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ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ
«Πποζαπμογή ζηιρ διαηάξειρ ηηρ οδηγίαρ 2009/18/ΔΚ ηος Δςπωπαϊκού
Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 23ηρ Αππιλίος 2009 για ηον
καθοπιζμό ηων θεμελιωδών απσών πος διέποςν ηη διεπεύνηζη ηων
αηςσημάηων ζηον ηομέα ηων θαλάζζιων μεηαθοπών και για ηην
ηποποποίηζη ηηρ οδηγίαρ 1999/35/ΔΚ ηος ςμβοςλίος και ηηρ οδηγίαρ
2002/59/ΔΚ ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος και άλλερ
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Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ
1. ΔΙΑΓΩΓΖ – ΙΣΟΡΙΚΟ
α. Θαλάζζιερ μεηαθοπέρ

Ζ λαπηηιία απνηειεί ίζσο ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία ζε παγθφζκην επίπεδν,
κεηαθέξνληαο πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ απνδνηηθά θαη κε
αζθάιεηα. Τα πινία, δεδνκέλεο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα
ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθά λνκηθά θαζεζηψηα. Δπνκέλσο, ε αλάγθε δεκηνπξγίαο
δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη θαλνληζηηθψλ κέηξσλ θνηλήο απνδνρήο γηα ηε ξχζκηζε ηεο
λαπηηιίαο έρεη θαηαζηεί επηηαθηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ην 1948, ν ΟΖΔ πηνζέηεζε ζρεηηθφ
ςήθηζκα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Γηεζλή Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO) ηνπ νπνίνπ ε
ιεηηνπξγία μεθίλεζε ην 1958, κε θχξην έξγν ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ζπλεθηηθνχ
ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε λαπηηιία. Σηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ
πεξηιακβάλεηαη ε πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα, ε πξνζηαζία ηνπ
ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ επέθηαζε ε πξφιεςε θαη απνηξνπή ησλ λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ.
Ωζηφζν, λαπηηθά αηπρήκαηα κε δπζκελέζηαηεο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ
άλζξσπν εμαθνινπζνχλ λα ζπκβαίλνπλ. Ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε
δηεζλήο λαπηηιηαθή θνηλφηεηα, κέζσ ηνπ ΗΜΟ, έζεζε ηα πξψηα ζεκέιηα αλαθνξηθά κε ηε
δηεξεχλεζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο δηαδηθαζηψλ
θνηλήο πξνζέγγηζεο απφ ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ. Σην πιαίζην
απηφ, ζηαδηαθά ζηφρεπζε ζηελ πηνζέηεζε ξπζκίζεσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηερληθψλ
δηεξεπλήζεσλ απφ εμεηδηθεπκέλα πξφζσπα, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ
θαη ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζε έλα λαπηηθφ αηχρεκα ή πεξηζηαηηθφ θαη ηελ ππνβνιή
αθνινχζσο πξνηάζεσλ πξνο ηηο λαπηηιηαθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηε
λαπηηιηαθή θνηλφηεηα, γηα ηε ιήςε λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη δηνξζσηηθψλ
κέηξσλ ψζηε λα απνθεπρζνχλ παξφκνηα αηπρήκαηα ζην κέιινλ θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ, ρσξίο λα επηθεληξψλεηαη ζηελ
αλαδήηεζε ησλ ππαηηίσλ θαη ζηνλ θαηαινγηζκφ ή έζησ θαζνξηζκφ νπνηαζδήπνηε
πνηληθήο, αζηηθήο ή πεηζαξρηθήο επζχλεο.
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β. Γιεθνέρ και Δςπωπαϊκό Νομικό Πλαίζιο ζε ςνδςαζμό με ηο Ιζσύον
Δθνικό Νομικό Πλαίζιο
Γιεθνέρ θεζμικό πλαίζιο
1. Τν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ππνρξέσζε δηεξεχλεζεο ελφο λαπηηθνχ αηπρήκαηνο ζε
δηεζλέο επίπεδν εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο λνκνζεηηθέο πξνβιέςεηο :
1.1. Τν άξζξν 2 ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο
Θάιαζζαο ("UNCLOS"), ηεο 10εο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1982, ζεζπίδεη ην δηθαίσκα
ησλ παξάθηησλ θξαηψλ λα δηεξεπλνχλ ηα αίηηα νπνηνπδήπνηε λαπηηθνχ
αηπρήκαηνο εληφο ησλ ρσξηθψλ ηνπο πδάησλ, ην νπνίν ελδέρεηαη λα παξνπζηάδεη
θίλδπλν γηα ηε δσή ή ην πεξηβάιινλ, λα αθνξά ηηο αξρέο έξεπλαο θαη δηάζσζεο
παξάθηηνπ θξάηνπο ή λα ην επεξεάδεη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν.
1.2. Τν άξζξν 94 ηεο UNCLOS νξίδεη φηη ην θξάηνο ζεκαίαο θξνληίδεη γηα ηε
δηεμαγσγή έξεπλαο απφ ή ελψπηνλ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα
θαηάιιεια πξνζφληα γηα νξηζκέλα αηπρήκαηα ή ζπκβάληα ζηελ αλνηθηή
ζάιαζζα.
1.3. Ο θαλνληζκφο 21 ηνπ θεθαιαίνπ I ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο πεξί αζθάιεηαο
ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα ηεο 1εο Ννεκβξίνπ ηνπ 1974 ("SOLAS 74"),
ην άξζξν 23 ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο πεξί γξακκψλ θνξηψζεσο πινίσλ ηεο 5εο
Απξηιίνπ ηνπ 1966 θαη ηα άξζξα 8 θαη 12 ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο γηα ηελ
πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ηα πινία ηεο 2αο Ννεκβξίνπ 1973, θαζνξίδνπλ ηελ
επζχλε πνπ ππέρεη ην θξάηνο ζεκαίαο γηα ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ γηα ηα
αηπρήκαηα θαη γηα ηε δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ πνξηζκάησλ ζηνλ ΗΜΟ.
1.4 Ο «Κψδηθαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ νξγάλσλ ηνπ ΗΜΟ», πνπ
επηζπλάθζεθε ζην ςήθηζκα Α.996 ηεο 25εο Σπλέιεπζήο ηνπ, ηεο 29εο
Ννεκβξίνπ 2007, ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζε θάζε θξάηνπο ζεκαίαο λα
εμαζθαιίδεη φηη νη έξεπλεο γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα δηελεξγνχληαη απφ
πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε λαπηηθά αηπρήκαηα θαη ζπκβάληα. Ο ελ ιφγσ θψδηθαο
απαηηεί επίζεο απφ θάζε θξάηνο ζεκαίαο λα είλαη έηνηκν λα δηαζέζεη γηα ηε
δηεξεχλεζε πξφζσπα κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα γηα ην ζθνπφ απηφλ,
αλεμαξηήησο απφ ηελ ηνπνζεζία πνπ ζπλέβε ην αηχρεκα ή ην ζπκβάλ.
2. Σην πεδίν δηεξεχλεζεο ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, ν ΗΜΟ έρεη πηνζεηήζεη θαη
εθδψζεη ζπλνπηηθά ηηο αθφινπζεο Απνθάζεηο:
Α/Α
1.
2.
3.

Απόθαζη
Res. A.173
(ES.IV)
Res. A.322(IX)
Res. A.440(XI)

4.

Res. A.442(XI)

5.
6.

Res. A.637(16)
Res. A.849(20)

7.

Res.A.884(21)

Θέμα
Participation in Official Inquiries into Maritime
Casualties
The Conduct of Investigations into Casualties
Exchange of Information for Investigation into
Marine Casualties
Personnel and Material Resource Needs of
Administrations for the Investigation of Casualties
and the Contravention of Conventions
Cooperation in Marine Casualty Investigation
Code for the Investigation of Marine Casualties
and Incidents
Amendments to the Code for the Investigation of
Marine Casualties and Incidents
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1968

11/1975
11/1979
11/1979
1989
27/11/89
25/11/99
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8.
9.
10.
11.

MEPC 57/21
Report
MSC 83/28
Report
Res. 255 (84)
Res. 257 (84)

Adoption of the Draft MEPC Res. “Casualty
Investigation Code”
Adoption of Draft MSC Res. “Casualty
Investigation Code”
Adoption of the “Casualty Investigation Code”
“Casualty Investigation Code” amendment SOLAS
Chapter XI/I, Reg. 6

04/04/2007
12/10/2007
16/06/2008
16/06/2008

Οη κεκνλσκέλεο Απνθάζεηο ηνπ ΗΜΟ κέρξη ην έηνο 1989 ζπγρσλεχζεθαλ θαη
πηνζεηήζεθε ν «Κψδηθαο γηα ηε δηεξεχλεζε Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ θαη Πεξηζηαηηθψλ»
(α/α 6 αλσηέξσ πίλαθα), ν νπνίνο κεηά απφ δχν έηε εληζρχζεθε κε ηελ Απφθαζε
A.884. Τν λέν πιαίζην θαζηέξσζε γεληθέο θαη εηδηθέο αξρέο πξνάγνληαο ηε ζπλεξγαζία
ησλ Κξαηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηελ θνηλή πξνζέγγηζε γηα ηελ ηερληθή δηεξεχλεζε
λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη πεξηζηαηηθψλ, ρσξίο σζηφζν λα έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα
εθαξκνγήο, εμαξηψκελν νπζηαζηηθά απφ ηελ θαιή ζέιεζε ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ
πηνζέηεζε ζρεηηθψλ εζληθψλ κέηξσλ. Πξαθηηθά παξαηεξείηαη λα κελ αθνινπζείηαη
θνηλή πξνζέγγηζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, ε νπνία, απφ πνιιά
θξάηε κέιε, αληηκεησπηδφηαλ κφλν σο δηνηθεηηθή, πεηζαξρηθή ή/θαη πνηληθή δηαδηθαζία.
Δπηπιένλ, ε κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ «Κψδηθα ηνπ IMO» θαζηζηά ειάρηζηε, αλ
φρη αλχπαξθηε, ηε ζπκβνιή νξηζκέλσλ θξαηψλ ζεκαίαο ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο
ζηε ζάιαζζα κέζσ ηεο θαηάιιειεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ
δηεξεπλήζεσλ.
Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ηηο εθηεηακέλεο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο δηεζλνχο
λαπηηιηαθήο θνηλφηεηαο θαη βηνκεραλίαο, θαζψο θαη ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ
θξαηψλ γηα ηε κείσζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζην
πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν, πηνζεηήζεθε ν «Κψδηθαο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ θαη
Πξνηεηλφκελσλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Γηεξεχλεζε Αζθαιείαο ζε έλα Ναπηηθφ Αηχρεκα ή
Σπκβάλ» (α/α 10 θαη 11 αλσηέξσ πίλαθα), ν νπνίνο πξνζαξηήζεθε σο λένο
Καλνληζκφο 6 ζην θεθάιαην ΦΗ-1 ηεο Γηεζλνχο Σχκβαζεο γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο
Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην λέν δηεζλέο
θαζεζηψο ηερληθήο δηεξεχλεζεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ιακβάλεη ππνρξεσηηθφ
ραξαθηήξα εθαξκνγήο απφ 01-01-2010.
Δςπωπαϊκό Θεζμικό Πλαίζιο
Τν δηεζλέο ζεζκηθφ πιαίζην απνηέιεζε ηε βάζε θαη ηελ αθεηεξία γηα ηε δεκηνπξγία
επξσπατθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ηδηαηηέξσο απηνχ πνπ αθνινχζεζε ηηο λαπηηθέο
ηξαγσδίεο ησλ δεμακελνπινίσλ «Erika» (1999) θαη «Prestige» (2002), κε ηηο νπνίεο
αλαδείρζεθαλ νη αλεπάξθεηεο ηνπ ηφηε πθηζηάκελνπ δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη επηζεκάλζεθαλ νη ειιείςεηο θαη δπζρέξεηεο γηα ηε
δηεξεχλεζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ. Ωο απνηέιεζκα είρε ηελ πηνζέηεζε ηξηψλ
λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, γλσζηψλ σο πξψηε, δεχηεξε θαη ηξίηε Ννκνζεηηθή Γέζκε
γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα.
Πξψην βήκα απνηέιεζε ε πηνζέηεζε ηεο Κ.Ο 2002/59/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ηνπλίνπ 2002, λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο
εληαγκέλεο ζηε «2ε Ννκνζεηηθή Γέζκε γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα» ππφ ηνλ ηίηιν
«δεκηνπξγία θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ
θαη ελεκέξσζεο», φπσο ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ην π.δ. 49/2005 (Α΄66).
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Σχκθσλα κε ην άξζξν 11, απαηηείηαη απφ ηα θξάηε κέιε λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ «Κψδηθα ηνπ IMO» γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη
ζπκβάλησλ θαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο δεκνζηεχνληαη, ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ, κεηά ηελ πεξάησζή ηεο.
Ωζηφζν, ε θνηλή πξαθηηθή θαηέδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε επίπεδν Δ.Δ ζηηο ηερληθέο
δηεξεπλήζεηο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, θαζφζνλ νξηζκέλα θξάηε κέιε εθηεινχζαλ
ζπζηεκαηηθά απηφ ην είδνο δηεξεχλεζεο, ελψ άιια δηελεξγνχζαλ ειιείπεηο
δηεξεπλήζεηο ή δηεξεπλήζεηο γηα ζθνπνχο δηάθνξνπο απφ ην πλεχκα ηνπ «Κψδηθα ηνπ
ΗΜΟ».
Υπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ, αλαδείρζεθε ε έιιεηςε ζαθψλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ
γηα θνηλφ επίπεδν δέζκεπζεο φισλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ κε απνηέιεζκα ηελ
πηνζέηεζε ηεο Κ.Ο 2009/18/ΔΚ γηα ηελ ηερληθή δηεξεχλεζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, ε
νπνία εληάρζεθε ζηελ «3ε Ννκνζεηηθή Γέζκε γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα».
Σεκεηψλεηαη φηη θαηά ηε ζχληαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο ειήθζε ππφςε ην θείκελν
θαη ε απνθηεζείζα εκπεηξία απφ ηελ αληίζηνηρε Κ.Ο 94/56/ΔΚ, γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ
αεξνπνξηθψλ αηπρεκάησλ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ην λ.
2912/2001 (Α΄94).
Δθνικό Γίκαιο
Τν πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε δηεξεχλεζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ
πεξηιακβάλεηαη ζην λ.δ. 712/1970 (Α΄23) «Πεξί δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ» κε ην νπνίν αληηκεησπίζζεθε θαη ξπζκίζηεθε ην δηεζλέο λνκνζεηηθφ
πιαίζην πνπ πθίζηαην έσο ην έηνο ςήθηζεο ηνπ αλαθεξνκέλνπ λνκνζεηήκαηνο.
Δηδηθφηεξα, εθαξκφδεηαη κφλν ζε λαπηηθά αηπρήκαηα πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία θαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξναλαθξηηηθήο έξεπλαο κε ηε ζπιινγή
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ, ν ζρεκαηηζκφο ηεο ζρεηηθήο δηθνγξαθίαο θαη ε ππνβνιή
ηεο ζηα Αλαθξηηηθά Σπκβνχιηα Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ πνπ ζπζηάζεθαλ κε ην αλσηέξσ
λνκνζέηεκα θαη γλσκνδνηνχλ - κε πφξηζκα ζπκβνπιεπηηθφ γηα ηε δηθαηνζχλε - γηα ηηο
αηηίεο θαη ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζην λαπηηθφ αηχρεκα, θαζψο θαη γηα ηνπο
ππεχζπλνπο θαη ην βαζκφ επζχλεο απηψλ.
Δπηπξφζζεηα, επεμεγεκαηηθνχ ραξαθηήξα πξνο ην αλσηέξσ λνκνζέηεκα ηπγράλεη ην
Δγρεηξίδην Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο ππ΄ αξηζκ. 8 ππφ ηνλ ηίηιν «Οδεγίεο πεξί ηνπ
ηξφπνπ πξναλαθξίζεσο επί λαπηηθνχ αηπρήκαηνο», κε ην νπνίν νπζηαζηηθά
εξκελεχνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 712/1970 θαη πεξηιακβάλεη νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν
δηελέξγεηαο πξναλαθξίζεσο θαη γηα ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ
δηθνγξαθηψλ.

2. Γενική Καηεύθςνζη και Βαζικοί Άξονερ ηος σεδίος Νόμος
1.

Τν λνκηθφ πιαίζην, πνπ ηζρχεη επί ηνπ παξφληνο ζηε ρψξα καο, θαη’ νπζίαλ
απέρεη απφ ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηε δηελέξγεηα επαξθψλ ηερληθψλ δηεξεπλήζεσλ
κεηά απφ θάζε λαπηηθφ αηχρεκα, ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ηελ εμαγσγή
ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ηελ ελδερφκελε ιήςε
λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ή δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ
επαλαιακβάλνληαη παξφκνηα αηπρήκαηα ζην κέιινλ. Τν θελφ απηφ έξρεηαη λα
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θαιχςεη ε ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην ηεο Κ.Ο 2009/18/ΔΚ, κέζσ ηνπ ππφ
ςήθηζε ζρεδίνπ λφκνπ.
2.

Απφ λνκνηερληθήο άπνςεο, γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο αλσηέξσ Κ.Ο πξνηείλεηαη
λένο λφκνο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο πξφβιεςεο ζχζηαζεο λένπ θνξέα θαη ηεο
αληίζηνηρεο ελζσκάησζεο ηεο Κ.Ο 94/56/ΔΚ «γηα ηε δηεξεχλεζε αεξνπνξηθψλ
αηπρεκάησλ» κε λφκν (λ. 2912/2001, Α΄94) απφ ηελ Υπεξεζία Πνιηηηθήο
Αεξνπνξίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ.

3.

Τν πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ δνκείηαη ζε ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο:
 Τε λνκηθή δνκή ηνπ λένπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο ζπζηήλεηαη.
 Τν λνκηθφ πιαίζην ηεο ηερληθήο δηεξεχλεζεο.
 Τν πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια θξάηε ηεο ΔΔ θαη ηξίηα θξάηε.

4.

Ζ ηερληθή δηεξεχλεζε ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, πνπ θαζηεξψλεηαη κε ην
πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ, απνηειεί δηαδηθαζία πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ
θαζνξηζκφ ππαηηηφηεηαο ή ηελ απφδνζε επζπλψλ.

5.

Τν πεδίν εθαξκνγήο, ζε ζρέζε κε ην πθηζηάκελν εζληθφ λνκηθφ πιαίζην,
δηεπξχλεηαη θαη αθνξά λαπηηθά αηπρήκαηα:
i. ζε φια ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ πνπ
ζπκβαίλνπλ,
ii. ζε πινία αλεμαξηήησο ζεκαίαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ησλ ειιεληθψλ
ρσξηθψλ πδάησλ ή εληφο ηεο πεξηνρήο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ηεο Διιάδαο,
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππεξεζίεο έξεπλαο θαη δηάζσζεο ή άιιεο κνξθήο
παξνρήο βνήζεηαο έρνπλ πξνζθεξζεί γηα ην ζθνπφ απηφ,
iii. γηα ηα νπνία ε Διιάδα έρεη άιια νπζηαζηηθά ζπκθέξνληα.

6.

Υπνρξέσζε δηεξεχλεζεο γηα θάζε πνιχ ζνβαξφ λαπηηθφ αηχρεκα, ζε αληίζεζε κε
ηα ζνβαξά αηπρήκαηα φπνπ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνθξηκαηηθήο εθηίκεζεο θαη
ιήςεο αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο γηα ηε δηεμαγσγή ή κε ηερληθήο δηεξεχλεζεο.
Δπηπιένλ, πξνβιέπεηαη ε άκεζε δηεμαγσγή δηεξεχλεζεο, αιιά δίλεηαη θαη ε
δπλαηφηεηα έλαξμήο ηεο εληφο δηκήλνπ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπκβάληνο. Καηά
ηε δηεξεχλεζε δελ πθίζηαηαη ε έλλνηα ηεο θαηάζεζεο, αιιά ησλ ζπλεληεχμεσλ,
ελψ ε φιε πξνζέγγηζε είλαη θαζαξά ηερληθή.

7.

Οη ζρεηηδφκελνη κε ηελ έλλνηα «λαπηηθφ αηχρεκα» νξηζκνί νξίδνληαη ζχκθσλα κε
ηνλ «Κψδηθα ηνπ ΗΜΟ» θαη γίλεηαη δηάθξηζε αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηά ηνπ ελψ
εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ «θχξηνπ θξάηνπο δηεξεχλεζεο» θαη ηνπ «νπζηαζηηθψο
ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο».

8.

Αλαιχνληαη ζέκαηα γχξσ απφ ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο θαη ηε κνξθή ηεο
δηεξεχλεζεο απφ θνηλνχ κε ελδηαθεξφκελα θξάηε.

9.

Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ακεξφιεπηεο κφληκεο ππεξεζίαο δηεξεχλεζεο λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ κε επάξθεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ζηειερσκέλεο κε εμεηδηθεπκέλνπο
δηεξεπλεηέο απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Γεδνκέλνπ φηη απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ην
έξγν ηεο ππεξεζίαο πξνθχπηνπλ νθέιε γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπηηιίαο,
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πξνβιέπεηαη ε θαζηέξσζε εζφδσλ ππέξ απηήο θαηά ηελ έθδνζε λαπηηιηαθψλ
εγγξάθσλ ησλ ππφ ειιεληθή ζεκαία πινίσλ.
10. Πξνβιέπεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ ζε ζέκαηα
δηεξεχλεζεο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ.
11. Καιχπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ησλ εθζέζεσλ ησλ λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ θαη ηελ έθδνζε ζπζηάζεσλ αζθαιείαο.
12. Πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ
επξσπατθή βάζε δεδνκέλσλ.

ΙΙ. ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ – ΔΠΙ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
ηο άπθπο 1, σο ζθνπφο ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, νξίδεηαη ε ελζσκάησζε ηεο Κ.Ο
2009/18/ΔΚ ζην εζληθφ δίθαην, κε γεληθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε
ζάιαζζα θαη ηελ πξφιεςε παξφκνησλ κειινληηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Σηφρν ησλ ηερληθψλ
δηεξεπλήζεσλ ζην λαπηηιηαθφ ηνκέα δελ απνηειεί ν θαζνξηζκφο ππαηηηφηεηαο ή ν
θαηαινγηζκφο επζπλψλ, αιιά ε δηαπίζησζε ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ε δηεξεχλεζε ησλ
αηηίσλ ησλ ζπκβάλησλ, πξνθεηκέλνπ λα αληιεζνχλ φια ηα πηζαλά δηδάγκαηα γηα ηε
βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα. Γηα ην ιφγν απηφ, γίλεηαη δηάθξηζε απφ ηηο
δηαδηθαζίεο δηεξεχλεζεο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 712/1970.
Με ηο άπθπο 2 κεηαθέξνληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο Κ.Ο θαη
επηπξφζζεηα, δηεπξχλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πξνβιέπεηαη ζην
ελσζηαθφ θείκελν:
Α) γηα λαπηηθά αηπρήκαηα ζε λενινγεκέλα αιηεπηηθά ζθάθε αλεμαξηήησο κήθνπο, ψζηε
λα ελαξκνλίδεηαη κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πθηζηάκελνπ λ.δ. 712/1970,
ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε πξφβιεςε ηεο νδεγίαο γηα ηε κε εθαξκνγή ζε αιηεπηηθά
ζθάθε κήθνπο κηθξφηεξνπ ησλ 15 κέηξσλ δελ πξνζθέξεη θακία πξνζηηζέκελε αμία
ζην πθηζηάκελν ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαζψο απνθιείεη κεγάιν αξηζκφ
λενινγεκέλσλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη
Β) γηα λαπηηθά αηπρήκαηα εληφο ηεο πεξηνρήο Έξεπλαο θαη Γηάζσζεο, εθφζνλ
παξέρεηαη ζπλδξνκή ή αξσγή απφ ειιεληθέο παξάθηηεο ππεξεζίεο, ψζηε λα δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα απηναμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Έξεηζκα γηα ηελ
ελ ιφγσ πξφβιεςε ζπλάγεηαη εθ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο UNCLOS θαη ηεο πεξίπησζεο (γ)
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Κ.Ο.
Γ) απνζαθελίδεηαη φηη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εκπίπηνπλ
λαπηηθά αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζε αιηεπηηθά ζθάθε ηα νπνία δελ είλαη
λενινγεκέλα.
ηο άπθπο 3 παξαηίζεληαη νη νξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη θαη’ αληηζηνηρία ζην ζρεηηθφ
άξζξν ηεο Κ.Ο, θαζψο θαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λφκν, ζχκθσλα κε ηε
ζθνπνχκελε έλλνηα.
Με ηο άπθπο 4 κεηαθέξνληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο Κ.Ο θαη
πξνβιέπνληαη εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο γηα ηε κε παξαθψιπζε ηεο ηερληθήο δηεξεχλεζεο
απφ άιια ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ δηεμάγνπλ έξεπλεο γηα ζθνπνχο πνπ εθθεχγνπλ
απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
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Με ηο άπθπο 5 θαιχπηνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Κ.Ο θαη απνζαθελίδεηαη ε
ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ηεο Υπεξεζίαο γηα ηε δηεμαγσγή
δηεξεχλεζεο πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ αξκφδηα Αξρή.
ηο άπθπο 6 πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο πξνο ηελ Υπεξεζία κεηά απφ
έλα λαπηηθφ αηχρεκα ή ζπκβάλ απφ ηα άκεζα εκπιεθφκελα κέξε θαη ηηο Υπεξεζίεο ηνπ
ΑΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ. θαη ΥΠΑΑΝ.
Με ηο άπθπο 7 κεηαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Κ.Ο, νη νπνίεο νξίδνπλ ηηο
έλλνηεο ηνπ θχξηνπ θαη ηνπ ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο ζε κία ηερληθή δηεξεχλεζε, ην
πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαζελφο εμ απηψλ ππφ ην πξίζκα ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ.
Με ηο άπθπο 8 ζπζηήλεηαη ε Διιεληθή Υπεξεζία Γηεξεχλεζεο Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ
(ΔΛΥΓΝΑ), θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Κ.Ο θαη
ζχκθσλα κε ηα πξφηππα «θαιψλ πξαθηηθψλ (best practices)» άιισλ Δπξσπατθψλ
ρσξψλ, φπσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (ΜΑΗΒ) θαη Γεξκαλίαο (BSU). Δπηζεκαίλεηαη
φηη ην κνληέιν νξγαληζκνχ δηεξεχλεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ αλαγλσξίδεηαη σο
έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο ζην είδνο ηνπ νξγαληζκνχο παγθνζκίσο.
Ζ Υπεξεζία επνπηεχεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Ζ νξγάλσζε θαη
ε λνκηθή ηεο δνκή ζπλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά ήδε πθηζηάκελσλ ππεξεζηψλ άιισλ
επξσπατθψλ ρσξψλ, ηεο MAIB Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο BSU Γεξκαλίαο, θαη ηεο
Δπηηξνπήο Γηεξεχλεζεο Αεξνπνξηθψλ Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ ηεο
Υπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ΔΓΑΑΠ/ΥΠΑ). Ωζηφζν, δελ πηνζεηήζεθε ε επηινγή
ζχζηαζεο Δπηηξνπήο πξνο απνθπγή πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ επηβαξχλζεσλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ, θαζφζνλ αλάινγε δηάζξσζε δελ απνηειεί επέιηθην
κνληέιν.
Ζ επηινγή δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ σο πξντζηακέλνπ εμαζθαιίδεη ηελ ακεξνιεςία ηεο
Υπεξεζίαο σο πξνο ηηο απνθάζεηο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη δηνηθεηηθή απηνηέιεηά ηεο.
Ο αλαγθαίνο αξηζκφο ησλ δηεξεπλεηψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζηειέρσζε ηεο ελ ιφγσ
Υπεξεζίαο πνπ ζπζηήλεηαη ζε θάζε Κξάηνο κέινο, πξνθχπηεη απφ κειέηε πνπ
εθπνλήζεθε απφ Παλεπηζηήκην ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα (EMSA), ν νπνίνο είλαη
φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ)
αξηζ. 1406/2002. Ζ κειέηε ζηεξίρζεθε ζε ζπλδπαζκφ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ θαη κεγέζνπο εκπνξηθψλ ζηφισλ, πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηα θξάηε κέιε
ηεο ΔΔ. Σχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ κειέηε γηα ηελ Διιεληθή Υπεξεζία Γηεξεχλεζεο
πξνηείλεηαη ζηειέρσζε κε 12 έσο 18 δηεξεπλεηέο.
Τα πξνζφληα ησλ δηεξεπλεηψλ δελ πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ζηελ αληίζηνηρε δηάηαμε
ηεο Κ.Ο, σζηφζν ε πξφβιεςε γηα απηά βαζίδεηαη ζην ςήθηζκα Α.996 ηεο 25εο Γεληθήο
Σπλέιεπζεο ηνπ ΗΜΟ ππφ ηνλ ηίηιν «Κψδηθαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ππνρξεσηηθψλ
νξγάλσλ ηνπ ΗΜΟ» θαη ζην Κεθάιαην 15 ηνπ «Κψδηθα ηνπ ΗΜΟ».
Ζ πξφβιεςε γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Υπεξεζίαο κε πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ Σψκαηνο –
Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο (ΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ) θαη πνιηηηθνχο ππαιιήινπο ηνπ ζηελνχ
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δεκφζηνπ ηνκέα θαη φρη ηνπ επξχηεξνπ, νη νπνίνη ιακβάλνπλ ήδε κηζζφ απφ ηνλ
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, επηιέγεηαη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε επηινγή ζηειέρσζεο ηνπ Τκήκαηνο ησλ δηεξεπλεηψλ πξνθχπηεη
παξάιιεια θαη απφ ηελ απαίηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο Κ.Ο γηα εμεηδηθεπκέλνπο
δηεξεπλεηέο κε θαηάιιειε ηερλνγλσζία, νη νπνίνη, θαηά θχξην ιφγν, δχλαληαη λα
αληιεζνχλ απφ ηε δεμακελή αλζξσπίλσλ πφξσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ. θαη
ηνπ πξνζσπηθνχ άιισλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε αλάινγε εμεηδίθεπζε θαη πξνζφληα.
Σεκεηψλεηαη φηη απφ ην έηνο 2010 έρεη ήδε ζπγθξνηεζεί νκάδα δηεξεπλεηψλ γηα ηε
δηεξεχλεζε λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ «Κψδηθα ηνπ ΗΜΟ», ε νπνία
απνηειείηαη ακηγψο απφ ζηειέρε ηνπ ΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ., κέιε δε απηήο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε
ηερληθέο δηεξεπλήζεηο θαη έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εθπαίδεπζε απφ ηνλ EMSA.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ πξφβιεςε ζηειέρσζεο δελ ζα επηθέξεη πξφζζεηα έμνδα
κηζζψλ ή θαη’ απνθνπή ακνηβψλ, επηβαξχλνληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Υπνπξγείνπ
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζην νπνίν ππάγεηαη ε Υπεξεζία.
Δπηπξφζζεηα, νξίδνληαη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξντζηακέλνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή
ηεο Υπεξεζίαο, θαζψο θαη γεληθέο δηνηθεηηθέο ξπζκίζεηο.
ηο άπθπο 8α θαιχπηνληαη νη πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Κ.Ο,
ήηνη ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο Υπεξεζίαο θαη νη επαξθείο πφξνη γηα λα
αληαπνθξίλεηαη άκεζα θαη κε αλεμαξηεζία ζηα θαζήθνληά ηεο. Δπηπξφζζεηα,
πξνζδηνξίδνληαη ηα έμνδα ηεο Υπεξεζίαο θαζψο θαη έζνδα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ
ηελ επηζηξνθή ησλ δαπαλψλ γηα ηελ δηεμαγσγή κίαο δηεξεχλεζεο φηαλ κεηά ηελ
νινθιήξσζε δηθαζηηθήο έξεπλαο απνδεηρζεί φηη ηη λαπηηθφ αηχρεκα πξνθιήζεθε απφ
βαξεία ακέιεηα ή δφιν , θαζνξίδεηαη δε χςνο παξαβφινπ ππέξ απηήο, θαζφζνλ απφ ηηο
παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ λένπ Φνξέα πξνθχπηνπλ νθέιε ππέξ ηεο αζθάιεηαο ησλ
πινίσλ, κέζσ ηεο πξφιεςεο θαη απνηξνπήο λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ζην κέιινλ. Τέηνηα
νθέιε πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο
απψιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ησλ επηβιαβψλ ζπλεπεηψλ ζην πεξηβάιινλ, ησλ
επηβαξχλζεσλ ζην νηθνλνκηθφ πεδίν δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ελφο πινίνπ θαη
ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή πεξηνρψλ πνπ ελδέρεηαη λα πιεγνχλ απφ έλα λαπηηθφ
αηχρεκα. Πεξαηηέξσ, εηζάγνληαη εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ έθδνζε θνηλψλ
ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ θαηά πεξίπησζε Υπνπξγψλ γηα ηελ
αλαπξνζαξκνγή ησλ πνζψλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ παξαβφισλ θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ
κεληαίνπ επηδφκαηνο γηα ην Γηεπζπληή, ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Υπεξεζίαο θαη ηνπο
δηεξεπλεηέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ζε
φια ηα επίπεδα (ζπζηάζεηο αζθαιείαο, πξνηάζεηο λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη
ξπζκίζεσλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο παξφκνησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ) θαη ηνπ
χςνπο ησλ εζφδσλ ηεο Υπεξεζίαο.
ηο άπθπο 8β κεηαθέξνληαη νη πξνβιέςεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο
Κ.Ο θαη επηπξφζζεηα θαζνξίδεηαη ην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ηερληθήο
δηεξεχλεζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ δηεξεπλεηψλ. Παξάιιεια αλαηίζεηαη ζηνλ
Πξντζηάκελν ε απφθαζε ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ δηεξεπλεηψλ, πνπ ζα
δηεμάγνπλ κία ηερληθή δηεξεχλεζε θαη εμαζθαιίδεηαη φηη νη δηεξεπλεηέο έρνπλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δηεξεχλεζεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αλαθξηηηθψλ
ππαιιήισλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, θαη’
αληηζηνηρία κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2912/2001 (Α΄94) ηεο
ΔΓΑΑΠ/ΥΠΑ.
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Με ηο άπθπο 9 πινπνηείηαη ε απαίηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 9 ηεο Κ.Ο γηα
εμαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο
δηεξεχλεζεο.
Με ηο άπθπο 10 ζθνπείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ 10 ηεο
Κ.Ο γηα ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο Υπεξεζίαο κε αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο
δηεξεπλήζεσλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ Δπηηξνπή,
ρσξίο λα κεηαθέξεηαη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2, δηφηη πξνβιέπεη ππνρξεψζεηο
νξγάλσλ ηεο ΔΔ.
Με ηο άπθπο 11 κεηαθέξεηαη ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Κ.Ο θαη πξνβιέπεηαη ε
δηαδηθαζία είζπξαμεο ή θαηαβνιήο ηεο εθ ηνπ άξζξνπ απνξξένπζαο νηθνλνκηθήο
ππνρξέσζεο.
ηο άπθπο 12 θαζνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηεο Υπεξεζίαο κε νπζηαζηηθψο
ελδηαθεξφκελεο ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο
Κ.Ο. Δπηπιένλ, εηζάγεηαη δηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πινπνίεζε ησλ
απνθάζεσλ ηεο Υπεξεζίαο απαηηεί ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο
ηνπ Πνιίηε.
Με ηο άπθπο 13 κεηαθέξνληαη θαη απνζαθελίδνληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο
Κ.Ο, ελψ νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηεο ιηκεληθήο αξρήο λα θπιάζζεη φια ηα απνδεηθηηθά
πνπ ρξεζηκεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 8β ηνπ
ζρεδίνπ λφκνπ, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ησλ εκπιεθφκελσλ κε ην αηχρεκα κεξψλ γηα
ηελ παξνρή θάζε δπλαηήο δηεπθφιπλζεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηεξεχλεζεο.
ηο άπθπο 14 πξνβιέπεηαη, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Κ.Ο, ε δεκνζίεπζε
ηεο έθζεζεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Υπεξεζίαο, πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ην ζθνπφ
απηφ.
Με ηο άπθπο 15 νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΥΠηΠ θαη ηνπ
ΥΠΑΑΝ, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Κ.Ο, λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη ζπζηάζεηο
αζθαιείαο ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε απφ ηνπο παξαιήπηεο ηνπο θαη – φηαλ
ελδείθλπηαη – λα ηνπο δίλεηαη ε θαηάιιειε ζπλέρεηα.
Με ηο άπθπο 16 κεηαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο νδεγίαο, ελψ
νξίδεηαη φηη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ΥΠηΠ θαη ΥΠΑΑΝ ιακβάλνπλ ππφςε ηα κελχκαηα
πξνεηδνπνίεζεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Υπεξεζία θαη ηελ Δπηηξνπή.
Με ηο άπθπο 17 δηακνξθψλνληαη απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαρψξηζε ησλ λαπηηθψλ
αηπρεκάησλ ζηελ Δπξσπατθή ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ θαη σο ππεχζπλε γηα ηελ
ελεκέξσζε ζηελ Δπηηξνπή ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζηε βάζε
δεδνκέλσλ, νξίδεηαη ε αξκφδηα Αξρή.
Με ηο άπθπο 18 πινπνηείηαη ε απαίηεζε ηνπ αληίζηνηρνπ άξζξνπ ηεο Κ.Ο. γηα
δηαζθάιηζε ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ λαπηηθψλ ζε πεξίπησζε λαπηηθνχ αηπρήκαηνο.
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Με ηο άπθπο 19 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα – ζπκθψλσο κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ηεο
Κ.Ο - πηνζέηεζεο πξφζζεησλ κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ηα
νπνία δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ
επεξεάδνπλ δπζκελψο ηελ εθαξκνγή θαη ην ζθνπφ ηνπ.
Με ηο άπθπο 20 ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξαβηάζεσλ ησλ
δηαηάμεσλ εθ ησλ νπνίσλ πξνθχπηνπλ ππνρξεψζεηο πξνο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εκπιεθφκελα ζε έλα λαπηηθφ αηχρεκα. Σε θάζε πεξίπησζε δελ εμνπζηνδνηείηαη ε
Υπεξεζία λα επηβάιιεη θπξψζεηο, σζηφζν εηζάγεηαη ε ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη
θαηαιιήισο ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Με ηο άπθπο 21 ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ π.δ., κε ηα νπνία ελζσκαηψζεθαλ νη
αληίζηνηρεο Κ.Ο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24 ηεο νδεγίαο, θαηά ην κέξνο πνπ δελ
ζίγνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 712/1970.
Με ηο άπθπο 22 πξνβιέπεηαη εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε γηα ηελ έθδνζε π.δ. γηα ηε
ξχζκηζε ζεκάησλ θαλνληζκνχ εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηεο Υπεξεζίαο,
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Δπηπξφζζεηα, εηζάγεηαη
εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο νδεγίαο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο κε
απφθαζε ή θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε ή ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε Υπνπξγψλ, κε ζθνπφ ηελ επίζπεπζε ηεο
κεηαθνξάο ηνπο ζην εζληθφ δίθαην.
Με ηο άπθπο 23 ξπζκίδεηαη ε δηεμαγσγή δηεξεπλήζεσλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ κέρξη ηε
ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο θαη ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ππνρξέσζεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ελζσκάησζεο ηελ
17ε Ηνπλίνπ ηξέρνληνο έηνπο (παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηεο Κ.Ο). Ζ δηεμαγσγή
δηεξεπλήζεσλ αλαηίζεηαη ζηελ Οκάδα Γηεξεπλεηψλ γηα ηε Γηεξεχλεζε Αζθαιείαο ησλ
Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ ππφ ηνλ «Κψδηθα ηνπ ΗΜΟ», ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση.
1118.5/10/10/29-06-2010 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο.
Με ηο άπθπο 24 ζπκπιεξψλεηαη ην άξζξν 23 ηνπ λ. 3409/2005 (Α΄273) κε ην νπνίν
ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 45 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ λ.δ 187/1973
(Α΄261) ψζηε ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ λα πξνβιέπεηαη
θαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ λενζχζηαηνπ Κιάδνπ Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο ηνπ
Αξρεγείνπ ΛΣ-ΔΛ.ΑΚΤ φπσο ζπζηήζεθε ζχκθσλα κε ην λ. 3922/2011 (Α΄35).
Με ηο άπθπο 25 ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3569/2007 (Α΄122). Τν άξζξν 2,
ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ λ. 3569/2007, αθνξά ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα ηνπ
Πξνζσπηθνχ Ληκεληθνχ Σψκαηνο, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ. 3079/2002 πνπ ζπληζηά
θσδηθνπνίεζε, ζε εληαίν θείκελν, ησλ ηζρπνπζψλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Ληκεληθνχ
Σψκαηνο δηαηάμεσλ θαη ξπζκίδεη αλά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ (Αμησκαηηθψλ –
Υπαμησκαηηθψλ – Ληκελνθπιάθσλ) φια ηα επί κέξνπο ζέκαηα απφ ηελ θαηάηαμε κέρξη
θαη ηελ απνζηξαηεία ηνπο. Τν Κεθάιαην Α΄ ηνπ λ. 3079/2002 θαιχπηεη ζέκαηα
θαηάηαμεο – εθπαίδεπζεο – κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ΛΣ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 2 ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο ηξνπνινγίαο εηζάγεηαη εηδηθή δηάηαμε
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2 θαη 4 ηνπ λ. 3421/05 «Σηξαηνινγία ησλ Διιήλσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (Α΄302), φπσο απηφο ηζρχεη, ε νπνία αθνξά ηε ξχζκηζε πθηζηάκελνπ
λνκνζεηηθνχ θελνχ πεξί ηνπ ζέκαηνο εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ
φζσλ θαηαηάζζνληαη ζην Ληκεληθφ Σψκα πξηλ ηελ εθπιήξσζε απηψλ.
Σο άπθπο 26 πεξηιακβάλεη ηελ αλαγθαία ηειηθή δηάηαμε γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λφκνπ απηνχ.
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ημειώνεηαι όηι νη παξαπνκπέο ζηα εζληθά λνκνζεηήκαηα θαη ζηα δηεζλή θείκελα, ζην
ζχλνιν ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, αθνξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπο, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε
θνξά.
Αζήλα, …… - ……. - 2011
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