α.Δ.Ν. ή ηε ζέζε ηνπ Γεκνζίνπ.»
10. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Κάζε κέινο ηνπ Δ.Π. δηθαηνχηαη λα ιάβεη εθπαηδεπηηθή ή επηζηεκνληθή
άδεηα, κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο
εκπεηξίαο ηνπ, πνπ επηηπγράλεηαη ηδίσο:
α) κε ηελ απαζρφιεζε ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ρψξνπο εξγαζίαο, ζην
εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ, ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη εθαξκνγή κεζφδσλ θαη
γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε λαπηηιία,
β) κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ή άιινπ
ζρεηηθνχ επηζηεκνληθνχ θνξέα ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ζπλαθή κε ην
επηζηεκνληθφ ηνπ αληηθείκελν απαζρφιεζε,
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,
δ) κε ηε θνίηεζή ηνπ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ
γηα ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο
θαη
ε) κε ηε λαπηνιφγεζή ηνπ ζε πινίν, φζνλ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Δ.Π. λαπηηθψλ
καζεκάησλ.»
11. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. α) Ζ εθπαηδεπηηθή ή επηζηεκνληθή άδεηα πνπ δηθαηνχληαη ηα κέιε ηνπ Δ.Π.
ησλ Α.Δ.Ν. αλέξρεηαη ζε έλα (1) έηνο γηα θάζε έμη (6) έηε ππεξεζίαο ή έμη (6)
κήλεο γηα θάζε ηξία (3) έηε ππεξεζίαο ή δχν (2) κήλεο αλά έηνο. Δηδηθά γηα ηα
κέιε ηνπ Δ.Π. λαπηηθψλ καζεκάησλ ηα έμνδα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο
βαξχλνπλ ην Κεθάιαην Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ επηινγή, εμεχξεζε
ηδξχκαηνο ή θνξέα ή ε λαπηνιφγεζε ζε πινίν γίλεηαη κε επζχλε ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
β) Καη' εμαίξεζε, ε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο γηα θνίηεζε ζε A.E.I. γηα
απφθηεζε ηίηισλ κεηαπηπρηαθψλ ή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ηζνχηαη κε ηε
δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη
κπνξεί λα παξαηαζεί κέρξη ην κηζφ ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο.
γ) Μεηά ηε ιήμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ή επηζηεκνληθήο άδεηαο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, ν εθπαηδεπηηθφο ππνρξενχηαη λα ππεξεηήζεη
ζηε ρνιή γηα δηπιάζην ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηαθνξεηηθά, ν εθπαηδεπηηθφο
θαηαβάιιεη ζην Γεκφζην, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, πνζφ
ίζν κε ηηο απνδνρέο ηνπ ρξφλνπ πνπ ππνρξενχηαη λα ππεξεηήζεη.»

12. Οη παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 θαη ε πεξίπη. α’ ηεο παξ.
5 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 δηαγξάθνληαη.
13. Ζ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«8. Απηφο πνπ ηειεί ζε εθπαηδεπηηθή ή επηζηεκνληθή άδεηα ππνρξενχηαη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, νξηδφκελα απφ ηελ απφθαζε κε ηελ νπνία
ρνξεγείηαη ε άδεηα, λα ππνβάιιεη αλαθνξά πξνο ην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην
ηεο ρνιήο πνπ ππεξεηεί 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 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο πνπ ππεξεηεί.»
14. Ζ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2638/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«12. Ζ εθπαηδεπηηθή άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο
θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη
εηζήγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο ζηελ νπνία ππεξεηεί.»
15. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2638/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Οη ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ έμη (6) δηδαθηηθά εμάκελα, δχν (2) εμάκελα
πξαθηηθήο άζθεζεο επί πινίνπ θαη ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο. Κάζε
δηδαθηηθφ εμάκελν πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε εμήληα (60) πηζησηηθέο κνλάδεο. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα νξίδνληαη, κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο. Κάζε εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο επί πινίνπ αληηζηνηρεί ζε είθνζη
(20) πηζησηηθέο κνλάδεο. Ζ πηπρηαθή εξγαζία αληηζηνηρεί ζε είθνζη (20)
πηζησηηθέο κνλάδεο.»
16. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 2638/1998:
α) ζην δεχηεξν εδάθην, ε εκεξνκελία «5ε Ηνπιίνπ» αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ
εκεξνκελία «9ε Ηνπιίνπ» θαη
β) ην ηξίην εδάθην αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Σα εμάκελα πξαθηηθήο άζθεζεο
επί ηνπ πινίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.»
17. ηελ πεξίπη. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2638/1998 ε θξάζε
«εηζεγείηαη ζην .Ν.Δ. ην ζπκβνχιην ηεο Α.Δ.Ν., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο
νηθείαο ρνιήο ή ρνιψλ» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «απνθαζίδεη ην
πκβνχιην ηεο Α.Δ.Ν., χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ
ηεο νηθείαο ρνιήο ή ρνιψλ».
18. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2638/1998:
α) ζην πξψην εδάθην ε θξάζε «κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ» αληηθαζίζηαηαη
κε ηε θξάζε «κε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Α.Δ.Ν., θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο».

β) ζην δεχηεξν εδάθην, ε θξάζε «κε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ» αληηθαζίζηαηαη
κε ηε θξάζε «κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο».
Άπθπο 13
Σποποποιήζειρ ηος ν. 3450/2006
1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3450/2006 (A’ 64) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Σα κέιε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ
(Δ.ΓΗ.Π.) επηηεινχλ εξγαζηεξηαθφ - εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ έξγν, ην νπνίν
ζπλίζηαηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηε δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ,
θαζψο επίζεο θαη ζηε δηεμαγσγή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ ζηα πεδία εθαξκνγήο
ησλ νηθείσλ επηζηεκψλ. ηα κέιε Δ.ΓΗ.Π. κπνξεί λα αλαηίζεηαη δηδαθηηθφ
έξγν, δηδαζθαιία θαη επίβιεςε πηπρηαθψλ ή άιισλ εξγαζηψλ, ππφ ηελ
επνπηεία ησλ θαζεγεηψλ ηεο ρνιήο, κε απφθαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο πνπ αλήθνπλ.»
2. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3450/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Σα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο Δ.ΓΗ.Π. πνπ
πξνθεξχζζεηαη είλαη:
α) Πηπρίν A.E.I. ή Α.Δ.Ν.
β) Πεληαεηήο επαγγεικαηηθή ή εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζηελ εηδηθφηεηα
κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ.
γ) Μεηαπηπρηαθφο ή δηδαθηνξηθφο ηίηινο ζπνπδψλ ζπλαθήο κε ηελ
εηδηθφηεηα.»
3. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3450/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Ζ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα, ην ζπγγξαθηθφ έξγν θαη ε θαιή γλψζε ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο ζπλεθηηκψληαη.»
4. ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3450/2006 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο εμήο:
«6. α) Μέιε Δ.ΓΗ.Π. πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Α.Δ.Ν. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπο.
β) Μέιε Δ.Σ.Π. πνπ ππεξεηνχλ ζηηο Α.Δ.Ν. θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
παξφληνο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξφληνο αίηεζε θαη λα κεηαηξέπνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε ζέζε Δ.ΓΗ.Π.,
εθφζνλ θαηέρνπλ ηα πξνζφληα ηεο παξ. 3. Γηα απηφ ην ιφγν, ζπγθξνηείηαη, κε
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, εηδηθφ πεληακειέο εθιεθηνξηθφ ζψκα, ζην
νπνίν κεηέρνπλ δχν (2) θαζεγεηέο ή αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ή επίθνπξνη
θαζεγεηέο A.E.I. αληίζηνηρεο ή ζπγγελνχο εηδηθφηεηαο πξνο ηε ζέζε πνπ, θαηά
πεξίπησζε, πξφθεηηαη λα κεηαηξαπεί θαη πιεξσζεί, δχν (2) θαζεγεηέο ή

αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο ή επίθνπξνη θαζεγεηέο Α.Δ.Ν. θαη έλα (1) κέινο
Δ.ΓΗ.Π. Α.Δ.Η. Με ηελ ίδηα απφθαζε, νξίδεηαη θαη ν πξφεδξνο απηνχ ηνπ
εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο.»
5. Ζ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3450/2006 δηαγξάθεηαη.
Άπθπο 14
Ρςθμίζειρ Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μακεδονίαρ
1. Σα Κέληξα Δπηκφξθσζεο ηειερψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Πινηάξρσλ θαη
Μεραληθψλ Μαθεδνλίαο (Κ.Δ..Δ.Ν./Π.-Μ. Μαθεδνλίαο) ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 137 ηνπ λ. 4504/2017 ιεηηνπξγνχλ κε αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ λ.δ.
1383/1973 (Α’ 94), ηνπ π.δ. 307/1973 (Α’ 251) θαη ηεο απφθαζεο ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ
2231.3-1/422/2015 (Β’ 1969).
2. Μέρξη ηελ πιήξσζε νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (Η.Γ.Α.Υ.) θαη ηε
ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αξκνδίσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Κέληξσλ
Δπηκφξθσζεο ηειερψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Κ.Δ..Δ.Ν.) Μαθεδνλίαο: α) Ζ
δηαδηθαζία πιήξσζεο νξγαληθψλ ζέζεσλ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε
ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, πξνσζείηαη θαηφπηλ
εηζήγεζεο ηνπ Γηεπζπληή πνπδψλ ηνπ Κέληξνπ ζην Γηνηθεηή κε ην αλαγθαίν
αλά αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πξφηαζε ηνπ
ηειεπηαίνπ ζηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. β) Ζ έγθξηζε
έθδνζεο πξνθήξπμεο θαη ε πξφζιεςε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε
ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.) θαη σξηαία αληηκηζζία,
γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, κεηά
απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή πνπδψλ ζην Γηνηθεηή κε ην αλαγθαίν
σξνκίζζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθνχ αλά αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα θαη πξφηαζε
ηνπ ηειεπηαίνπ ζηνλ Τπνπξγφ.

Κεθάλαιο Γ΄

Ρςθμίζειρ Λιμενικήρ Αζηςνομίαρ

Άπθπο 15
Σποποποιήζειρ ηος π.δ. 31/2018
1. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 31/2018 (Α’ 61) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«5. Δθφζνλ, απφ ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, δηαπηζηψλεηαη
φηη πιεξνχληαη νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο, ε Ληκεληθή Αξρή απνζηέιιεη 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. Αλ δελ απνζηαιεί ε
βεβαίσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε δξαζηεξηφηεηα αζθείηαη θαλνληθά,
εάλ δελ εθδνζεί απφθαζε απαγφξεπζήο ηεο.»
2. ηελ ππνπεξίπη. 14 ηεο πεξίπη. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ.
31/2018 πξνζηίζεηαη δεχηεξν εδάθην σο εμήο:
«Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε (Μέζνδνο ΚΑΡ.Π.Α.)»
3. Αληηθαζίζηαηαη ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 31/2018
σο εμήο:
«Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απφ Ληκεληθέο Αξρέο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην
κήλα, θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην σο θαη Ηνχλην θαη θαηά ηνπο κήλεο επηέκβξην
έσο θαη Οθηψβξην.»
4. Αληηθαζίζηαηαη ε πεξίπη. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 31/2018 σο
εμήο:
«β) Έλαλ (1) εθπξφζσπν εηδηθφηεηαο θπζηθήο αγσγήο ηεο αξκφδηαο
Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν νπνίνο νξίδεηαη κε
ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.»
5. Καηαξγείηαη ε πεξίπη. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 31/2018.
6. Αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 8 ηνπ π.δ. 31/2018 σο εμήο:
«Τπνρξέσζε λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο έρνπλ φζνη δηνξγαλψλνπλ θάζε
είδνπο λαπηαζιεηηθνχο θαη θνιπκβεηηθνχο αγψλεο, πιελ εθείλσλ ησλ
αζιεηηθψλ ζπλαληήζεσλ ησλ νπνίσλ ε δηεμαγσγή αδεηνδνηείηαη ζχκθσλα κε
ην λ. 2725/1999 (Α’ 121), ςπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο, κνπζηθέο θαη θνηλσληθέο
εθδειψζεηο ζηνλ αηγηαιφ ή ζηελ παξαιία ή ζε δψλε ιηκέλα 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 λνκίκσο ιεηηνπξγνχζα ζρνιή λαπαγνζσζηηθήο
εθπαίδεπζεο, ε νπνία είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηελ πιήξε
λαπαγνζσζηηθή θάιπςε ησλ πξναλαθεξφκελσλ εθδειψζεσλ.»
Άπθπο 16
Σποποποιήζειρ ηος απιθ. 20/1999 Γενικού Κανονιζμού Λιμένορ, όπυρ
ιζσύει
1. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 36 ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 2133.1/39328/2018/18 (Β’ 1929) αληηθαζίζηαηαη σο
εμήο:

«Δπηηξέπεηαη ε άπαμ κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο ζαιαζζίσλ κέζσλ αλαςπρήο
απφ γνλέα ζε ηέθλν, ζε πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο αηηίαο ή ελ δσήο
κεηαβίβαζεο ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο ησλ ηξηαθνζίσλ
(300) κέηξσλ, αλ έρεη εθδνζεί επ’ νλφκαηη ηνπ ζρεηηθή άδεηα ρσξίο λα
ζπληξέρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο ν πεξηνξηζκφο ηεο ειάρηζηεο
απφζηαζεο ησλ 300 κέηξσλ.»
2. Ζ ηζρχο ηεο παξ. 1 αξρίδεη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 2133.1/39328/2018/18.
Άπθπο 17
Καθιέπυζη Ζμέπαρ Ππόλητηρ Θαλαζζίυν Αηςσημάηυν και Πνιγμών
Καζηεξψλεηαη ε 11ε Μάηνπ σο εκέξα Πξφιεςεο Θαιαζζίσλ Αηπρεκάησλ θαη
Πληγκψλ.

Κεθάλαιο Δ΄

Γιαηάξειρ Ναςηικήρ Δπγαζίαρ

Άπθπο 18
Σποποποιήζειρ ηος Κώδικα Γημοζίος Ναςηικού Γικαίος
1. ην άξζξν 47 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (Κ.Γ.Ν.Γ.), πνπ
θπξψζεθε κε ην λ.δ. 187/1973 (Α’ 261), πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3 σο εμήο:
«3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,
θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία
αλαζχζηαζεο απσιεζζέλησλ λαπηνινγίσλ. Πινίαξρνη, πινηνθηήηεο,
εθνπιηζηέο, δηαρεηξηζηέο θαη πξάθηνξεο πινίσλ ππνρξενχληαη ζε
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο ππνπξγηθήο
απφθαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο
πξνο ηα εδάθηα α’ θαη β’ ηεο παξνχζαο, επηβάιιεηαη, αλεμαξηήησο εάλ
ζπληξέρεη πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε, πξφζηηκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 45, νη
δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο.»
2. Μεηά ην άξζξν 100 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ., πξνζηίζεηαη άξζξν 100Α σο εμήο:
«Άξζξν 100Α
Δπέθηαζε πξνζηαζίαο απνδνρψλ λαπηηθψλ
Οη δηαηάμεηο 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 3522.2/08/2013 (Β’ 1671), έρνπλ εθαξκνγή, φπσο αξκφδεη, θαη ζε
λαπηηθνχο πινίσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Κψδηθα,
εμαηξνπκέλσλ απηψλ δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο πνπ δελ αζθνχλ εκπνξηθή
δξαζηεξηφηεηα. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο δηαηάμεηο απηέο,
επηβάιιεηαη, αλεμαξηήησο εάλ ζπληξέρεη πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε,
πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45, νη δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ηζρχνπλ θαη γηα
ηελ άζθεζε πξνζθπγήο.»

Κεθάλαιο Σ΄

Γιαηάξειρ Λιμενικού ώμαηορ-Δλληνικήρ Ακηοθςλακήρ

Άπθπο 19
Δςεπγεηική διάηαξη για ηα ηέκνα αποβιώζανηορ ζηελέσοςρ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
1. Παξέρεηαη δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηηο Παξαγσγηθέο ρνιέο ηνπ Ληκεληθνχ
ψκαηνο-Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.), ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β’
ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184), θαζ’ ππέξβαζε ηνπ
εθάζηνηε ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ, ζηα δχν (2) ηέθλα ηνπ
Τπνπινηάξρνπ Λ.. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ Κπξηάθνπ ηνπ ηαχξνπ (Α.Μ.: 3221),
ν νπνίνο απεβίσζε επξηζθφκελνο ζηελ ελεξγφ Τπεξεζία θαη ηνπ
απνλεκήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ν ακέζσο επφκελνο
βαζκφο ηνπ Πισηάξρε Λ.., εθφζνλ απηά θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ πνπ ηνπο
επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο ζε παλειιαδηθφ επίπεδν γηα ηελ
εηζαγσγή ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (Α.Δ.Η.) ηεο ρψξαο.
2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη
Παηδείαο, Έξεπλαο θαη ζξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.
Άπθπο 20
Δπέκηαζη απμοδιοηήηυν Λιμενικού ώμαηορ - Δλληνικήρ Ακηοθςλακήρ
ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4150/2013 (Α’ 102) πξνζηίζεληαη εδάθηα
δεχηεξν, ηξίην θαη ηέηαξην σο εμήο:
«Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. αζθνχληαη θαη ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ
παξαιία, φπσο νη έλλνηεο ησλ φξσλ απηψλ θαζνξίδνληαη ζην λ. 2971/2001 (Α’
285), ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ λ.δ. 444/1970 (Α’ 39), νη
νπνίεο εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία. Γηα ηνλ
έιεγρν ηεο ηξνραίαο θίλεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα
Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) ζηνλ αηγηαιφ θαη ηελ παξαιία εθαξκφδεηαη

αλαιφγσο ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπη. α’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
2575/1998 (Α’ 23).
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Τπνδνκψλ θαη
Μεηαθνξψλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία
βεβαίσζεο θαη επηβνιήο ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ, ε δηαδηθαζία θαη νη
δαπάλεο ηεο είζπξαμεο, ε δηαδηθαζία ηεο απφδνζεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.»
Άπθπο 21
Σποποποιήζειρ ηος ν. 4029/2011
1. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4029/2011 (Α’ 245) ε θξάζε «Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε
θξάζε «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο».
2. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4029/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«4. Οη ππνςήθηνη πνπ γίλνληαη απνδεθηνί εληάζζνληαη ζηε δχλακε ηεο
Δπηθνπξηθήο Αθηνθπιαθήο (ΔΠ.ΑΚΣ.) πνπ εδξεχεη ζηνλ ηφπν ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο θαη πξνκεζεχνληαη ην «Δηδηθφ Γειηίν Δζεινληή Αθηνθχιαθα» (εθεμήο
Δ.Γ.Δ.Α.). Οη ππνςήθηνη απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εζεινληή αθηνθχιαθα απφ
ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπο ζην «Δηδηθφ Μεηξψν Δζεινληψλ
Αθηνθπιάθσλ» (εθεμήο Δ.Μ.Δ.Α.).
3. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4029/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. ηηο έδξεο ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ ηεο Δπηθξάηεηαο (Κεληξηθά Ληκελαξρεία,
Ληκελαξρεία, Ληκεληθνί ηαζκνί θαη Ληκεληθά Σκήκαηα) ζπληζηψληαη, κε
απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ θάζε Ληκεληθήο Αξρήο, Οκάδεο Δπηθνπξηθήο
Αθηνθπιαθήο (εθεμήο ΟΜ.Δ.Α.) πνπ απνηεινχληαη απφ εζεινληέο
αθηνθχιαθεο».
4. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4029/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Σα δεινχκελα εθ κέξνπο ησλ εζεινληψλ ρεξζαία, πισηά ή ελαέξηα κέζα
ειέγρνληαη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα, αλαγθαηφηεηα θαη ρξεζηκφηεηά ηνπο απφ
ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Ληκεληθήο Αξρήο θαη
ελ ζπλερεία απνγξάθνληαη απφ ηηο Ληκεληθέο Αξρέο θαη θαηαγξάθνληαη ζην
«Δηδηθφ Μεηξψν Υεξζαίσλ, Πισηψλ θαη Δλαεξίσλ Μέζσλ Δζεινληψλ
Αθηνθπιάθσλ». Σν Δπηηειηθφ Γξαθείν ΔΠ.ΑΚΣ. (εθεμήο Δ.Γ./ΔΠ.ΑΚΣ.)
κεξηκλά γηα ηε δηαβίβαζε ηνπ αλσηέξσ κεηξψνπ ζην Δληαίν Κέληξν πληνληζκνχ Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο θαη ζην Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., θαζψο θαη γηα ηελ εθάζηνηε επηθαηξνπνίεζή ηνπ.».

5. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4029/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Σα αλσηέξσ κέζα θαηαγξάθνληαη ζην ελ ιφγσ κεηξψν, εθφζνλ είλαη
αζθαιηζκέλα. Δηδηθά γηα ηα πισηά κέζα σο πξνο ηελ αζθάιηζή ηνπο θαη ηελ
αζηηθή επζχλε, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
4256/2014 (Α’ 92).».
6. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4029/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. πληζηάηαη ζην Αξρεγείν Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. Δπηηειηθφ Γξαθείν ΔΠ.ΑΚΣ.
(εθεμήο Δ.Γ./ΔΠ.ΑΚΣ.), ππαγφκελν άκεζα ζηνλ Αξρεγφ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., ην
νπνίν είλαη αξκφδην γηα:
α. ηελ ηήξεζε ηνπ Δ. Μ. Δ. Α.,
β. ηελ ηήξεζε ηνπ Δηδηθνχ Μεηξψνπ Υεξζαίσλ, Πισηψλ θαη Δλαέξησλ Μέζσλ
Δζεινληψλ Αθηνθπιάθσλ,
γ. ηελ έθδνζε ηνπ Δ.Γ.Δ.Α.,
δ. 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.»
7. Πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 3 ζην άξζξν 7 ηνπ λ. 4029/2011 σο εμήο:
«3. Με απφθαζε ηνπ Αξρεγνχ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ., θαζνξίδεηαη ε ζηειέρσζε,
θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
Δ.Γ./ΔΠ.ΑΚΣ.».
8. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4029/2011 ε θξάζε «Με θνηλή απφθαζε
ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε» αληηθαζίζηαηαη απφ
ηε θξάζε «Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο».
9. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4029/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο απνζηνιήο ησλ ΟΜ.Δ.Α., δχλαηαη λα γίλνληαη
απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4182/2013 (Α’ 185), 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.».
10. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4029/2011 ε θξάζε «απνθαζίδεη ν
Τπαξρεγφο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.» αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «απνθαζίδεη ν
αξραηφηεξνο Τπαξρεγφο ηνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.».

11. Καηαξγνχληαη νη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4029/2011.
Άπθπο 22
Γςναηόηηηα εκηέλεζηρ εζυηεπικών πλόυν από θοπηηγά πλοία με
διεθνή πιζηοποιηηικά
Γηεζλή πηζηνπνηεηηθά ησλ θνξηεγψλ πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία, θαηά ηελ
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ β.δ. 542/1968 (Α’ 181), γίλνληαη απνδεθηά γηα ηελ
εθηέιεζε πιφσλ κεηαμχ ιηκέλσλ εζσηεξηθνχ, εθφζνλ ηα πινία απηά
ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί
λαπηηθήο αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο
πνπ αθνξνχλ ζε πιφεο κεηαμχ ησλ ιηκέλσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο αιινδαπήο.
ε θάζε πεξίπησζε, φια ηα ζέκαηα πεξί πξνζσπηθνχ ησλ αλσηέξσ πινίσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ ελδηαίηεζεο ησλ λαπηηθψλ,
ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ
νηθεία θαηεγνξία πιφσλ πνπ εθηειεί ην πινίν.
Άπθπο 23
Δπέκηαζη εθαπμογήρ ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 39 ηος π.δ. 81/2012
Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ π.δ. 81/2012 (Α’ 139) δχλαληαη λα
εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο Αλψηαηνπο Αμησκαηηθνχο νη νπνίνη απνζηξαηεχηεθαλ
θαηά ηηο ηαθηηθέο θξίζεηο θαη νη νπνίνη δελ δηαηήξεζαλ ηνλ επί ηηκή ηίηιν ηεο
ζέζεο ηνπο, εθφζνλ θαηά ην έηνο ηεο απνζηξαηείαο ηνπο έπαζραλ απφ
ζνβαξή αζζέλεηα γηα ηελ νπνία είρε εθδνζεί γλσκάηεπζε ηεο Αλψηαηεο
Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν
πνπ ππεξέηεζαλ ζηελ νξγαληθή ζέζε ηνπ βαζκνχ πνπ θαηείραλ θαηά ηελ
απνζηξαηεία ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.

Κεθάλαιο Ε΄

Γιαηάξειρ εποπηεςόμενυν θοπέυν ηος Τποςπγείος Ναςηιλίαρ και
Νηζιυηικήρ Πολιηικήρ

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

Κεθάλαιο Ζ΄

Σελικέρ Γιαηάξειρ

Άπθπο 25
Έναπξη ιζσύορ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.

Αθήνα, ….. Οκηυβπίος 2018

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ

ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ

ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΑΜΜΔΝΟ

ΠΑΗΓΔΗΑ, ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ
ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΤ

ΔΤΚΛΔΗΓΖ ΣΑΚΑΛΧΣΟ

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ

ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΜΑΡΗΑ-ΔΛΗΕΑ ΞΔΝΟΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

ΥΡΖΣΟ ΠΗΡΣΕΖ

ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΦΧΣΗΟ-ΦΑΝΟΤΡΗΟ ΚΟΤΒΔΛΖ

ΟΗ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΔ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΝΖΗΩΣΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΟΤΛΗΑΡΑΚΖ

ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΑΝΣΟΡΗΝΗΟ

Ζ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΠΑΠΑΝΑΣΗΟΤ

