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EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου συνήλθε στις 27, 28 Μαρτίου, στις 2 και 4 Απριλίου 2013, σε
τέσσερις (4) συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Γεώργιου Βλάχου, µε αντικείµενο την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου « Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρέστησαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο Εισηγητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς – Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, κ. Νικόλαος
Συρµαλένιος, ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος,
η Ειδική Αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κυρία
Τσαµπίκα (Μίκα) Ιατρίδη, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού
Συνδέσµου – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, κ. Νικόλαος Κούζηλος, η Ειδική Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κυρία Μαρία Ρεπούση, η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, κυρία Διαµάντω Μανωλάκου, καθώς
και οι Βουλευτές κ.κ. Δηµήτριος Στρατούλης, Χαρούλα
(Χαρά) Καφαντάρη, Διονύσιος Σταµενίτης, Ασηµίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη, Αγνή Καλογερή, Αθανάσιος Πετράκος και Παύλος Σιούφας.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Ιωάννης Χαλάς, γενικός γραµµατέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (ΠΝΟ),
Γεώργιος Ανωµερίτης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης
Λιµένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), Δηµήτριος Σαΐτάκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωµατικών Λιµενικού
Σώµατος (ΠΕΑΛΣ), Μιχαήλ Σακέλλης, πρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), Θεόδωρος Βενιάµης, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), Ιωάννης Μαχαιρίδης, περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Απόστολος Κοιµήσης, γενικός
γραµµατέας της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και Δήµαρχος Αµφιλοχίας, Αντώνιος Νταλακογιώργος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών
Εµπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Ν.Ε.Ν.), Τρύφωνας Γρυπαίος,
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Πλοηγικής Υπηρεσίας, Άγγελος Βασιλάκος, πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοηγών, Γεώργιος Γεωργακόπουλος, πρόεδρος της Οµοσπονδίας Υπαλλήλων Λιµένων Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Λ.Ε.), Γεώργιος Δριβάκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιµενικού σώµατος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ.), Δηµήτριος Γκερλές, µέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Υ-

παλλήλων Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και Σπυρίδων Στροµπούλας, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.
Ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο Ειδικός Αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος, η Ειδική
Αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς εισηγήθηκαν
την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ενώ ο Εισηγητής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, η Ειδική Αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και η Ειδική Αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας το καταψήφισαν.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται την
ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την
Επιτροπή και τον παριστάµενο Υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός – Αρµοδιότητες – Διάρθρωση υπηρεσιών
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο ιδρύθηκε µε το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει, έχει τις
γενικές αρµοδιότητες και τη διάρθρωση των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος.
2. Αρµοδιότητες:
(α) Ο σχεδιασµός της ναυτιλιακής πολιτικής, µε σκοπό
την προαγωγή και την προάσπιση των συµφερόντων της
ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεσή της µε
την εθνική οικονοµία, η ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και η ναυτική εργασία, καθώς και η προστασία
του θαλασσίου περιβάλλοντος, η σχεδίαση και εφαρµογή της ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής και η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και των θαλάσσιων συγκοινωνιών και µεταφορών, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
και της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, η
µέριµνα για την πρόληψη και την καταστολή εκνόµων ενεργειών στους χώρους αρµοδιότητας του Λιµενικού
Σώµατος και ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων.
(β) Η χάραξη της λιµενικής πολιτικής, η εποπτεία των
λιµενικών υποδοµών κάθε λειτουργικής µορφής και η
προαγωγή του εθνικού λιµενικού συστήµατος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας, των νησιών και της
ναυτιλίας της χώρας.
(γ) Η οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος.
3. α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανατίθεται
ο εθνικός συντονισµός για την παρακολούθηση της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Integrated Maritime Policy of the EU). Για το σκοπό αυτόν, συνιστάται µη αµειβόµενη Επιτροπή για την Ο-
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λοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική, της οποίας προΐσταται ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Έργο της είναι ο συντονισµός
των συναρµόδιων Υπουργείων για τη διαµόρφωση των
εθνικών θέσεων και προτεραιοτήτων, η παρακολούθηση
των συναφών πολιτικών και νοµοθετικών πρωτοβουλιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προετοιµασία
δράσεων µε θαλάσσια διάσταση που άπτονται της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η χρηµατοδότηση και
υλοποίηση των οποίων διενεργείται από τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία.
β) Στην Επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισµού και
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με πρόσκληση του Προέδρου της
µπορεί να καλούνται εκπρόσωποι άλλων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων για την εκπλήρωση του έργου της.
γ) Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής
Άµυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται η Επιτροπή και καθορίζεται η λειτουργία της, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
4. Διάρθρωση:
(α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανήκουν η Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία ιδρύεται δια του παρόντος
και προέρχεται από την τροποποίηση και µετονοµασία
της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιµενικό Σώµα µε το Αρχηγείο αυτού.
(β) Οι επιµέρους αρµοδιότητες και οργάνωση των υπηρεσιών και µονάδων του Υπουργείου καθορίζονται µε
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο ως άνω διάταγµα, το οποίο αποτελεί τον Οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, περιλαµβάνονται αναλυτικά οι ασκούµενες αρµοδιότητες των υπηρεσιών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιµενικού Σώµατος. Με το ίδιο
διάταγµα µπορεί να ιδρύονται νέες διοικητικές µονάδες
και όργανα, να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να
µετονοµάζονται οι ήδη υπάρχουσες και να ανακατανέµονται ή να µεταβάλλονται οι αρµοδιότητές τους, πλην
των θεµάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας εκείνων που ρυθµίζονται διαφορετικά µε το παρόν, καθώς
επίσης να ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την τοποθέτηση του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος και των
πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε οργανικές θέσεις αυτού.
(γ) Συνιστάται Υπηρεσία Εκπαίδευσης Ναυτικών µε
αρµοδιότητα την παροχή και ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών και τη διοίκηση και εποπτεία των Σχολών Εµπορικού Ναυτικού.
Επίσης, συνιστάται Διεύθυνση µε αρµοδιότητα, µεταξύ
άλλων, την εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης µελετών και
την κατασκευή ή βελτίωση των κτιριακών έργων ή εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δηµόσιο και στεγάζουν υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, συµπε-

ριλαµβανοµένων και αυτών των Δηµοσίων Σχολών Εµπορικού Ναυτικού σε όλη την επικράτεια, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί δηµοσίων έργων. Με
τις διατάξεις του διατάγµατος του στοιχείου β΄ της παρούσας παραγράφου ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στην οργανωτική διάρθρωση και τις αρµοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής, τα αρµόδια όργανα
για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της.
Άρθρο 2
Εποπτευόµενοι φορείς
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου εποπτεύει, µέσω
των αρµοδίων υπηρεσιών του, για όλα τα θέµατα διοίκησης, λειτουργίας και ανάπτυξης, τους ακόλουθους φορείς και οργανισµούς:
α) Τους Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε..
β) Τα Λιµενικά Ταµεία, αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
γ) Τον Οίκο Ναύτου.
δ) Το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος.
ε) Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας.
στ) Το Ινστιτούτο Ιστορίας Εµπορικής Ναυτιλίας.
ζ) Το Ταµείο Αρωγής Λιµενικού Σώµατος.
η) Το Πλωτό Μουσείο Νεράιδα του άρθρου 4 του
ν. 4081/2012 (Α΄ 184).
θ) Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής, το
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 35 του παρόντος.
Άρθρο 3
Προγραµµατισµός - Απολογισµός έργου
Έως την 20ή Δεκεµβρίου εκάστου έτους, οι Γενικοί
Γραµµατείς και οι εποπτευόµενοι φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υποβάλλουν στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου ετήσιο προγραµµατισµό (σχέδιο
δράσης) για το επόµενο έτος, το οποίο καταρτίζεται και
έχει περιεχόµενο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 15 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16). Έως την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, οι Γενικοί Γραµµατείς και οι εποπτευόµενοι φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υποβάλλουν στον Υπουργό απολογισµό δράσης
για το προηγούµενο έτος. Ο προγραµµατισµός και ο απολογισµός δράσης του Λιµενικού Σώµατος καταρτίζονται από τον Αρχηγό του Λιµενικού Σώµατος και υποβάλλονται, κατά τα ανωτέρω, από τον Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ
Άρθρο 4
Νοµική Φύση Λιµενικού Σώµατος
Αρχηγείο και διάρθρωση υπηρεσιών
Λιµενικού Σώµατος
1. Το Λιµενικό Σώµα ανήκει στην οργανωτική δοµή του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και συµβάλλει, κατά
την ειδικότερη αποστολή του, στην αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτού.
2. Το Λιµενικό Σώµα είναι ένοπλο Σώµα, στρατιωτικώς
οργανωµένο, το προσωπικό του οποίου έχει την ιδιότητα
του στρατιωτικού, σύµφωνα µε το Στρατιωτικό Ποινικό
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Κώδικα (Σ.Π.Κ.). Στο προσωπικό του εφαρµόζονται οι
διατάξεις που αφορούν στα άλλα ένοπλα Σώµατα, εφόσον τούτο ορίζεται ειδικά από τις κείµενες διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Προσωπικού Λιµενικού Σώµατος (Κ.Π.Λ.Σ.) που κυρώθηκε µε το
ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύει.
3. Το Λιµενικό Σώµα συγκροτείται από Κεντρικές και
Περιφερειακές Υπηρεσίες.
α) Κεντρικές Υπηρεσίες είναι το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος και οι υπαγόµενες σε αυτό υπηρεσίες, όπως αυτές προσδιορίζονται µε το διάταγµα του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1.
β) Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Περιφερειακές
Διοικήσεις του Λιµενικού Σώµατος, οι υπαγόµενες σε
αυτές Λιµενικές Αρχές και οι υπηρεσίες των Ναυτιλιακών Ακολούθων.
Έως την έκδοση του διατάγµατος που προβλέπεται
στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1, η διάρθρωση των Υπηρεσιών του Λιµενικού Σώµατος ρυθµίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως από το
π.δ. 67/2011 (Α΄ 149) και το π.δ. 242/1999 (Α΄ 201), όπως ισχύουν.
γ) Λιµενικές Αρχές είναι τα Κεντρικά Λιµεναρχεία, τα
Λιµεναρχεία, τα Υπολιµεναρχεία, καθώς και οι υπαγόµενοι σε αυτά Λιµενικοί Σταθµοί και Λιµενικά Τµήµατα.
δ) Με διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου
µπορεί να ιδρύονται, να αναδιαρθρώνονται, να συγχωνεύονται, να µετατάσσονται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη, να µετονοµάζονται ή να καταργούνται Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος και να καθορίζεται η έδρα και η καθ΄ ύλην και η κατά τόπο αρµοδιότητά
τους.
ε) Οι Λιµενικοί Σταθµοί και τα Λιµενικά Τµήµατα ασκούν τις αρµοδιότητες των Λιµενικών Αρχών υπαγωγής τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο διάταγµα ίδρυσής τους ή σε άλλη διάταξη της κείµενης νοµοθεσίας.
4. Το Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, µε την οποία ο Αρχηγός του
Λιµενικού Σώµατος ασκεί τη διοίκησή του. Έργο του Αρχηγείου, ως προϊσταµένης αρχής των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Λιµενικό
Σώµα, είναι η µέριµνα για την εκπλήρωση της αποστολής
του Λιµενικού Σώµατος, σύµφωνα µε την πολιτική που ασκεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
5. Στο Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος λειτουργεί, ως όργανό του, Συµβούλιο Επιτελικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Κρίσεων, η συγκρότηση και η λειτουργία του οποίου καθορίζονται µε το διάταγµα του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1.
6. Στις διεθνείς σχέσεις του Λιµενικού Σώµατος χρησιµοποιείται ο αγγλικός όρος «Hellenic Coast Guard».
Άρθρο 5
Αποστολή – Αρµοδιότητες του Λιµενικού Σώµατος
1. Οι αρµοδιότητες του Λιµενικού Σώµατος ασκούνται
στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήµατα, στους δηµόσιους και
ιδιωτικούς λιµένες και στις λιµενικές ζώνες τους, όπως
ειδικότερα καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις, ιδίως
στο ν.δ. 444/1970 (Α΄ 39), στο άρθρο 29 του ν. 2971/
2001 (Α΄ 285), στο άρθρο 12 του ν. 2289/1995 (Α΄ 27), ό-

πως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 163 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179) και όπως ισχύει, και πάντως, µόνο στους χώρους που η κείµενη νοµοθεσία ορίζει ως χώρους αρµοδιότητάς του.
2. Στην αποστολή του Λιµενικού Σώµατος και στο χώρο ευθύνης του περιλαµβάνονται ιδίως:
α. Η µέριµνα για την εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης
που περιλαµβάνει την άσκηση γενικής αστυνόµευσης,
τροχαίας και ελέγχου της αλιείας.
β. Η µέριµνα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και ιδίως του οργανωµένου που περιλαµβάνει την άσκηση δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας.
γ. Η διαµόρφωση όρων και η εξασφάλιση συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας (maritime safety), σε συνεργασία
µε τις Υπηρεσίες του Πολεµικού Ναυτικού για τα θέµατα
αρµοδιότητάς τους, ναυτικής ασφάλειας (maritime security), ασφαλούς διαχείρισης στα πλοία και τις λιµενικές
εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Διεθνείς
Συµβάσεις και Κανονισµούς και ο έλεγχος εφαρµογής
του σχετικού θεσµικού πλαισίου.
δ. Η έρευνα και διάσωση στη θάλασσα.
ε. Η µέριµνα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
στ. Η λήψη µέτρων για την παρακολούθηση, την άσκηση αστυνόµευσης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.
ζ. Η παροχή υποστήριξης της ελληνικής εµπορικής
ναυτιλίας.
η. Η παροχή υποστήριξης για τη διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για τα ζητήµατα σχετικά µε τους
όρους και τις συνθήκες εργασίας επί των πλοίων και την
εκπαίδευση ναυτικών, καθώς και η παρακολούθηση της
εφαρµογής του.
θ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε όλα τα
θέµατα που σχετίζονται µε την εκτέλεση της αποστολής
του και η συµµετοχή στις εργασίες των αντίστοιχων διεθνών οργανισµών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την υποστήριξη και προώθηση των ελληνικών θέσεων.
3. Για την εκτέλεση της αποστολής του, το Λιµενικό
Σώµα εφοδιάζεται µε τα αναγκαία µέσα και τον εξοπλισµό, συνεργάζεται µε Αρχές και υπηρεσίες του εσωτερικού ή και άλλων χωρών και συµµετέχει στα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των διεθνών οργανισµών και φορέων για θέµατα που αφορούν στην αποστολή του.
4. Οι υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος και το προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιµότητα για την υλοποίηση
της αποστολής του και βρίσκονται σε διατεταγµένη υπηρεσία, όταν καθίσταται αναγκαία η επέµβασή του. Συµµετέχουν στην αντιµετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης
που προκύπτει από θεοµηνίες και ατυχήµατα ή άλλες καταστροφές σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Αρχές και
υπηρεσίες και συµβάλλουν στην ασφάλεια και άµυνα της
χώρας, σύµφωνα ιδίως µε το ν. 2292/1995 (Α΄ 35), όπως
ισχύει.
Άρθρο 6
Διοίκηση – Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων
1. Ο Αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος και επιλέγεται από το Κ.Υ.Σ.Ε.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 81/2012
(Α΄139).
2. Ο Αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος επικουρείται
στην άσκηση των καθηκόντων του από τους Υπαρχη-
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γούς, οι οποίοι είναι οι άµεσοι βοηθοί του. Τα ειδικότερα
καθήκοντα των Υπαρχηγών καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης
του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος.
3. Ο Αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στους Υπαρχηγούς, στον Γενικό Επιθεωρητή, στους Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και στον Ανώτερο Διοικητή Νοµού Αττικής, στον
Διευθυντή Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος, στους Προϊστάµενους των Περιφερειακών Διοικήσεων, στους Διευθυντές των Κλάδων και των
Διευθύνσεων του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος και
στους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που υπάγονται
στο Αρχηγείο, ορισµένες αρµοδιότητές του, εκτός από
αυτές που του µεταβίβασε µε απόφασή του ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Επίσης, µπορεί να µεταβιβάζει
στα πιο πάνω όργανα το δικαίωµα να υπογράφουν «µε εντολή του».
4. Οι Υπαρχηγοί του Λιµενικού Σώµατος, ο Γενικός Επιθεωρητής, οι Επιθεωρητές των Περιφερειακών Διοικήσεων, ο Ανώτερος Διοικητής Νοµού Αττικής, οι Προϊστάµενοι των Περιφερειακών Διοικήσεων, οι Διευθυντές
των Κλάδων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου, καθώς και
οι Προϊστάµενοι των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Αρχηγείο, µπορούν να µεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση
του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος, σε υφισταµένους
τους το δικαίωµα να υπογράφουν «µε εντολή τους» για
θέµατα αρµοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους µεταβίβασαν µε αποφάσεις τους τα προϊστάµενα αυτών υπηρεσιακά κλιµάκια.
5. Με απόφαση του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος,
οι Προϊστάµενοι των Κεντρικών Λιµεναρχείων µπορούν
να µεταβιβάζουν σε υφισταµένους τους το δικαίωµα να
υπογράφουν «µε εντολή τους» για θέµατα αρµοδιότητάς
τους, εκτός από αυτά που τους µεταβίβασαν µε αποφάσεις τους τα προϊστάµενα αυτών υπηρεσιακά κλιµάκια.
6. Οι ανώτατοι αξιωµατικοί του Λιµενικού Σώµατος τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Λιµενικού
Σώµατος, οι δε λοιποί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως ισχύει.
7. Στο Γραφείο του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος
τοποθετείται, µε απόφαση του Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος, Ανώτατος Αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος
µε αρµοδιότητα, ιδίως, την παρακολούθηση και το συντονισµό των δράσεων του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος για τη διασύνδεση αυτών προς τις δράσεις των λοιπών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Άρθρο 7
Βαθµοί Διοικούντων
1. Ο Αρχηγός και οι Υπαρχηγοί του Λιµενικού Σώµατος
φέρουν το βαθµό του Αντιναυάρχου. Ο αρχαιότερος, µετά τον Αρχηγό, Αντιναύαρχος Λιµενικού Σώµατος είναι ο
πρώτος Υπαρχηγός.
2. Ως Γενικός Επιθεωρητής Λιµενικού Σώµατος τοποθετείται ο αρχαιότερος Υποναύαρχος του Λιµενικού Σώµατος.
3. Ως Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων και ως
Ανώτερος Διοικητής Νοµού Αττικής τοποθετούνται Υποναύαρχοι του Λιµενικού Σώµατος.
4. Ως Διευθυντές Κλάδων του Αρχηγείου Λιµενικού
Σώµατος τοποθετούνται Υποναύαρχοι ή Αρχιπλοίαρχοι

του Λιµενικού Σώµατος. Και ως Επόπτες Υπηρεσιών
Κλάδων του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι του Λιµενικού Σώµατος.
5. Ως Προϊστάµενοι των Περιφερειακών Διοικήσεων
τοποθετούνται Αρχιπλοίαρχοι ή Πλοίαρχοι του Λιµενικού Σώµατος.
6. Ως Διευθυντές των Διευθύνσεων του Αρχηγείου και
των Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό, πλην του Γενικού Επιθεωρητή του Λιµενικού Σώµατος, τοποθετούνται
Πλοίαρχοι του Λιµενικού Σώµατος. Ανώτεροι Αξιωµατικοί τοποθετούνται ως βοηθοί των Επιθεωρητών Περιφερειακών Διοικήσεων, του Ανώτερου Διοικητή Νοµού Αττικής και των Προϊσταµένων των Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιµενικού Σώµατος.
7. Οι Τµηµατάρχες των Διευθύνσεων των Κλάδων του
Αρχηγείου και των υπαγόµενων σε αυτό Υπηρεσιών φέρουν τους βαθµούς από Πλωτάρχη Λιµενικού Σώµατος
µέχρι και Αντιπλοίαρχο Λιµενικού Σώµατος.
8. Οι προϊστάµενοι των Λιµενικών Αρχών φέρουν τους
ακόλουθους βαθµούς, ανά κατηγορία Λιµενικής Αρχής,
ως εξής:
α) Οι προϊστάµενοι των Κεντρικών Λιµεναρχείων φέρουν τους βαθµούς από Πλοίαρχο Λιµενικού Σώµατος
µέχρι και Αρχιπλοίαρχο Λιµενικού Σώµατος.
β) Οι προϊστάµενοι των Λιµεναρχείων φέρουν τους
βαθµούς από Πλωτάρχη Λιµενικού Σώµατος µέχρι και Αντιπλοίαρχο Λιµενικού Σώµατος.
γ) Οι προϊστάµενοι των Υπολιµεναρχείων φέρουν
τους βαθµούς από Ανθυποπλοίαρχο Λιµενικού Σώµατος
µέχρι και Υποπλοίαρχο Λιµενικού Σώµατος.
δ) Οι προϊστάµενοι των Λιµενικών Σταθµών φέρουν
τους βαθµούς από Επικελευστή Λιµενικού Σώµατος µέχρι και Ανθυποπλοίαρχο Λιµενικού Σώµατος, προερχόµενοι είτε από τη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος είτε από τη Σχολή Λιµενοφυλάκων.
9. Οι προϊστάµενοι στις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων φέρουν το βαθµό ανώτερου Αξιωµατικού Λιµενικού
Σώµατος. Κατ΄εξαίρεση µπορούν να παραµένουν και Αρχιπλοίαρχοι Λιµενικού Σώµατος.
10. Οι προβλεπόµενοι, κατά τα ανωτέρω, βαθµοί, πλην
των βαθµών που προβλέπονται για τις Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων, µπορεί να καλυφθούν και από στελέχη
Λιµενικού Σώµατος του αµέσως ανώτερου ή κατώτερου
βαθµού.
Άρθρο 8
Αναπλήρωση Διοικούντων
Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας, οι διοικούντες
τις Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος αναπληρώνονται
ως εξής:
α) τον Αρχηγό αναπληρώνει ο αρχαιότερος Υπαρχηγός,
β) τον αρχαιότερο ή νεότερο Υπαρχηγό, ο έτερος Υπαρχηγός,
γ) τον Γενικό Επιθεωρητή, ο ανώτερος ή αρχαιότερος
υφιστάµενός του αξιωµατικός,
δ) τους Διευθυντές των Κλάδων, ο Επόπτης Κλάδου ή
ο ανώτερος/ αρχαιότερος Διευθυντής των Διευθύνσεων
του οικείου Κλάδου,
ε) τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Κλάδου, ο ανώτερος ή αρχαιότερος υφιστάµενός τους αξιωµατικός,
στ) τους Προϊσταµένους των υπαγοµένων στο Αρχηγείο Λ.Σ. Υπηρεσιών οι ανώτεροι ή αρχαιότεροι υφιστά-
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µενοί τους αξιωµατικοί,
ζ) τους Τµηµατάρχες των Διευθύνσεων του Κλάδου, ο
ανώτερος ή αρχαιότερος υφιστάµενός τους αξιωµατικός,
η) τον Ανώτερο Διοικητή Νοµού Αττικής και τους Επιθεωρητές Περιφερειακών Διοικήσεων, ένας εξ αυτών,
θ) τους Προϊσταµένους Περιφερειακών Διοικήσεων, ο
αρχαιότερος υφιστάµενός τους στην Περιφερειακή Διοίκηση, εκτός αν προϊστάµενος Λιµενικής Αρχής περιοχής
δικαιοδοσίας του είναι αρχαιότερος αυτού, οπότε τον αντικαθιστά ο τελευταίος,
ι) τους Προϊσταµένους Λιµενικών Αρχών, οι ανώτεροι
ή αρχαιότεροι υφιστάµενοί τους Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωµατικοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και Ελέγχου
Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.)
Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4058/2012 (Α΄63) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. στελεχώνεται από το αναγκαίο για
τη λειτουργία του προσωπικό των Υπηρεσιών των Υπουργείων Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
και Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο αποσπάται σε αυτό
για χρονικό διάστηµα έως τριών ετών που µπορεί να ανανεώνεται µια φορά για ίσο χρονικό διάστηµα.
Επίσης, στο Κέντρο µπορεί να αποσπάται και προσωπικό των Υπουργείων Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων. Το προσωπικό των Υπουργείων που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια, πλην εκείνων του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αποσπώνται µε απόφαση του Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού. Ως Προϊστάµενος του Κέντρου τοποθετείται
µε απόφαση των Υπουργών Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου ανώτατος
αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή του Λιµενικού
Σώµατος. Οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και
6 εδάφιο α΄ του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρµογή και στο ανωτέρω προσωπικό.»
Άρθρο 10
Πρόστιµα
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2399/
1996, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 2881/2001 (Α΄16) και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) από τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τις Λιµενικές Αρχές για παράνοµη στάθµευση κατά τις διατάξεις
του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999, Α΄ 57)».
Άρθρο 11
Ρυθµίσεις Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου
(ν.δ. 187/1973) – Επιτροπές Κωδικοποίησης
1. Στο άρθρο 126 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), το εδάφιο µόνο αριθµείται
ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως α-

κολούθως:
«2. Ο έλεγχος και η θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων,
στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατάπλου και απόπλου
κατηγοριών πλοίων που δραστηριοποιούνται στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές, εκτός αυτών που εκτελούν δροµολόγια µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, δύνανται να διενεργούνται περιοδικά από τις Λιµενικές Αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παρούσας.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµόσιου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως εξής:
«Πριν από την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, οι
παραβάτες καλούνται µε έγγραφη πρόσκληση της Λιµενικής Αρχής σε απολογία. Η απολογία υποβάλλεται στη
Λιµενική Αρχή εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της κλήσης».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Η πιστοποίηση πλοίων, καθώς και πλοιοκτητριών
και διαχειριστριών εταιριών, η γενική ή µερική επιθεώρηση, ο έλεγχος και η έγκριση σχεδίων, µελετών, εγχειριδίων, εξοπλισµού και υλικών, η έκδοση αδειών ναυπήγησης και µετασκευής, η παρακολούθηση των αντίστοιχων
εργασιών, η αναγνώριση επιβατηγών πλοίων ως ελληνικών, καθώς και κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για τη διαπίστωση συµµόρφωσής τους µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δύναται να ανατεθούν στο σύνολό τους ή εν µέρει
σε εξουσιοδοτηµένους από την Ελλάδα οργανισµούς µε
γραπτή συµφωνία. Οι οργανισµοί αυτοί τελούν υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω οργανισµούς, καθώς και
το ειδικότερο περιεχόµενο αυτής.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου
44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου
αυτού και των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται
σε εκτέλεσή του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή
πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου του αρµοδίου Κλάδου του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος ή του Προϊσταµένου της Λιµενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρµοδιότητάς
τους, πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ έως πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή
τoυ προστίµου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο
πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής, ο πράκτορας
και ο πλοίαρχος του πλοίου. Ειδικότερα για τις παραβάσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM
Code), µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου
του αρµόδιου Κλάδου του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος, επιβάλλεται το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου στον πλοιοκτήτη ή στην «εταιρία», όπως αυτή ορίζεται
στην παράγραφο 1.1.2. του Μέρους Α΄ του Διεθνούς
Kώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), όπως ισχύει.»
5. Στο άρθρο 87 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού επιβατηγού ή επιβατηγού/οχηµαταγωγού πλοίου που εκτελεί
πλόες:
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α) Μεταξύ ελληνικών λιµένων και λιµένων της αλλοδαπής ή µεταξύ λιµένων της αλλοδαπής.
β) Δροµολογιακούς µεταξύ ελληνικών λιµένων συνολικής απόστασης από το λιµένα αφετηρίας µέχρι τον τελικό λιµένα προορισµού έως και 30 ν.µ. και είναι κλειστού τύπου.
γ) Μεταξύ ελληνικών λιµένων ή µεταξύ ελληνικών λιµένων και λιµένων της αλλοδαπής ή µεταξύ λιµένων της
αλλοδαπής, όταν αυτό εµπίπτει στην εφαρµογή του Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα Δυναµικώς Υποστηριζοµένων Σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ).
Η οργανική σύνθεση, η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄της παρούσας, διαµορφώνεται µε βάση
τον απαιτούµενο αριθµό ναυτικών για το χειρισµό και τη
στελέχωση των σωστικών µέσων του πλοίου, όπως ο αριθµός αυτός καθορίζεται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, λαµβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η οποία κυρώθηκε µε το ν.
4078/2012 (Α΄ 179).»
6. α. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 164 του Κώδικα
Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αριθµούνται
ως παράγραφος 1.
β. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 164 του Κώδικα
Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αριθµείται ως
παράγραφος 2 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται
στα επιβατηγά πλοία, για τα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 3 της Οδηγίας 98/18 (EEL 144/1998), όπως ενσωµατώθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 103/1999 (Α΄ 110) και ισχύει, υπό τους όρους ότι τα πλοία πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6(α) της Οδηγίας
98/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2003/24
(EEL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωµατώθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 2 του π.δ. 66/2005 (Α΄ 100) και ισχύει, καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκαν µε τα άρθρα 6, 8
και 9 του π.δ. 52/2005 (Α΄ 79) και ισχύει.»
γ. Στο άρθρο 164 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Oι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού
δεν εφαρµόζονται στα επιβατηγά και επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία, για τα οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Οι διατάξεις της
παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται οµοίως στα επιβατηγά
και επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία, εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται
οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτό µε διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με τις διατάξεις του
διατάγµατος αυτού οφείλουν να εναρµονιστούν εντός
µεταβατικής περιόδου που θα προβλέπεται στο διάταγµα
αυτό και τα επιβατηγά και επιβατηγά οχηµαταγωγά
πλοία, στα οποία έχει γίνει εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.»
7. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 168A του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού
Δικαίου, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:
«(iii). Το πλοίο και ο πλοιοκτήτης πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001, όπως ισχύουν».

8.α. Στο άρθρο 165 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως
ακολούθως:
«5. Στα ελληνικά επιβατηγά πλοία, στα υπό κοινοτική
σηµαία επιβατηγά πλοία και στα επιβατηγά πλοία που είναι εγγεγραµµένα στα νηολόγια των κρατών – µελών
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και φέρουν τη σηµαία τους, τα οποία έχουν το δικαίωµα περιηγήσεων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 3 περίπτωση
α΄ και β΄ και 4 του παρόντος άρθρου, παρέχεται το δικαίωµα παραλαβής επιβατών και από τους ενδιάµεσους
ελληνικούς λιµένες, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) ο λιµένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών είναι ο ελληνικός λιµένας επιβίβασής τους και (β) η διάρκεια του κυκλικού περιηγητικού ταξιδιού από το λιµένα
επιβίβασης των επιβατών έως και το λιµένα αποβίβασής
τους είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες.»
β. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 165 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, όπως ισχύει, αναριθµούνται σε 6, 7 και 8 αντιστοίχως.
γ. Οι διατάξεις του π.δ. 122/1995 (Α΄ 75), όπως ισχύει,
κατά το µέρος που ρυθµίζουν µε τρόπο διαφορετικό τα
θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου
165 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, καταργούνται.
9. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται µη αµειβόµενη Επιτροπή για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), της οποίας προΐσταται ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε
αναπληρωτή τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην Επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι των αρµοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, δικαστικοί λειτουργοί,
καθηγητές ΑΕΙ, εκπρόσωποι του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και άλλων επαγγελµατικών οργανώσεων,
καθώς και πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας
στο σχετικό αντικείµενο. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και γραµµατειακής υποστήριξης
της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
β. Με όµοια απόφαση συγκροτείται µη αµειβόµενη Επιτροπή, αντίστοιχης συνθέσεως, για τον εκσυγχρονισµό και την κωδικοποίηση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ). Με την ως άνω απόφαση ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και γραµµατειακής υποστήριξης
της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Άρθρο 12
Έλεγχος Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων
και Λιµενικών Εγκαταστάσεων
(Τροποποιήσεις του ν. 3622/2007)
1. Στο άρθρο 2 του ν. 3622/2007 (Α’ 281) προστίθεται
παράγραφος 16 ως ακολούθως:
«16. Φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα: Κάθε φορέας που έχει, κατά νόµο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκµετάλλευσης του λιµένα».
2. Οι παράγραφοι 12, 13 και 14 του άρθρου 2 του
ν. 3622/2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
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«12. Λιµένας: Η προσδιορισµένη περιοχή ξηράς και ύδατος, στην οποία βρίσκονται µία ή περισσότερες λιµενικές εγκαταστάσεις, πλην στρατιωτικών, τα όρια της οποίας καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος και δεν συµπίπτουν κατ’ ανάγκη µε τα όρια της ζώνης λιµένα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2971/
2001, όπως ισχύει, η οποία περιλαµβάνει έργα και εξοπλισµό που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των εργασιών εµπορικών θαλάσσιων µεταφορών.
13. Συντονιστικό Κέντρο: Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων.
14. Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Λιµενικού Σώµατος, το οποίο λειτουργεί ως Κέντρο Λήψης Αναφορών Ασφάλειας και ενηµέρωσης των
υπευθύνων ασφάλειας λιµένων, λιµενικών εγκαταστάσεων, πλοίων και εταιριών για τις µεταβολές των επιπέδων
ασφάλειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επίσης, λειτουργεί ως σηµείο επαφής µε τα πλοία σύµφωνα µε τον κανόνα 7 του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της Διεθνούς Σύµβασης SOLAS και µε τους υπεύθυνους ασφάλειας των πλοίων, των εταιριών τους
και των λιµενικών εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.16 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.»
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3622/
2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η Ενιαία Αρµόδια Αρχή συντονίζει, εποπτεύει και
ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρµογή
των µέτρων ασφάλειας που προβλέπει ο νόµος αυτός.
Ειδικότερα:
(α) Το Συντονιστικό Κέντρο ασκεί τις αρµοδιότητες
που περιγράφονται στις επιµέρους διατάξεις του παρόντος και λειτουργεί ως σηµείο επαφής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και τα κράτη που έχουν συµβληθεί στη Διεθνή
Σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74) και έχουν κυρώσει τις τροποποιήσεις
της Διεθνούς αυτής Σύµβασης που υιοθετήθηκαν στη
Διάσκεψη των Συµβαλλόµενων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύµβασης στις 12 Δεκεµβρίου 2002, προκειµένου
να διευκολύνει, παρακολουθεί και ενηµερώνει αυτούς,
όσον αφορά στην εφαρµογή των µέτρων για την ασφάλεια στη θάλασσα που προβλέπονται στον Κανονισµό
725/2004/ΕΚ. Επιπροσθέτως, έχει ως αποστολή τη διευκρίνιση, την παρακολούθηση, τη λήψη, τη διαχείριση και
την παροχή πληροφοριών για την εφαρµογή των µέτρων
ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων.
(β) Η Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ασκεί τις αρµοδιότητες
που περιγράφονται σε επιµέρους διατάξεις του παρόντος και συνεργάζεται µε τους φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
στην υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν
από τις διατάξεις του παρόντος.
2. α) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται, κατά περιοχή ευθύνης κάθε Λιµενικής
Αρχής, ανεξαρτήτως του αριθµού των υπόχρεων λιµένων αρµοδιότητάς της, µια Αρχή Ασφάλειας Λιµένα, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της κατάρτισης του Σχεδίου ή των Σχεδίων Ασφάλειας Λιµένα ή
Λιµένων από το φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, καθώς και για την εφαρµογή τους. Επίσης, εισηγείται τον ορισµό του Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιµένα και

του αναπληρωτή του.
β) Η Αρχή Ασφάλειας Λιµένα απαρτίζεται από : α) τον
Προϊστάµενο της Λιµενικής Αρχής, ως πρόεδρο, β) έναν
εκπρόσωπο της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, γ) έναν εκπρόσωπο της οικείας Τελωνειακής Αρχής, δ) έναν εκπρόσωπο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ε) τους κατά το άρθρο 9 οριζόµενους υπεύθυνους ασφάλειας των υπόχρεων εφαρµογής του Κανονισµού λιµενικών εγκαταστάσεων
που βρίσκονται σε κάθε λιµένα και που συµµετέχουν
στις συνεδριάσεις της Αρχής µόνο για τα θέµατα του συγκεκριµένου λιµένα που κατά περίπτωση απασχολούν
την Αρχή Ασφάλειας Λιµένα, ως τακτικά µέλη. Με την ίδια Απόφαση ορίζονται τα αναπληρωµατικά µέλη που,
σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας, αναπληρώνουν τα
τακτικά µέλη, καθώς και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιµένα
και ο αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειας
των λιµενικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στον κάθε υπόχρεο λιµένα.
Σε περίπτωση ύπαρξης λιµενικών εγκαταστάσεων δηµόσιου χαρακτήρα στο λιµένα, ορίζονται ως Υπεύθυνος
Ασφάλειας Λιµένα και αναπληρωτής του εκ των υπεύθυνων ασφάλειάς τους και των αναπληρωτών τους αντίστοιχα. Το χρονικό διάστηµα, για το οποίο ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιµένα και ο αναπληρωτής του,
δεν δύναται να είναι µικρότερο του έτους.
Στις συνεδριάσεις της Αρχής Ασφάλειας Λιµένα δύνανται να συµµετέχουν άνευ ψήφου και κατόπιν σχετικής
προσκλήσεως της Αρχής για τη συζήτηση συγκεκριµένων θεµάτων ή την παροχή πληροφοριών που θα ήταν
χρήσιµες για την Αρχή, οι υπεύθυνοι ασφάλειας των
τµηµάτων του λιµένα και των παρακείµενων περιοχών
του που επηρεάζουν την ασφάλειά του, όπως αυτές έχουν καθορισθεί βάσει των πορισµάτων της αξιολόγησης ασφαλείας του λιµένα.
γ) Δεν απαιτείται συγκρότηση Αρχής Ασφάλειας για
λιµένα που από την προβλεπόµενη κατά το άρθρο 7 του
παρόντος νόµου αξιολόγηση ασφάλειάς του προκύψει
ότι τα όριά του καλύπτονται από τα όρια της µιας µόνης
υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης λιµενικής εγκατάστασης.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007 καταργείται,
οι δε παράγραφοι 4, 5, 6, 7, 8, και 9 αναριθµούνται σε 3,
4, 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως.
5. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3622/
2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. α) Οι φορείς διαχείρισης και εκµετάλλευσης υπό
ελληνική σηµαία πλοίων και οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµενικών εγκαταστάσεων της Επικράτειας ορίζουν Υπεύθυνους Ασφάλειας για την εταιρία, το
πλοίο και τη λιµενική εγκατάσταση, αντιστοίχως, εκτός
αν άλλως ορίζεται σε έγγραφες συµφωνίες είτε µεταξύ
του κυρίου των λιµενικών εγκαταστάσεων και του φορέα
διοίκησης και εκµετάλλευσης αυτών είτε µεταξύ του τελευταίου και τρίτου (υποµισθωτή).
β) Οι ανωτέρω φορείς έχουν την ευθύνη για την πραγµατοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των πλοίων τους
και των λιµενικών εγκαταστάσεών τους, τη σύνταξη και
εφαρµογή των απορρεόντων από την αξιολόγηση σχεδίων ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του Κώδικα ISPS
και του Κανονισµού, διαθέτοντας τους απαραίτητους
προς τούτο πόρους. Επίσης, διαθέτουν πόρους και µέσα
για την υλοποίηση των µέτρων ασφάλειας που προβλέ-
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πονται στα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας των πλοίων ή
λιµενικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται.
γ) Οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα έχουν την ευθύνη για την πραγµατοποίηση αξιολόγησης
ασφάλειας των λιµένων τους, τη σύνταξη των σχεδίων
ασφάλειας, τις αναθεωρήσεις αυτών και γενικότερα την
υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, διαθέτοντας τους απαραίτητους προς
τούτο πόρους. Επίσης, οι εν λόγω φορείς διαθέτουν πόρους και µέσα για την υλοποίηση των µέτρων ασφάλειας
που προβλέπονται στα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας
των λιµένων που διαχειρίζονται.
δ) Σε περίπτωση που οι αξιολογήσεις και τα σχέδια ασφάλειας λιµένων, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών,
δεν έχουν καταρτιστεί εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, αυτές πραγµατοποιούνται
µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και µε δαπάνες
των φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων. Η
σχετική δαπάνη εγγράφεται υποχρεωτικά στους προϋπολογισµούς των φορέων αυτών.
ε) Κάθε φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης παρακείµενων του λιµένα περιοχών ή σε περίπτωση απουσίας
του, ο κύριος των εν λόγω περιοχών, που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του λιµένα, όπως καθορίσθηκαν βάσει
των πορισµάτων των αξιολογήσεων ασφαλείας του λιµένα, ορίζουν υπεύθυνους ασφάλειας για τα τµήµατα και
τις περιοχές αντίστοιχα και εφαρµόζουν µε δικούς τους
πόρους και µέσα τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιµένα µέτρα και διαδικασίες ασφαλείας στα τµήµατα
και στις περιοχές αυτές, εντός τριµήνου από την ηµεροµηνία έγκρισης του σχεδίου ασφάλειας.
Οι επιµέρους οικονοµικά δραστηριοποιούµενοι σε χώρους των τµηµάτων του λιµένα φορείς, συµπεριλαµβανόµενων και των διαχειριστών των εξυπηρετούµενων σε
αυτά πλοίων, ορίζουν υπευθύνους ασφαλείας των εν λόγω χώρων, καθώς και των πλοίων, και εφαρµόζουν τα
προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιµένα µέτρα και
τις διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης τους,
µε δικούς τους πόρους και µέσα, εντός τριµήνου από την
ηµεροµηνία έγκρισης του Σχεδίου.»
«3. α) Οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης υπόχρεων για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS
και του Κανονισµού λιµενικών εγκαταστάσεων, οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης υπόχρεου εφαρµογής
της Οδηγίας λιµένα ή παρακείµενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του και οι επιµέρους φορείς που δραστηριοποιούνται οικονοµικά σε τµήµατα υπόχρεου εφαρµογής της Οδηγίας λιµένα µπορεί να αναθέτουν και σε ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασµένες µε την προβλεπόµενη από το νόµο άδεια, την άσκηση των προβλεπόµενων
από τα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας ελέγχων. Μεταξύ
των ελέγχων αυτών συµπεριλαµβάνονται ιδίως οι έλεγχοι προσώπων, αποσκευών και φορτίων, οι έλεγχοι πρόσβασης και η επιτήρηση ασφάλειας των λιµενικών εγκαταστάσεων, τµηµάτων λιµένα και παρακείµενων αυτού
περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του.
β) Η άσκηση των παραπάνω δραστηριοτήτων προϋποθέτει την έκδοση άδειας αστυνοµικής φύσεως από την
οικεία Λιµενική Αρχή και τελεί υπό τον άµεσο έλεγχο
του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης και της Αρχής
Ασφάλειας Λιµένα. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις

για την έκδοση της άδειας του προηγούµενου εδαφίου.»
6. Το άρθρο 7 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Αξιολογήσεις ασφάλειας
1. Για τις λιµενικές εγκαταστάσεις και τους λιµένες
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του
παρόντος, εκπονούνται µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας από εξουσιοδοτηµένους προς τούτο Αναγνωρισµένους Οργανισµούς Ασφάλειας (Α.Ο.Α.). Η Ενιαία Αρµόδια Αρχή διατηρεί το δικαίωµα εκπόνησης µελετών αξιολογήσεων ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων. Κατά την εκπόνηση των εν λόγω µελετών λαµβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 15.3 και 15.4 του Μέρους Β΄ του Κώδικα
ISPS, όσον αφορά στις λιµενικές εγκαταστάσεις και στο
Παράρτηµα Ι της Οδηγίας όσον αφορά στους λιµένες.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου µεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το Παράρτηµα Ι της Οδηγίας
και ρυθµίζεται το ανάλογο θέµα.
2. Οι µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιµένα λαµβάνουν επιπλέον υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των διάφορων
τµηµάτων κάθε λιµένα, καθώς και των παρακείµενων περιοχών, εάν οι περιοχές αυτές έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του. Επίσης, λαµβάνουν υπόψη τις εγκεκριµένες αξιολογήσεις ασφάλειας των επιµέρους λιµενικών
εγκαταστάσεων εντός των ορίων του εν λόγω λιµένα.
Στην περίπτωση που από την αξιολόγηση ασφάλειας λιµένα, εντός του οποίου βρίσκεται µια µόνο υπόχρεη λιµενική εγκατάσταση, προκύψει ότι τα όριά του συµπίπτουν µε τα όρια της λιµενικής εγκατάστασης αυτής, υπερισχύουν οι διατάξεις του Κανονισµού.
3. Οι µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από
το Συντονιστικό Κέντρο. Οι µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιµένων και οι αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο, κατόπιν εισηγήσεως της Αρχής Ασφάλειας Λιµένα, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται να έχει συγκροτηθεί, καθώς και γνώµης της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
7. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3622/
2007 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Βάσει των πορισµάτων που προκύπτουν από τις
µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας του προηγούµενου άρθρου, εκπονούνται σχέδια ασφάλειας, για τα οποία λαµβάνονται υπ’ όψιν τουλάχιστον οι απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 9.2 του Μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS σε ό,τι αφορά στα πλοία, στις παραγράφους
16.3 και 16.8 του Μέρους Β΄ του ίδιου Κώδικα σε ό,τι αφορά στις λιµενικές εγκαταστάσεις και στο Παράρτηµα
ΙΙ της Οδηγίας σε ό,τι αφορά στους λιµένες. Δεν απαιτείται κατάρτιση σχεδίου ασφάλειας για λιµένα που από
την προβλεπόµενη κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόµου
αξιολόγηση ασφάλειάς του προκύψει ότι τα όριά του συµπίπτουν µε τα όρια της µίας µόνης υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης στον Κανονισµό λιµενικής εγκατάστασης.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου µεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας
και ρυθµίζεται το ανάλογο θέµα.
2. Τα σχέδια ασφάλειας λιµένα λαµβάνουν επιπλέον
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υπόψη τις ιδιαιτερότητες διαφόρων τµηµάτων αυτού, ενσωµατώνουν τα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας των λιµενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του και αναπτύσσονται από Α.Ο.Α.. Για καθένα από τα επίπεδα ασφάλειας, τα σχέδια ασφάλειας λιµένα προσδιορίζουν:
α) τις ακολουθητέες διαδικασίες, β) τα µέτρα που πρέπει
να ληφθούν και γ) τις ενέργειες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν.
Εφόσον και καθ’ ο µέρος απαιτείται, τα σχέδια ασφάλειας λιµένα περιλαµβάνουν µέτρα ασφάλειας, που εφαρµόζονται στους επιβάτες και στα οχήµατα που πρόκειται να επιβιβασθούν σε επιβατηγά - οχηµαταγωγά
(Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία, εσωτερικών ή διεθνών γραµµών. Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται κατά τρόπο που να µη παρακωλύεται, κατά το δυνατόν, η ροή της εργασίας.»
8. Το άρθρο 9 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 9
Ορισµός υπεύθυνου ασφάλειας
1. Για κάθε υπόχρεο ελληνικό πλοίο ορίζονται από τον
φορέα διαχείρισης και εκµετάλλευσής του, ο Υπεύθυνος
Ασφάλειας Εταιρίας (ΥΑΕ) και ο Αξιωµατικός Ασφάλειας
Πλοίου (ΑΑΠ), ως και οι αναπληρωτές αυτών. Για κάθε υπόχρεη λιµενική εγκατάσταση της χώρας, προτείνεται από τον φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης αυτής και εγκρίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ), ως και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι διαθέτουν: α) πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, β) εµπειρία στον τοµέα ελέγχου
ασφάλειας εµπορικών λιµενικών εγκαταστάσεων ή εµπορικών πλοίων και γ) τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό γνώσεις. Για κάθε υπόχρεο λιµένα, ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιµένα (ΥΑΛ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3622/2007.
2. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας πλοίων, διαχειριστριών εταιριών τους και λιµενικών εγκαταστάσεων εφαρµόζουν
τα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας, προγραµµατίζουν τη
διεξαγωγή γυµνασίων και µεριµνούν για τη συµµετοχή
σε ασκήσεις των κατά τόπους αρµόδιων Αρχών. Επίσης,
έχουν την ευθύνη για την ανασκόπηση των αξιολογήσεων ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας κατ’ έτος και
την αναθεώρησή τους, οποτεδήποτε κριθεί τούτο αναγκαίο. Οι Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιµένων (ΥΑΛ) λειτουργούν ως σηµεία επαφής για θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια λιµένων.»
9. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Η εκπαίδευση των ΑΑΠ, των αναπληρωτών τους
και των πληρωµάτων των πλοίων, των ΥΑΛΕ, των αναπληρωτών τους και του προσωπικού ασφάλειας των λιµενικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ΥΑΕ και των αναπληρωτών τους, διενεργείται από δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, οι οποίοι παρέχουν την προβλεπόµενη στις παραγράφους 13.1, 13.2, 13.3, 13.4,
18.1, 18.2 και 18.3 του Μέρους Β΄ του Κώδικα ISPS εκπαίδευση.»
10. Η παρ. Α.1.β του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
και µετά από εισήγηση του Συντονιστικού Κέντρου και
προηγούµενη έγγραφη σύσταση του τελευταίου προς το
φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης της λιµενικής εγκα-

τάστασης για συµµόρφωση εντός εύλογης προθεσµίας,
αναστέλλεται η λειτουργία αυτής για όσο διάστηµα δεν
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του παρόντος, του Κανονισµού και του Κώδικα ISPS. Ειδικά για την αναστολή
λειτουργίας λιµενικών εγκαταστάσεων που δεν εποπτεύονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, απαιτείται επιπροσθέτως και η προηγούµενη γνώµη της αρµόδιας διοικητικής αρχής που τις εποπτεύει.
Με όµοια απόφαση παύει να ισχύει η εν λόγω αναστολή, εφόσον διαπιστωθεί ότι: αα) οι προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν την έκδοση της σχετικής απόφασης έχουν εκλείψει και η λειτουργία της λιµενικής εγκατάστασης µπορεί να συνεχισθεί, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την
ασφάλειά της ή την ασφάλεια των πλοίων που βρίσκονται εντός αυτής και ββ) έχει καταβληθεί το διοικητικό
πρόστιµο που επιβλήθηκε δυνάµει του παρόντος, καθώς
και όλα τα έξοδα που προέκυψαν από το διενεργηθέντα
έλεγχο σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.»
11. Στο τέλος του στοιχείου Α΄ του άρθρου 17 του
ν. 3622/2007 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. α) Όταν η Αρχή Ασφάλειας Λιµένα διαπιστώσει τη
µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, από τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος,
φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα ή παρακείµενων περιοχών που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά
του, µε έκθεσή της ενηµερώνει στην περίπτωση δηµόσιων φορέων τον εποπτεύοντα τους φορείς αυτούς Υπουργό, ο οποίος προβαίνει στον πειθαρχικό έλεγχο της
Διοίκησής τους, ενώ στην περίπτωση µη δηµόσιων φορέων την οικεία Λιµενική Αρχή, η οποία προβαίνει στην επιβολή διοικητικού προστίµου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.δ.187/1973 (ΚΔΝΔ).
β) Σε περίπτωση που η Αρχή Ασφάλειας Λιµένα διαπιστώσει ότι δραστηριοποιούµενος οικονοµικά, σε τµήµα
υπόχρεου λιµένα ή παρακείµενης περιοχής που έχει επίπτωση στην ασφάλειά του, φορέας δεν εφαρµόζει τα
προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιµένα µέτρα και
τις διαδικασίες ασφαλείας στους χώρους ευθύνης του,
αφού προβεί σε έγγραφη σύσταση προς το φορέα αυτόν
για συµµόρφωσή του εντός εύλογης προθεσµίας, ενηµερώνει εγγράφως σχετικά την αρµόδια Αρχή ή φορέα αδειοδότησής της δραστηριοποίησής του, ο οποίος υποχρεούται να αναστείλει άµεσα την ισχύ της σχετικής άδειας, για όσο διάστηµα δεν συµµορφώνεται.»
12. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3622/2007 καταργείται.
Άρθρο 13
Καταµέτρηση πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού
1. α. Για πλοία, τα οποία εκτελούν πλόες εσωτερικού,
για τα οποία εκδίδεται πιστοποιητικό καταµέτρησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 (Α΄ 194), όπως αυτό ισχύει, και τα οποία δεν διαθέτουν σε ισχύ διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας, που εκδίδεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 1373/1983 (Α΄ 92)
όπως αυτός ισχύει, πέραν της εφαρµογής των σχετικών
διατάξεων του ν.δ. 973/1971, υπολογίζεται και πιστοποιείται και η ολική χωρητικότητα (GT) µε έναρξη εφαρµογής την 1η Ιανουαρίου 2014.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζονται ο τρόπος υπολογισµού, η διαδικασία διενέργειας της καταµέτρησης και πιστοποίησης της ολικής
χωρητικότητας (GT), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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γ. Έως την 31η Δεκεµβρίου 2013 η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαµβάνεται ως ίση µε την
αριθµητική τιµή, στον πλησιέστερο προηγούµενο ακέραιο αριθµό, των κόρων ολικής χωρητικότητάς τους
(ΚΟΧ).
2. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται
τα αλιευτικά σκάφη στα οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2930/1986, όπως κάθε
φορά ισχύει.
3. Από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος
άρθρου δεν µεταβάλλονται τα δικαιώµατα υπηρεσίας
που χορηγούνται µε αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ο προσδιορισµός των λιµενικών τελών επί πλοίου, των πλοηγικών και φαρικών τελών και δικαιωµάτων, καθώς και η υποχρέωση πλοήγησης των πλοίων που απορρέουν από
τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
Άρθρο 14
Επιθεώρηση πλοίων
1. Στο άρθρο 2 του π.δ. 345/2000 (Α΄ 298) προστίθεται
παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή στα Τοπικά Κλιµάκια
Επιθεώρησης Πλοίων (ΤΚΕΠ) ιδιωτών, των οποίων η επιχειρηµατική ή εµπορική δραστηριότητα των ιδίων, των
µελών της οικογένειάς τους και των συγγενών τους µέχρι και 2ου βαθµού, σχετίζεται µε την κατηγορία στην οποία εκτελούν ελέγχους ή επιθεωρήσεις.»
2. α) Στην περίπτωση 1.2 του άρθρου 3 του π.δ.
345/2000 προστίθεται νέα υποπερίπτωση 1.2.5. ως εξής:
«1.2.5. Οι αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις του συστήµατος αυτόµατης αναγνώρισης (AIS) των πλοίων δύνανται να διενεργούνται και από επιθεωρητές τηλεπικοινωνιακού τοµέα-µέλη των Τοπικών Κλιµακίων Επιθεώρησης Πλοίων».
β) Οι υποπεριπτώσεις 1.2.5 έως 1.2.11 αναριθµούνται
σε 1.2.6 έως 1.2.12 αντιστοίχως.
3. Το στοιχείο i της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του άρθρου πρώτου του π.δ. 38/2011 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής :
«i) ενός (1) ατόµου ανά τρεις (3) πνευστές σωσίβιες
σχεδίες για τα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του
π.δ. 103/1999 (Α΄110), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εκτελούν πλόες κατηγοριών Β, Γ ή Δ, καθώς και
στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις του β.δ. 36/1967
(Α΄ 9), όπως ισχύει».
4. Θέµατα ελαχίστων κριτηρίων προσόντων ελεγκτών
και επιθεωρητών του Κλάδου Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων, που δεν ορίζονται ως υποχρεωτικά από την ενωσιακή ή διεθνή νοµοθεσία, µπορεί να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρόγραµµα εκπαίδευσης
των στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
που διαθέτουν κατά περίπτωση τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα που απαιτούνται για την πιστοποίησή τους ως
ελεγκτών και επιθεωρητών για τη διενέργεια ελέγχων
και επιθεωρήσεων, αρµοδιότητας του Κλάδου Ελέγχου
Εµπορικών Πλοίων.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
δύνανται να ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στα ελάχιστα κριτήρια προσόντων, γνώσεων και εµπειρίας των
στελεχών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, προ-

κειµένου αυτά να εκπαιδεύουν τους ελεγκτές και τους επιθεωρητές του Κλάδου Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων.
Άρθρο 15
Ρυθµίσεις σχετικές µε την αποζηµίωση ζηµιών
ρύπανσης από πετρελαιοειδή
1. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου δεύτερου του
ν. 3482/2006 (Α΄ 163) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κάθε «πρόσωπο», σύµφωνα µε τον ορισµό του
Πρωτοκόλλου, το οποίο παραλαµβάνει µέσα στην Επικράτεια «πετρέλαιο» που µεταφέρεται µε πλοία σε συνολική ποσότητα µεγαλύτερη από 150.000 µετρικούς τόνους το χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφοι
1(α) και (β) του Πρωτοκόλλου, οφείλει να καταβάλει σε
καθορισµένη προθεσµία, συνεισφορά στο «Συµπληρωµατικό Κεφάλαιο», η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση του «Συµπληρωµατικού Κεφαλαίου», σύµφωνα µε τα
άρθρα 10 και 11 του Πρωτοκόλλου, δια του λογαριασµού
που τηρεί το «πρόσωπο» αυτό σε οποιαδήποτε ελληνική
ή αλλοδαπή τράπεζα.»
«3. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασµό που τηρεί το οριζόµενο στη σύµβαση «πρόσωπο»
σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα και στη
συνέχεια εµβάζονται στον Διευθυντή του Συµπληρωµατικού Κεφαλαίου ή, άλλως, κατατίθενται απευθείας στο
λογαριασµό του «Συµπληρωµατικού Κεφαλαίου». Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται η διαδικασία µε την οποία διενεργείται η ανωτέρω κατάθεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.»
2. α) Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου τρίτου του
ν. 1638/1986 (Α΄ 108) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Κάθε «πρόσωπο», σύµφωνα µε τον ορισµό της
σύµβασης, το οποίο παραλαµβάνει µέσα στην Επικράτεια «πετρελαιοειδή» µεταφερόµενα µε πλοία σε ποσότητα µεγαλύτερη από 150.000 µετρικούς τόνους το χρόνο, οφείλει να καταβάλει σε καθορισµένη προθεσµία,
συνεισφορά στο «Κεφάλαιο», η οποία καθορίζεται από
τη συνέλευση του «Κεφαλαίου», σύµφωνα µε τα άρθρα
11 και 12 της Σύµβασης, στο λογαριασµό δια του λογαριασµού που τηρεί το «πρόσωπο» αυτό σε οποιαδήποτε
ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα.»
«4. Τα ποσά των συνεισφορών κατατίθενται στο λογαριασµό που τηρεί το οριζόµενο στη σύµβαση «πρόσωπο»
σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα και στη
συνέχεια εµβάζονται στον Διευθυντή του Διεθνούς Κεφαλαίου ή, άλλως, κατατίθενται απευθείας στο λογαριασµό του «Κεφαλαίου». Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται η διαδικασία µε την οποία διενεργείται η ανωτέρω κατάθεση,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
β) Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου τρίτου του
ν. 1638/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να ισχύει
η µε αριθµό 747/Φ183507/87/29.4.1987 κ.υ.α. (Β΄ 226).
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3393/2005
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου τρίτου του
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ν. 3393/2005 (Α΄ 242) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. α) Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, της «Σύµβασης» και των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται
σε εκτέλεσή του, εφαρµόζονται σε πλοία υπό ελληνική
σηµαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 1000
(GT), ανεξαρτήτως των πλόων που εκτελούν και του
τρόπου καταµέτρησης τους, καθώς και σε πλοία υπό ξένη σηµαία, ολικής χωρητικότητας (ο.χ) πάνω από 1000
(GT), που έχουν καταµετρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
της Διεθνούς Σύµβασης για τη µέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969, για τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής που προσδιορίζει το άρθρο
2 της «Σύµβασης».
β) Έως την 31η Δεκεµβρίου 2013 για τα πλοία υπό ελληνική σηµαία που εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού και έχουν καταµετρηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν.δ. 973/1971 (Α΄194) για την εφαρµογή της «Σύµβασης», η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων
θα λαµβάνεται ως ίση µε την αριθµητική τιµή, στον πλησιέστερο προηγούµενο ακέραιο αριθµό, των κόρων ολικής τους χωρητικότητας.
2. Με διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, µπορεί να επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου και των
προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση
αυτού, στα υπό ελληνική σηµαία πλοία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού, ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) µικρότερης των 1000 (GT).»
2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει ένα µήνα
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 17
Βοηθητικά σκάφη και πλωτά βοηθητικά
ναυπηγήµατα υδατοκαλλιεργειών
1. Ως βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή ως
πλωτό βοηθητικό ναυπήγηµα υδατοκαλλιεργειών ορίζεται κάθε σκάφος ή πλωτό ναυπήγηµα, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για σκοπούς υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, ιδίως για µεταφορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδίων, ρυµούλκηση κλωβών,
δεξαµενών, της φύλαξης.
2. Κάθε βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή πλωτό βοηθητικό ναυπήγηµα υδατοκαλλιεργειών εφοδιάζεται µε άδεια, η οποία εκδίδεται από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές, εάν πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγηµα που
δραστηριοποιείται στη θάλασσα, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου υδατοκαλλιεργητή και έγκριση της αρµόδιας για θέµατα αλιείας υπηρεσίας που εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας υδατοκαλλιέργειας. Εάν πρόκειται για σκάφος ή ναυπήγηµα που
δραστηριοποιείται σε εσωτερικά ύδατα (λίµνες, ποτάµια,
λιµνοθάλασσες και λοιπούς υδάτινους σχηµατισµούς), η
άδεια εκδίδεται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας της µονάδας υδατοκαλλιέργειας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου υδατοκαλλιεργητή. Η άδεια ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής της και ανανεώνεται από την αρµόδια
αρχή εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από τη λήξη
της. Για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει διπλότυπο είσπραξης τέλους υπέρ του Δηµοσίου, ύψους δεκαπέντε (15,00) ευρώ, το ύψος του οποίου δύναται να αναπροσαρµόζεται µε από-

φαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζονται τα ειδικότερα τεχνικά και λεπτοµερειακά
κριτήρια για το χαρακτηρισµό σκάφους ή πλωτού ναυπηγήµατος ως βοηθητικό υδατοκαλλιεργειών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη χορήγηση και ανανέωση
άδειας και για την οργανική σύνθεση πληρώµατος.
4. Κάτοχοι επί δύο (2) τουλάχιστον έτη άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επιτρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιεργειών ή/και πλωτά βοηθητικά
ναυπηγήµατα υδατοκαλλιεργειών µικρότερα των είκοσι
(20) µέτρων και σε κάθε περίπτωση ολικής χωρητικότητας µέχρι είκοσι πέντε (25) κόρων.
5. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261),
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο ως άνω
άρθρο, από τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές κατά τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του παρόντος.
6. Η άδεια βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή
πλωτού βοηθητικού ναυπηγήµατος υδατοκαλλιεργειών
ανακαλείται µε αιτιολογηµένη απόφαση του οργάνου
που την εξέδωσε, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του
βοηθητικού σκάφους υδατοκαλλιεργειών ή του πλωτού
βοηθητικού ναυπηγήµατος υδατοκαλλιεργειών ή σε περίπτωση που ο υπεύθυνος για το βοηθητικό σκάφος υδατοκαλλιεργειών ή το πλωτό βοηθητικό ναυπήγηµα υδατοκαλλιεργειών δεν συµµορφώθηκε καθ’ υποτροπή µε
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που
παρέβη την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. Μετά το πέρας
ενός (1) έτους από την ανάκληση, ο ενδιαφερόµενος δύναται να υποβάλει εκ νέου δικαιολογητικά και να ακολουθήσει τη διαδικασία για την έκδοση νέας άδειας.
7. Έως την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3,
τα βοηθητικά σκάφη και τα πλωτά ναυπηγήµατα συνεχίζουν να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.
Άρθρο 18
Τροποποίηση των σχετικών διατάξεων µε την Ελληνική
Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχηµάτων
και Συµβάντων (ΕΛΥΔΝΑ)
1. Στο άρθρο 8 του ν. 4033/2011 (Α΄264) προστίθεται
παράγραφος 13 ως ακολούθως:
«13. Οι µετακινήσεις του Προϊσταµένου, του Διευθυντή και του προσωπικού της Υπηρεσίας στο εσωτερικό ή
το εξωτερικό πραγµατοποιούνται ως ακολούθως:
α) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
πραγµατοποιούνται οι µετακινήσεις του Προϊσταµένου
της Υπηρεσίας.
β) Με απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας
πραγµατοποιούνται οι µετακινήσεις του Διευθυντή, µε απόφαση του Διευθυντή πραγµατοποιούνται οι µετακινήσεις του προσωπικού.»
2. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 4033/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι δαπάνες λειτουργίας της Υπηρεσίας βαρύνουν τις
πιστώσεις του ειδικού φορέα Υπουργείο Ναυτιλίας και
Αιγαίου, 41/140 “Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ”».
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 4033/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«Με την επιφύλαξη του ν. 2742/1997 (Α΄50) (Οδηγία
95/46/ΕΚ, ΕΕ L 31995L0046) «για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», εξασφαλίζεται ότι οι ακόλουθες πληροφορίες
παρέχονται αποκλειστικώς και µόνο για τους σκοπούς
της διερεύνησης, εκτός εάν αρµόδια Εισαγγελική Αρχή,
µετά το πέρας της διερεύνησης, αποφασίσει ότι υπέρτατο δηµόσιο συµφέρον δικαιολογεί την αποκάλυψη των
κάτωθι:».
4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 26 του ν. 4033/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Για πλοία τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί στα ελληνικά νηολόγια, κατά την έκδοση ή θεώρηση του Πιστοποιητικού Ασφαλείας ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας Κατασκευής ή Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους ή Πιστοποιητικού Ασφαλείας Δυναµικώς Υποστηριζόµενου Σκάφους:».
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4033/2011 προστίθενται περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ ως ακολούθως:
«ε) Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2013 για τα πλοία που
εκτελούν αποκλειστικά πλόες εσωτερικού και έχουν καταµετρηθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971
(Α΄ 194), για τον υπολογισµό του ύψους του παραβόλου,
η ολική χωρητικότητα (GT) των ως άνω πλοίων θα λαµβάνεται ως ίση µε την αριθµητική τιµή των κόρων ολικής
τους χωρητικότητας, στον πλησιέστερο προηγούµενο ακέραιο αριθµό.
στ) Σε πλοία, τα οποία εξαιρούνται της υποχρέωσης υπολογισµού και πιστοποίησης της χωρητικότητάς τους
σε ο.χ. (GT), το ύψος του παραβόλου υπολογίζεται µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούµενη περίπτωση.
ζ) Αναγνωρισµένοι Οργανισµοί εξουσιοδοτηµένοι από
την ελληνική Αρχή να παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης ή
θεώρησης πιστοποιητικών της περίπτωσης β΄, µεριµνούν
για τη βεβαίωση καταβολής από τους υπόχρεους του
σχετικού παραβόλου».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 19
Ναυτολόγηση
1. Οι ναυτικοί που συνάπτουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας µε πλοιοκτήτη, πλοίαρχο ή διαχειριστή ή εκπρόσωπο ή πράκτορα πλοίου για ναυτολόγηση σε θέση κατώτερου πληρώµατος κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), στην περίπτωση που
δεν υπάρχει σε ισχύ αντίστοιχη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, διατηρούν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώµατά τους, ανεξάρτητα από τους όρους της σύµβασης, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για όσους:
α) Προσλαµβάνονται για εργασία σε φορτηγά πλοία
χωρητικότητας µεγαλύτερης των 3.000 κοχ, σύµφωνα
µε το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317) ή σε ιδιωτικά
σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σηµαίας.
β) Απογράφονται ως ναυτικοί ή έχουν διαγραφεί και επαναπογράφονται ή είναι ήδη απογεγραµµένοι, σύµφω-

να µε τις ισχύουσες διατάξεις, ως ναυτικοί, κατά το χρόνο της πρόσληψης.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3569/2007 (Α΄
122) εφαρµόζονται ανάλογα για τους ναυτικούς που
ναυτολογούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, σε φορτηγά πλοία χωρητικότητας µεγαλύτερης των 3000 κοχ νηολογηµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του Ναυτικού
Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ).
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας
και Αιγαίου, καθορίζεται το ύψος του µισθού, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές πλοιοκτήτη και ναυτικού στο ΝΑΤ, υπέρ ΝΑΤ, Ταµείου Πρόνοιας Κατωτέρων
Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ), Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ), Ειδικού
Λογαριασµού Ειδικών Επιδοµάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ),
Εστίας Ναυτικών, των ναυτικών που ναυτολογούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Από
την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου
δεν θίγεται ο καθορισµός του ύψους της σύνταξης των
ναυτικών που έχουν ήδη θαλάσσια υπηρεσία, για τον υπολογισµό της οποίας λαµβάνεται υπόψη ο ευνοϊκότερος µισθός που κατεβλήθη και επί του οποίου εισπράχθηκαν εισφορές σε χρονικό διάστηµα σαράντα οκτώ
(48) µηνών εντός της τελευταίας δεκαετίας.
Άρθρο 20
Μητρώο Ενεργών Ναυτικών
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
και κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης, καταρτίζεται «Μητρώο Ενεργών Ναυτικών». Το Μητρώο περιλαµβάνει ιδίως τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις
ναυτολογήσεις.
2. «Ενεργός» θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες υπηρεσίας επί πλοίου κατά τα τελευταία τέσσερα (4) έτη από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή του.
3. Με την απόφαση της παραγράφου 1 προσδιορίζεται
το ειδικότερο περιεχόµενο του Μητρώου, η διαδικασία
και ο χρόνος ενηµέρωσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 21
Παράταση θητείας επίκουρων καθηγητών,
καθηγητών εφαρµογών και µελών Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2638/1998 (Α΄
204), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 7
του ν. 3450/2006 (Α΄64) και ισχύει, προστίθεται νέο στοιχείο γ΄, ως ακολούθως:
«(γ) Κατά το χρονικό διάστηµα από τη συµπλήρωση
της τριετούς θητείας έως την έκδοση της πράξεως µονιµοποιήσεως των αιτούντων ή τυχόν απορρίψεως της αιτήσεώς τους για µονιµοποίηση, θεωρείται ότι παρατείνεται η θητεία τους, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί αίτηση µονιµοποιήσεώς τους εντός της δίµηνης προθεσµίας του προηγουµένου εδαφίου. Σε περίπτωση θετικής κρίσεως, η µονιµοποίηση ολοκληρώνεται µε την έκδοση σχετικής αποφάσεως του οικείου Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται
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στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η υποβληθείσα
αίτηση κριθεί αρνητικά από το Εκλεκτορικό Σώµα, η θητεία του κρινόµενου παρατείνεται µε όλες τις νόµιµες
συνέπειες µέχρι τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής διαπιστωτικής πράξεως του οικείου Υπουργού για την απόρριψη της αιτήσεως. Αν δεν
υποβληθεί εµπρόθεσµα αίτηση για µονιµοποίηση, η θητεία θεωρείται ότι παρατείνεται µε όλες τις νόµιµες συνέπειες και λήγει αυτοδικαίως µε τη λήξη της ως άνω δίµηνης προθεσµίας για την υποβολή της αιτήσεως, εκδιδοµένης περί αυτού σχετικής διαπιστωτικής πράξεως
του οικείου Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η κρίση περί µονιµοποίησης ή
µη των αιτούντων διενεργείται εντός του ακαδηµαϊκού
έτους κατά το οποίο λήγει η θητεία τους και πάντως όχι
πέραν ενός (1) ηµερολογιακού έτους από τη λήξη αυτής.»
2. Τα στοιχεία γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 1 του άρθρου
13 του ν. 2638/1998, όπως ισχύει, αναριθµούνται σε δ΄,
ε΄, στ΄ και ζ΄ αντίστοιχα.
Άρθρο 22
Εκπαιδευτικά ταξίδια σπουδαστών
Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
1. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται ή έχουν
ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975
(Α΄ 77), όπως ισχύει, έχουν την υποχρέωση να ναυτολογούν, κατ’ ελάχιστον, αντίστοιχο αριθµό σπουδαστών
των ΑΕΝ σε σχέση µε τον αριθµό των πλοίων που διαχειρίζονται, ανεξαρτήτως σηµαίας. Οι κατά τα ανωτέρω
ναυτολογούµενοι σπουδαστές µπορεί να απασχολούνται σε ένα ή περισσότερα πλοία της ίδιας διαχειρίστριας εταιρίας, κατ’ επιλογήν της. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει για κάθε θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδο,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους επί πλοίου, µε την επιφύλαξη των αναφεροµένων στον όρο 8 των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης πλοίων, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
ν.δ. 2687/1953 (Α΄317), όπως ισχύει.
2. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται επιβολή προστίµου σε βάρος της εταιρίας, ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ ανά εκπαιδευόµενο υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ).
3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται ζητήµατα
σχετικά µε την ανωτέρω ναυτολόγηση, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίµου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 23
Ρυθµίσεις για τους σπουδαστές των ΑΕΝ
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 του
ν. 2638/1998 (Α΄ 204), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 225 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις
απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής
τους σε πλοία µε ελληνική σηµαία ή σε πλοία µε σηµαία
τρίτης χώρας συµβεβληµένα µε το Ναυτικό Αποµαχικό

Ταµείο (ΝΑΤ), επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία µε σηµαία κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας µη συµβεβληµένα µε το
ΝΑΤ.
Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαµβάνεται υπόψη για
την απόκτηση διπλώµατος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄
τάξης Εµπορικού Ναυτικού.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω κατ’
εξαίρεση ναυτολόγησης και της αναγνώρισης δια εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2. Η ισχύς της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν.
2575/1998 (Α΄ 23), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και
31.12.2015.
Άρθρο 24
Γραφείο Σταδιοδροµίας
Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συστήνεται Γραφείο Σταδιοδροµίας, υπαγόµενο στην αρµόδια Υπηρεσία
Εκπαίδευσης Ναυτικών, το οποίο έχει ως αρµοδιότητα
την ενηµέρωση και την παροχή κατευθύνσεων και υποδείξεων προς τους δοκίµους των ΑΕΝ, προκειµένου να
διευκολυνθεί η ναυτολόγησή τους σε πλοία ναυτιλιακών
εταιριών για τη συµπλήρωση της επαγγελµατικής κατάρτισής τους. Το Γραφείο Σταδιοδροµίας επικοινωνεί µε τις
ναυτιλιακές εταιρίες, προκειµένου να διασφαλίσει την αντικειµενικότητα και διαφάνεια της ναυτολόγησης. Για
το σκοπό αυτόν υποστηρίζεται από ειδικό πληροφοριακό
σύστηµα και διαδικτυακό ιστότοπο.
Στον Οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος προβλέπεται στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας του Γραφείου Σταδιοδροµίας.
Άρθρο 25
Ρυθµίσεις για το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ)
Στο τέλος του α΄ εδαφίου της περίπτωσης γ΄, καθώς
και στο τέλος του β΄ εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της
παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 989/1979 (Α΄ 260), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις αντίστοιχες περιπτώσεις
γ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3450/2006 (Α΄
64) και ισχύουν, προστίθενται οι λέξεις:
«ή διατελέσαντες Πρόεδροι ή Διευθύνοντες Σύµβουλοι µε 15ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε διαχειρίστρια
ναυτιλιακή εταιρία εγκατεστηµένη στην Ελλάδα».
Άρθρο 26
Διάσκεψη (“Forum”) επί εργασιακών ζητηµάτων
του τοµέα ναυτιλίας
1. Συνιστάται συλλογικό όργανο διαβούλευσης και
διατύπωσης απόψεων µε τίτλο «Διάσκεψη επί εργασιακών ζητηµάτων του τοµέα ναυτιλίας». Σκοπός της Διάσκεψης (“Forum”) είναι η οργάνωση και η συστηµατοποίηση του διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων της
ναυτιλίας, η καταγραφή και η δηµοσιοποίηση συµπερασµάτων και κατευθύνσεων, καθώς και η εισήγηση στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των σχετικών ζητηµάτων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της Διά-
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σκεψης, τη συµµετοχή µελών και την τήρηση σχετικού
Μητρώου, τη δηµοσιότητα των εργασιών της, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 27
Φύλακες παροπλισµένων πλοίων ή πλοίων που τελούν
υπό νόµιµη απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής
ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής
των δικαστηρίων
1. Οι εν ενεργεία ναυτικοί που προσλαµβάνονται ως
φύλακες παροπλισµένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, πρέπει, εκτός των
άλλων προϋποθέσεων που προβλέπονται από αυτές, να
είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών - µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), ανεξαρτήτως ναυτικής ειδικότητας και να είναι ηλικίας έως εξήντα επτά
(67) ετών.
2. Οι συνταξιούχοι, λόγω γήρατος, ναυτικοί που προσλαµβάνονται, κατ’ εξαίρεση, ως φύλακες παροπλισµένων πλοίων ή πλοίων που τελούν υπό απαγόρευση απόπλου λόγω αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης ή
προσωρινής διαταγής των δικαστηρίων, εφόσον δεν
προσφέρονται απογεγραµµένοι ναυτικοί, σύµφωνα µε
σηµείωµα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας
(Γ.Ε.Ν.Ε.), µπορεί να είναι ηλικίας έως εξήντα επτά (67)
ετών.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 1
του π.δ. 280/2000 (Α΄ 232) και των παραγράφων 2 και 3
του άρθρου 7 της µε αριθµό 3131.2/08/94/30.5.1994 απόφασης του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 449), κατά το µέρος που ρυθµίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα
θέµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και οι γενικές ή ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα θέµατα που αναφέρονται στις
ως άνω παραγράφους, καταργούνται.
Άρθρο 28
Νοµιµοποίηση κτιρίων Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)
1. α. Χαρακτηρίζονται νοµίµως υφιστάµενα κατά θέση,
χρήση και δόµηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των
κτιρίων της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων 58.962,35 τ.µ. όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 48 – 8 –
9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 –
21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32
– 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 –
43 – 1), αποτελούµενη από το εκτός χερσαίας ζώνης λιµένα τµήµα, υπό τα στοιχεία (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 –
48 – 47 – 46 – 45 – 44 – 30 – 31 – 32 – 32 – 33 – 34 – 35
– 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 1) έκτασης
46.280,50 τ.µ. και το εντός χερσαίας ζώνης λιµένα, υπό
τα στοιχεία (48 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16
– 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 –
28 – 29 – 30 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48) έκτασης 12.681,85
τ.µ., όπως απεικονίζονται στο υπό κλίµακα 1:500 από το
Φεβρουάριο του 2013 τοπογραφικό διάγραµµα του πολι-

τικού µηχανικού Χριστόφιλου Γεωργίου, θεωρηµένο από
την αρµόδια Διεύθυνση Προµηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων τµήµα δ’ (κτιριακών εγκαταστάσεων) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο (Παράρτηµα
1) µε συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων
10.277,94 τ.µ. και συνολική δόµηση 17.699,71 τ.µ..
β. Νοµιµοποιούνται ως έχουν επί της ανωτέρω συνολικής έκτασης, οι προσχώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί και οι λιµενικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί
εντός της χερσαίας λιµενικής ζώνης και περικλείονται από τα στοιχεία (48 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28 – 29 – 30 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48) έκτασης
12.681,85 τ.µ., τα κτίρια και οι κατασκευές που βρίσκονται επ’ αυτών, και συγκεκριµένα, ο προσήνεµος µώλος
(στοιχ. 19-24), το κρηπίδωµα (στοιχ. 13-19), ο υπήνεµος
µώλος (στοιχ. 8-13) και το µέτωπο των έργων προστασίας της ακτογραµµής (στοιχ. 24-26), όπως αυτά απεικονίζονται υπό τα αντίστοιχα στοιχεία στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα.
2. Χαρακτηρίζεται νοµίµως υφιστάµενο κατά θέση,
χρήση και δόµηση, το κτίριο Διοικητηρίου Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Σύρου υπό στοιχεία κάτοψης
(16 – 17 – 18 – 19 – 16), ευρισκόµενο εντός του ρυµοτοµικού σχεδίου Ερµούπολης και εκτός αιγιαλού, παραλίας
και εκτός χερσαίας ζώνης λιµένα, ως έχει, επί συνολικής
οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων 1.224,77 τ.µ.
όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
– 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 –
20 – 21 – 13 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 1), όπως απεικονίζονται στο υπό κλίµακα 1:250 από τον Δεκέµβριο 2012
τοπογραφικό διάγραµµα πολιτικού µηχανικού Τ.Ε. Μονογιού Χαράλαµπου, θεωρηµένο από την αρµόδια Διεύθυνση Προµηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων τµήµα δ΄
(κτιριακών εγκαταστάσεων) του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου, το οποίο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται
µε τον παρόντα νόµο (Παράρτηµα 2) µε συνολική κάλυψη κτιρίου 143,57 τ.µ. και συνολική δόµηση 287,14 τ.µ..
3. Χαρακτηρίζονται νοµίµως υφιστάµενα κατά θέση,
χρήση και δόµηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των
κτιρίων της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ηπείρου ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων 35.887,53 τ.µ. όπως αυτή ορίζεται από τα
στοιχεία (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 –
13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
– 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 32 – 33 – 34 –
35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46
– 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 –
58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69
– 70 – 71 – 72 – 1), όπως απεικονίζονται στο υπό κλίµακα 1:500 από τον Ιανουάριο του 2013 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού µηχανικού Αναστασόπουλου Ανδρέα, θεωρηµένο από την αρµόδια Διεύθυνση Προµηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων τµήµα δ΄ (κτιριακών εγκαταστάσεων) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
το οποίο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο (Παράρτηµα 1) µε συνολική κάλυψη κτιριακών
εγκαταστάσεων 7.522,29 τ.µ. και συνολική δόµηση
10.746,43 τ.µ..
4. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 4081/2012
(Α’ 184) εφαρµόζεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την επισκευή των κτιρίων των ΑΕΝ που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους.
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β. Στην περίπτωση συντάξεως µελετών από ιδιώτες
µελετητές, αυτές πρέπει να εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Όµοια έγκριση παρέχεται και για µελέτες ιδιωτών µελετητών, οι οποίες συµπληρώνουν ή τροποποιούν υφιστάµενες µελέτες συνταχθείσες από τις αρµόδιες δηµόσιες υπηρεσίες. Τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν και στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 4081/
2012.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην κατάρτιση, υπογραφή και εκτέλεση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια των σχετικών συµβάσεων.
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις σχετικές µε εισφορές και πόρους
υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)
1. α) Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 99/1973 (Α΄ 173),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Από τις εισπραττόµενες από το ΝΑΤ ετήσιες εισφορές υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, ποσοστό µηδέν κόµµα εβδοµήντα πέντε τοις εκατό
(0,75%), αποδίδεται ετησίως και εντός του πρώτου τριµήνου από τη λήξη εκάστου έτους, απευθείας στα αναγνωρισµένα επαγγελµατικά σωµατεία πλοιοκτητών φορτηγών πλοίων για µέλη τους µέχρι 3.000 GRT και στα αναγνωρισµένα επαγγελµατικά σωµατεία επιβατικών ή ακτοπλοϊκών πλοίων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας. Το αποδιδόµενο ποσό προσδιορίζεται αναλογικά, βάσει της
εισφέρουσας στο ΚΝΕ ολικής χωρητικότητας κάθε επαγγελµατικού σωµατείου, όπως η αναλογία αυτή καθορίζεται από το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) κατά
την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους. Το ανωτέρω ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, αποδίδεται στα επαγγελµατικά σωµατεία µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου και διατίθεται για την προσέλκυση
στο ναυτικό επάγγελµα, την προαγωγή του µορφωτικού
και επαγγελµατικού εν γένει επιπέδου των ναυτικών και
των ασχολούµενων περί την ναυτιλία, όπως επίσης και
για την παρακολούθηση των διεθνών ναυτιλιακών εξελίξεων και συµµετοχή σε πάσης φύσεως συναφείς εκδηλώσεις και διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια.»
β) Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από 1ης
Ιανουαρίου 2012.
2. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, έναντι χρηµατικού ανταλλάγµατος υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής
Εκπαίδευσης, των προσοµοιωτών των Σχολών Εµπορικού Ναυτικού σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις µε σκοπό την
επιµόρφωση των στελεχών τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις, η διάρκεια της παραχώρησης, το ύψος
του ανταλλάγµατος και της καταβλητέας εγγύησης, οι
υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 30
Καθορισµός οργανικής σύνθεσης επιβατηγών
και επιβατηγών οχηµαταγωγών πλοίων
1. Κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Νοεµβρίου µέχρι
και 31ης Μαρτίου, η οργανική σύνθεση προσωπικού γενι-

κών υπηρεσιών επιβατηγών και επιβατηγών/οχηµαταγωγών που εκτελούν δροµολογιακούς πλόες µεταξύ λιµένων της ηµεδαπής συνολικής απόστασης από το λιµένα
αφετηρίας µέχρι το λιµένα προορισµού µεγαλύτερης
των 30 ν.µ. καθορίζεται ως ακολούθως, εκτός πλοίων της
κατηγορίας αυτής δροµολογηµένων σε γραµµές Αργοσαρωνικού, αυτών που εµπίπτουν στην εφαρµογή του
Κώδικα Ταχυπλόων Πλοίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα Δυναµικώς Υποστηριζοµένων Σκαφών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού
(ΙΜΟ) και εκείνων των οποίων η σύνθεση καθορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου:
α) Προσωπικό Οικονοµικών Υπηρεσιών:
αα) για αριθµό επιβαινόντων από 100 έως 400, ένας
(1) Οικονοµικός Αξιωµατικός Α΄ ή Β΄.
ββ) για αριθµό επιβαινόντων από 41 έως 800, ένας (1)
Οικονοµικός Αξιωµατικός Α΄ και ένας (1) Δόκιµος Οικονοµικός Αξιωµατικός,
γγ) για αριθµό επιβαινόντων από 801 και άνω, ένας (1)
Οικονοµικός Αξιωµατικός Α΄ και ένας (1) Οικονοµικός Αξιωµατικός Β΄.
β) Προσωπικό Τροφοδοσίας:
αα) για αριθµό κλινών επιβατών από 51-300, ένας (1)
Βοηθός Φροντιστή,
ββ) για αριθµό κλινών επιβατών από 301 -600, ένας (1)
Φροντιστής και ένας (1) Βοηθός Φροντιστή.
γγ) για αριθµό κλινών επιβατών από 601 και άνω, ένας
(1) Φροντιστής, ένας (1) Βοηθός Φροντιστής και ένας (1)
Μαθητευόµενος Φροντιστής,
Εφόσον δεν προσφέρεται παρασκευαζοµένη επί του
πλοίου τροφή, προσλαµβάνεται µόνον ένας (1) Βοηθός
Φροντιστή.
γ) Προσωπικό Ενδιαιτηµάτων:
Η καθοριζόµενη από την κείµενη νοµοθεσία σύνθεση
σε Θαλαµηπόλους, Επικούρους και Τραπεζοκόµους µειούται κατά το ήµισυ (1/2).
δ) Προσωπικό Μαγειρείου:
αα) 150, 01-750 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Β΄ ή Γ΄,
ββ) 750,01-1250 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Α΄ή Β΄ και
ένας (1) Χυτροκαθαριστής,
γγ) 1250,01-2500 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Α΄, ένας
(01) Μάγειρας Β΄ή Γ΄ και ένας (1) Χυτροκαθαριστής,
δδ) 2500,01 – 8000 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Α΄, ένας
(1) Μάγειρας Β΄ ή Γ΄και δύο (2) Χυτροκαθαριστές,
εε) 8000,01 κ.ο.χ. και άνω, ένας (1) Αρχιµάγειρας, ένας (1) Μάγειρας Α΄, ένας (1) Μάγειρας Β΄ή Γ΄ και δύο
(2) Χυτροκαθαριστές.
ε) Προσωπικό Μαγειρείου, εφόσον δεν παρέχεται
στους επιβάτες τροφή παρασκευαζοµένη εντός του
πλοίου:
αα) µέχρι 2000 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Β΄ ή Γ΄,
ββ) 2000, 01 – 8000 κ.ο.χ., ένας (1) Μάγειρας Α΄ή Β΄
και ένας (1) Χυτροκαθαριστής,
γγ) 8000,01 και άνω, ένας (1) Μάγειρας Α΄, ένας (1)
Μάγειρας Β΄ ή Γ΄και δύο (2) Χυτροκαθαριστές.
2. Ως αριθµός επιβαινόντων για τις περιπτώσεις της
παραγράφου 1α υπολογίζεται ο µέσος όρος του αριθµού
επιβαινόντων, όπως καθορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή στο Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης του
πλοίου κατά Θέρος και Χειµώνα. Σε περίπτωση που από
το κλάσµα της παραγράφου 1γ προκύπτει δεκαδικός αριθµός, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω.
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Άρθρο 31
Ρυθµίσεις σχετικές µε τη χορήγηση αδειών ναυτικής
ικανότητας στο Εµπορικό Ναυτικό
1. Με διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις
εκπαίδευσης για την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής
ικανότητας από τους αξιωµατικούς που προέρχονται από το Πολεµικό Ναυτικό ή το Λιµενικό Σώµα, σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις που ορίζει η Διεθνής Σύµβαση
STCW 1978, όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί από τον κυρωτικό αυτής ν. 1314/1983 (Α΄ 2) και τις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις. Με το ίδιο διάταγµα καθορίζεται ο
τρόπος απόδειξης και πιστοποίησης των νοµίµων προσόντων των αξιωµατικών, οι σχετικές διαδικασίες ελέγχου
αυτών, θέµατα σχετικά µε την κάλυψη δαπανών φοίτησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Τα άρθρα 17-25 του β.δ. της 3/18.2.1954 (Α΄ 27), όπως και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για προερχόµενους από Πολεµικό Ναυτικό, Λιµενικό Σώµα και άλλες ειδικές κατηγορίες, κατά το µέρος που ρυθµίζουν την απόκτηση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας µε τρόπο
διαφορετικό σε σχέση µε την ανωτέρω Διεθνή Σύµβαση
και τις σχετικές κανονιστικές ρυθµίσεις, καταργούνται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 32
Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων
1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, ασχολούµενα αποκλειστικά µε τη διαχείριση, εκµετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από πεντακόσιους
(500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουµένων των
επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών
πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε
την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες,
δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου, να εγκαθίστανται στην Ελλάδα
κατόπιν άδειας που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω δυνατότητα
παρέχεται κατ’ εξαίρεση και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες, ναυαγοσωστικών ή
ρυµουλκών πλοίων υπό ξένη σηµαία οποιασδήποτε χωρητικότητας. Στην απόφαση αυτή καθορίζεται το είδος
των εργασιών ή υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει το γραφείο ή υποκατάστηµα και γενικά οι όροι λειτουργίας του.
Η παρεχόµενη κατά τα ανωτέρω άδεια εγκατάστασης
έχει πενταετή ισχύ και δεν δύναται να ανακληθεί πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, ο οποίος αρχίζει από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα δεν δύναται να µεταβλη-

θούν οι όροι µε τους οποίους χορηγήθηκε άδεια εγκαταστάσεως, χωρίς τη συναίνεση της επιχειρήσεως. Η άδεια
εγκατάστασης ανανεώνεται µετά την λήξη της πενταετίας αυτοδίκαια για ίσο χρονικό διάστηµα, χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας υπουργικής απόφασης, εφόσον κατά
το χρόνο λήξης της εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί
και ειδικοί όροι που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της
αρχικής άδειας εγκατάστασης.
Σε περίπτωση παραβάσεως κάποιου όρου της άδειας
εγκαταστάσεως, του α.ν. 378/1968 ή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου εκ µέρους της επιχειρήσεως στην οποία χορηγήθηκε η άδεια, δύναται αυτή να ανακαλείται
µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αίρονται από το χρόνο που έγινε η παράβαση.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται ειδικότερα
ζητήµατα που αφορούν στα απαιτούµενα δικαιολογητικά
και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα
γραφείων ή υποκαταστηµάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να αυξάνεται
το προβλεπόµενο στην προηγούµενη παράγραφο κατώτατο όριο εισαγωγής συναλλάγµατος ή ευρώ για κάλυψη δαπανών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστηµάτων,
τα οποία εγκαθίστανται µετά την έναρξη της ισχύος της
απόφασης αυτής.
Το ποσό της τραπεζικής εγγύησης προς το Δηµόσιο
για τη συµµόρφωση του γραφείου ή υποκαταστήµατος
προς τους όρους της απόφασης, καθώς και η προβλεπόµενη διαδικασία για την κατάπτωση ή την επιστροφή
της, καθορίζονται µε αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εγγύηση κατατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και η
κατάπτωση ή η επιστροφή της πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισηγήσεως
της αρµόδιας Διευθύνσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Η εκδούσα την εγγύηση Τράπεζα υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως καταπτώσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, να καταθέσει το προϊόν της εγγύησης στη Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Εσόδων Αθηνών.
Το ποσό της εγγύησης δεν δύναται να είναι κατώτερο
των πέντε χιλιάδων (5.000) δολαρίων ΗΠΑ.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται ειδικότερα
ζητήµατα που αφορούν στα δικαιολογητικά υποβολής
των ετησίων στοιχείων δραστηριότητας των ναυτιλιακών εταιριών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 25 του ν. 27/
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1975, όπως ισχύει, καταργούνται, οι δε παράγραφοι 6, 7,
8, 9 και 10 αναριθµούνται σε 4, 5, 6, 7 και 8 αντιστοίχως.
4. Η παράγραφος 6, όπως αναριθµήθηκε σύµφωνα µε
την ως άνω παράγραφο 3, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 5 του παρόντος άρθρου, οι οποίες διαχειρίζονται
πλοία µε ελληνική σηµαία, δύνανται κατ’ εξαίρεση να
συµµετέχουν σε διαγωνισµούς που διενεργούνται από
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και να εισπράττουν το
ναύλο σε ευρώ. Ο εισπραττόµενος για τις ανωτέρω µεταφορές ναύλος δύναται να χρησιµοποιηθεί για την κάλυψη λοιπών δαπανών εκτός των ετησίων δαπανών λειτουργίας του γραφείου στην Ελλάδα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 33
Ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων
Εφαρµογή της αρχής της νησιωτικότητας
Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 (Α΄ 34) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Κάθε σχέδιο νόµου, προσθήκη ή τροπολογία,
καθώς και κανονιστική απόφαση µείζονος οικονοµικής ή
κοινωνικής σηµασίας συνοδεύεται από ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων, στην οποία περιλαµβάνονται και η τεκµηρίωση της τήρησης των αρχών του άρθρου 2, τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄ του άρθρου 4, καθώς
και οι ενδεχόµενες συνέπειες στην οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη των νησιών. Για την τελευταία ως άνω περίπτωση, απαιτείται ειδική τεκµηρίωση και αξιολόγηση και προς το σκοπό αυτό αναζητείται
υποχρεωτικά η προηγούµενη γνώµη της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Η ανάλυση συνεπειών ρυθµίσεων υποβάλλεται µαζί
µε το σχέδιο των διατάξεων στο Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης που προβλέπεται στο άρθρο 14.»
Άρθρο 34
Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής
1. Συνιστάται Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής
(ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ), που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και υπό την εποπτεία
του Πρωθυπουργού.
Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ γνωµοδοτεί κυρίως: α) για τις βασικές
αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τοµείς της
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και β)
για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών.
2. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ αποτελείται από:
α) Το Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως Πρόεδρο,
και ως µέλη:
β) Το Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του.
γ) Τους Γενικούς Γραµµατείς, τους οποίους θα ορίσουν, ανά ένα, τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Α-

θλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού, νοµίµως αναπληρούµενους.
δ) Τους Γενικούς Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων Αιγαίου, Κρήτης, και Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, νοµίµως αναπληρούµενους.
ε) Τους Περιφερειάρχες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων, αναπληρούµενους από
Αντιπεριφερειάρχες που οι ίδιοι ορίζουν, καθώς και τους
Αντιπεριφερειάρχες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έχουν
στην αρµοδιότητά τους νησιά.
στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης που προέρχονται από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήµων (Π.Ε.Δ.) Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου,
Κρήτης και Ιονίων νήσων, οριζόµενους µε τους αναπληρωτές τους από τα αντίστοιχα Διοικητικά Συµβούλια των
Π.Ε.Δ., καθώς και έναν (1) εκπρόσωπο των υπολοίπων
νησιωτικών δήµων της χώρας µε τον αναπληρωτή του οριζόµενο από την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).
ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των Επιµελητηρίων, από
τους οποίους οι τέσσερις (4) θα προέρχονται από τα αντίστοιχα Επιµελητήρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων Νήσων και ένας
(1) από τα Επιµελητήρια των Νοµών που έχουν νησιά. Οι
ανωτέρω ορίζονται µαζί µε τους αναπληρωτές τους από
το Διοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηριακού Οµίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ).
η) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας, οριζόµενο µε τον αναπληρωτή του από
το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδίου Επιµελητηρίου, προερχόµενο από νησιωτική περιοχή.
θ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας (ΤΕΕ), προερχόµενο από Παραρτήµατα που εδρεύουν στο Αιγαίο ή την Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόµενο µε
τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδίου Επιµελητηρίου.
ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ), προερχόµενο από Παραρτήµατα που
εδρεύουν στο Αιγαίο ή την Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόµενο
µε τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συµβούλιο
του ιδίου Επιµελητηρίου.
ια) Έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), προερχόµενο από Παραρτήµατα
που εδρεύουν στο Αιγαίο ή την Κρήτη ή το Ιόνιο, οριζόµενο µε τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδίου Επιµελητηρίου.
ιβ) Δύο (2) εκπροσώπους της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), εκ των οποίων ένας (1) προέρχεται από τους αγρότες και ένας (1) από τους αλιείς. Οι ανωτέρω µαζί µε
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο της ΠΑΓΕΣΕΣ, από τις αντίστοιχες Ενώσεις
του Βορείου ή Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης ή Ιονίου.
ιγ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.).
ιδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών.
ιε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου των εν Ελλάδι
Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).
(ιστ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µε.Α.).
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ιζ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος
(ΕΛΙΜΕ).
ιη) Έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), που υποδεικνύεται
από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
ιθ) Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην αρµοδιότητα της οποίας ανατίθεται η ευθύνη λειτουργίας
του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ., αναπληρούµενο από το νόµιµο αναπληρωτή του.
3. Καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται σε µόνιµο υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, οριζόµενο µαζί µε τον αναπληρωτή του από
τον Πρόεδρο του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ..
4. Η ευθύνη λειτουργίας του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. ανατίθεται
στην αρµόδια για νησιωτική πολιτική Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία διενεργεί και τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη
του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ..
5. Η θητεία των µελών του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. είναι διετής. Η
πρώτη θητεία των µελών λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 2014.
6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των µελών,
αυτά αντικαθίστανται. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει
όπως και των υπολοίπων µελών.
7. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος σε τόπο, χρόνο και µε ηµερήσια διάταξη,
που καθορίζονται µε την πρόσκληση του Προέδρου του.
8. Για τη συµµετοχή τους στο ΣΥ.ΝΥ.ΠΟ. τα µέλη δεν
λαµβάνουν οποιαδήποτε αποζηµίωση, οι δε δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των µελών του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των φορέων προέλευσής
τους.
9. Η λειτουργία του ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ. καθορίζεται µε εσωτερικό κανονισµό που εγκρίνεται από την ολοµέλειά του.
Άρθρο 35
Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής
Η παρ. 1 του άρθρου 208 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας
και Αιγαίου, συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής
Πολιτικής, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
β) Έδρα του Ινστιτούτου ορίζεται η έδρα της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο υποστηρίζεται γραµµατειακά από τη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και επιστηµονικά από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
γ) Το Ινστιτούτο ενεργεί ως σύµβουλος των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εσωτερικών, καθώς και
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τα θέµατα χάραξης και
άσκησης πολιτικών ως προς τις νησιωτικές περιοχές και
συνεργάζεται µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ερευνητικά ινστιτούτα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.
Για το σκοπό αυτό συντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση απολογισµού της δράσης του στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
δ) Με το ανωτέρω διάταγµα καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Ινστιτούτου, εξειδικεύονται οι σκοποί του, προσδιορίζονται οι πόροι

και τα έσοδά του και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
Άρθρο 36
Τροποποίηση του ν. 3709/2008
1. Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3709/2008 (Α΄ 213) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. «Άτοµο µε αναπηρία» ή «άτοµο µε µειωµένη κινητικότητα» είναι οποιοδήποτε άτοµο η κινητικότητα του
οποίου είναι µειωµένη κατά τη χρήση των µεταφορικών
µέσων, λόγω οποιασδήποτε σωµατικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, µόνιµης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναµίας ή λόγω ανικανότητας από
οποιαδήποτε άλλη αιτία ή λόγω ηλικίας και η κατάσταση
του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρµογή
των προσφερόµενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών
στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόµου αυτού.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3709/2008 προστίθενται παράγραφοι 9, 10 και 11, ως ακολούθως:
«9. «Λιµενικός τερµατικός σταθµός» είναι τερµατικός
σταθµός, στελεχωµένος από µεταφορέα ή φορέα εκµετάλλευσης τερµατικού σταθµού, σε λιµένα µε εγκαταστάσεις, όπως χώρους ελέγχου εισιτηρίων, εκδοτήρια
εισιτηρίων ή αίθουσες αναµονής, και προσωπικό για την
επιβίβαση ή την αποβίβαση επιβατών που χρησιµοποιούν
υπηρεσίες µεταφοράς επιβατών ή συµµετέχουν σε
κρουαζιέρα.
10. «Φορέας εκµετάλλευσης τερµατικού σταθµού» είναι ιδιωτικός ή δηµόσιος φορέας στο έδαφος ενός κράτους - µέλους που είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη
διαχείριση λιµενικού τερµατικού σταθµού.
11. «Συνθήκες πρόσβασης» είναι κατάλληλοι κανόνες,
οδηγίες και πληροφόρηση σχετικά µε την προσβασιµότητα των λιµενικών τερµατικών σταθµών και των πλοίων,
καθώς και των εγκαταστάσεών τους, για τα άτοµα µε αναπηρία ή τα άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα.»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) Την τροποποίηση του εισιτηρίου του, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι µέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τον προγραµµατισµένο απόπλου του πλοίου.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Καθορίζεται ως υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση λόγων
δηµοσίου συµφέροντος και κοινωνικής πολιτικής, η χορήγηση έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων στα οποία εφαρµόζεται ο παρών νόµος
στα άτοµα µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, µε την επίδειξη σχετικής
απόφασης των αρµόδιων υγειονοµικών επιτροπών του
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) ή των υγειονοµικών επιτροπών της αρµόδιας διοικητικής αρχής ή ασφαλιστικού φορέα µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος τους. Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στα αναπηρικά ΙΧΕ οχήµατα µε τα οποία µετακινείται ο δικαιούχος
του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον αυτά φέρουν ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέµου ή Δελτίο Στάθµευσης

19
Οχηµάτων των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ «ΑΜΑ»). Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στο συνοδό του δικαιούχου του πρώτου εδαφίου, εφόσον ο δικαιούχος είναι άτοµο µε παραπληγία−τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισµό και σύνδροµο Down.
Αν ο µεταφορέας απαιτήσει συνοδεία για το άτοµο µε
µειωµένη κινητικότητα, τότε ο συνοδός µεταφέρεται δωρεάν.»
5. Στο άρθρο 4 του ν. 3709/2008 προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:
«4. Οι επιβάτες µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα,
µε την επιφύλαξη των υφιστάµενων συνθηκών πρόσβασης, δικαιούνται την παροχή δωρεάν συνδροµής, όπως
ορίζεται στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ)
1177/2010, σε λιµένες, συµπεριλαµβανοµένης της επιβίβασης και της αποβίβασης, και επί πλοίου, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο άρθρο 10 του Κανονισµού και υπό
τους όρους παροχής συνδροµής που ορίζουν τα άρθρα
11 και 12 του Κανονισµού.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Ο µεταφορέας ευθύνεται για τη βλάβη ή απώλεια
των αποσκευών εντός του πλοίου, εφόσον αυτές παραδίδονται για φύλαξη και εκδίδεται σχετική απόδειξη. Στις
περιπτώσεις που ο µεταφορέας απαιτεί από τον επιβάτη
να τοποθετεί τις αποσκευές του σε συγκεκριµένο χώρο
εναπόθεσης αποσκευών, υποχρεούται στην έκδοση σχετικής απόδειξης και στη φύλαξη αυτών.»
7. Στο άρθρο 5 του ν. 3709/2008 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Ο µεταφορέας ευθύνεται για τη φθορά ή απώλεια
του εξοπλισµού κινητικότητας ή άλλου ειδικού εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από άτοµο µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα, εφόσον η ζηµία οφείλεται σε υπαιτιότητά του και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να
παρασχεθεί προσωρινός εξοπλισµός αντικατάστασης
που να συνιστά κατάλληλη εναλλακτική λύση. Η αποζηµίωση που καταβάλλεται από το µεταφορέα αντιστοιχεί
στην αξία αντικατάστασης του σχετικού εξοπλισµού ή
κατά περίπτωση, στις δαπάνες επισκευής.»
8. Το άρθρο 6 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Καθυστέρηση απόπλου
1. Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου πλοίου
πάνω από 90 λεπτά από την προγραµµατισµένη ώρα, λόγω βλάβης ή ζηµιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του µεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση και να του καταβληθεί ως αποζηµίωση το αντίτιµο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήµατος.
2. Εάν ο επιβάτης δεν ασκήσει τα δικαιώµατά του σύµφωνα µε την παράγραφο 1, δικαιούται τα κατωτέρω:
α. Με µέριµνα και δαπάνη του µεταφορέα, να λάβει ελαφρά γεύµατα ή αναψυκτικά, να διαµείνει επί του πλοίου καθ’ όλο το χρόνο της καθυστέρησης και να προωθηθεί στον προορισµό του θαλάσσιου ταξιδίου µε το ίδιο
πλοίο ή το πρώτο διαθέσιµο ή άλλο πλοίο.
β. Με µέριµνα και δαπάνη του µεταφορέα, να λάβει
τροφή, όταν η καθυστέρηση εκτείνεται πέραν των τεσσάρων (4) ωρών από την προγραµµατισµένη αρχικώς ώρα απόπλου και κατάλυµα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, ε-

φόσον τούτο είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση επί µία (1) ή περισσότερες νύχτες ή η παραµονή επί µεγαλύτερο διάστηµα από εκείνο που σχεδίαζε
ο επιβάτης. Η µεταφορά του επιβάτη από και προς το λιµένα αναχώρησης γίνεται µε έξοδα του µεταφορέα. Για
κάθε επιβάτη ο µεταφορέας µπορεί να περιορίσει το συνολικό κόστος του καταλύµατος σε ογδόντα (80) ευρώ
ανά διανυκτέρευση και τον αριθµό των διανυκτερεύσεων
σε τρεις (3), κατ΄ανώτατο όριο.
γ. Να λάβει χρηµατική αποζηµίωση ποσοστού 25% επί
της τιµής του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθµιστική παροχή
µετά από συµφωνία των συµβαλλοµένων, εφόσον τελικά
προωθήθηκε στον προορισµό του µε το ίδιο ή το πρώτο
διαθέσιµο ή άλλο πλοίο µε µέριµνα και δαπάνη του µεταφορέα και η καθυστέρηση από τον προγραµµατισµένο
χρόνο άφιξής του στον προορισµό του ήταν: αα) µια (1)
ώρα σε περίπτωση προγραµµατισµένης διαδροµής µέχρι
και τεσσάρων (4) ωρών, ββ) δύο (2) ώρες σε περίπτωση
προγραµµατισµένης διαδροµής άνω των τεσσάρων (4),
αλλά όχι άνω των οκτώ (8) ωρών, γγ) τρεις (3) ώρες, σε
περίπτωση προγραµµατισµένης διαδροµής άνω των οκτώ (8), αλλά όχι άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ή
δδ) έξι (6) ώρες, σε περίπτωση προγραµµατισµένης διαδροµής άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Αν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις, η αποζηµίωση ανέρχεται στο 50% της τιµής του εισιτηρίου. Το δικαίωµα
αυτό ασκείται στο λιµένα αναχώρησης ή άφιξης του
πλοίου.
δ. Να λάβει χρηµατική αποζηµίωση διπλάσια του ναύλου µεταφοράς επιβάτη, καθώς και τον καταβληθέντα
ναύλο µεταφοράς οχήµατος ή άλλη αντισταθµιστική παροχή µετά από συµφωνία των συµβαλλοµένων, εφόσον
δεν προωθηθεί στον προορισµό του σε εύλογο χρόνο µε
το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιµο ή άλλο πλοίο µε υπαιτιότητα του µεταφορέα. Ο εύλογος χρόνος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την προγραµµατισµένη ώρα απόπλου του πλοίου.»
9. Το άρθρο 7 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Καθυστέρηση – διακοπή ταξιδίου
1. Στην περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδίου λόγω
ζηµίας ή βλάβης του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου ή
για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του µεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται:
α. να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση, οπότε του οφείλεται και η τιµή του εισιτηρίου επιβάτη που αναλογεί για
το υπολειπόµενο τµήµα της διαδροµής µε το ίδιο πλοίο
στην ίδια θέση και η τιµή του εισιτηρίου οχήµατος που αντιστοιχεί στο τµήµα µεταξύ του τελικού προορισµού και
του λιµένα αποβίβασής του ή
β. να συνεχίσει το ταξίδι και σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξής του στον προορισµό του, να λάβει χρηµατική αποζηµίωση ποσοστού 25% επί της τιµής του εισιτηρίου ή άλλη αντισταθµιστική παροχή µετά από συµφωνία
των συµβαλλοµένων, για καθυστέρηση τουλάχιστον: αα)
µιας (1) ώρας σε περίπτωση προγραµµατισµένης διαδροµής µέχρι και τεσσάρων (4) ωρών, ββ) δύο (2) ωρών σε
περίπτωση προγραµµατισµένης διαδροµής άνω των τεσσάρων (4), αλλά όχι άνω των οκτώ (8) ωρών, γγ) τριών
(3) ωρών, σε περίπτωση προγραµµατισµένης διαδροµής
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άνω των οκτώ (8), αλλά όχι άνω των είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών ή δδ) έξι (6) ωρών, σε περίπτωση προγραµµατισµένης διαδροµής άνω των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών. Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του
χρόνου που αναφέρεται στις ανωτέρω υποπεριπτώσεις,
η αποζηµίωση ανέρχεται στο 50 % της τιµής του εισιτηρίου.
2. Οµοίως ο επιβάτης δικαιούται χρηµατική αποζηµίωση ποσοστού 25% ή 50% επί της τιµής του εισιτήριου ή
άλλη αντισταθµιστική παροχή µετά από συµφωνία των
συµβαλλοµένων στην περίπτωση διακοπής του ταξιδίου
σε ενδιάµεσο λιµάνι, λόγω ζηµίας ή βλάβης του πλοίου
και εφόσον τελικά προωθήθηκε στον προορισµό του µε
άλλο πλοίο µε καθυστέρηση σύµφωνα µε τις ανωτέρω υποπεριπτώσεις µε στοιχεία αα΄ έως δδ΄ της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1.
3. Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδίου σε ενδιάµεσο
λιµάνι, λόγω ζηµίας ή βλάβης του πλοίου και εφόσον δεν
προωθήθηκε στον προορισµό του µε άλλο πλοίο µε µέριµνα και δαπάνη του µεταφορέα, ο επιβάτης, εφόσον δεν
ασκήσει δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση, δικαιούται:
α. Να λάβει τροφή, µε µέριµνα και δαπάνη του µεταφορέα καθ’ όλο το χρόνο αναµονής µέχρι τη συνέχιση
του ταξιδίου του και κατάλυµα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον τούτο είναι εφικτό και καθίσταται αναγκαία
η διανυκτέρευση επί µία (1) ή περισσότερες νύχτες ή η
παραµονή επί µεγαλύτερο διάστηµα από εκείνο που σχεδίαζε ο επιβάτης. Η µεταφορά του επιβάτη από και προς
το λιµένα αναχώρησης γίνεται µε έξοδα του µεταφορέα.
Για κάθε επιβάτη ο µεταφορέας µπορεί να περιορίσει το
συνολικό κόστος του καταλύµατος σε ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθµό των διανυκτερεύσεων σε τρεις (3), κατ΄ανώτατο όριο και β. χρηµατική αποζηµίωση διπλάσια του ναύλου µεταφοράς επιβάτη ή
άλλη αντισταθµιστική παροχή µετά από συµφωνία των
συµβαλλοµένων.
4. Η άσκηση ενός εκ των δικαιωµάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος αποδεικνύεται µε ενυπόγραφη συµπλήρωση από τον επιβάτη
σχετικού εντύπου, που χορηγείται από το µεταφορέα
κατά την ενηµέρωση του επιβάτη για το γεγονός της καθυστέρησης ή διακοπής του ταξιδίου.»
10. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Ο επιβάτης δικαιούται επίσης, µε µέριµνα και δαπάνες του µεταφορέα, να λάβει τροφή και κατάλυµα στο
λιµάνι ανταπόκρισης, όταν εξαιτίας της απώλειας ανταπόκρισης, αναγκάστηκε να αναχωρήσει για τον τελικό
προορισµό του την εποµένη ηµέρα από την άφιξή του ή
καθίσταται αναγκαία η διανυκτέρευση επί µία (1) ή περισσότερες νύχτες ή η παραµονή επί µεγαλύτερο διάστηµα από εκείνο που σχεδίαζε ο επιβάτης. Για κάθε επιβάτη ο µεταφορέας µπορεί να περιορίσει το συνολικό
κόστος του καταλύµατος σε ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση και τον αριθµό των διανυκτερεύσεων σε
τρεις (3), κατ΄ανώτατο όριο.»
11. Στο άρθρο 8 του ν. 3709/2008 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Σε κάθε άλλη περίπτωση απώλειας ανταπόκρισης,
εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 1, ο µεταφορέας και, κατά περίπτωση, ο φορέας εκµετάλλευσης
τερµατικού σταθµού, καταβάλλουν εύλογες προσπάθει-

ες να ενηµερώσουν τους ενδιαφερόµενους επιβάτες
σχετικά µε εναλλακτικές ανταποκρίσεις και µεριµνούν
ώστε τα άτοµα µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα να
λάβουν τις πληροφορίες που απαιτούνται σε προσβάσιµη µορφή.»
12.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
« Η αποζηµίωση πρέπει να είναι πλήρης και να καλύπτει κάθε ζηµία, την οποία ο επιβάτης αποδεδειγµένα υπέστη εκ του λόγου αυτού.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αρµόδιο κατά τόπο δικαστήριο για την εκδίκαση των
διαφορών της προηγούµενης παραγράφου είναι το δικαστήριο της έδρας του µεταφορέα.»
13. Το άρθρο 12 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 12
Καταγγελίες – παράπονα επιβατών
Για κάθε παράπονο ή καταγγελία κατά τη διάρκεια του
πλου οι επιβάτες δύνανται να απευθύνονται στον ορισµένο για το σκοπό αυτό αξιωµατικό του πλοίου και µετά το πέρας του ταξιδιού στον εκδότη του εισιτηρίου ή
στο µεταφορέα ή στις Λιµενικές Αρχές. Για παράπονα ή
καταγγελίες που αφορούν σε συνθήκες πρόσβασης ατόµων µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα σε λιµάνια και
πλοία ή καταγγελίες που αφορούν στις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) 1177/2010 «για τα δικαιώµατα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές µεταφορές και για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ)
2006/2004» και δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, οι επιβάτες δύνανται να απευθύνονται
στο φορέα εκµετάλλευσης τερµατικού σταθµού του λιµένα ή στο µεταφορέα ή στις Λιµενικές Αρχές. Με µέριµνα του µεταφορέα και του φορέα διοίκησης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης του λιµένα, τοποθετούνται σε
εµφανή σηµεία του πλοίου και του λιµένα, αντίστοιχα, έντυπα υποβολής παραπόνων στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα αναφορικά µε τις προσφερθείσες, στο λιµένα
και επί του πλοίου υπηρεσίες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται ο τύπος και το
περιεχόµενο του εντύπου, η αρµόδια υπηρεσία ή υπηρεσίες εποπτείας, διαχείρισης των παραπόνων και στατιστικής καταγραφής αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής.»
14. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η επιστροφή ή η τροποποίηση του εισιτηρίου από
τον επιβάτη γίνεται στον εκδότη αυτού ή στον κατά λιµένα οριζόµενο από το µεταφορέα ναυτικό πράκτορα
που νοµιµοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
να εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις µεταφοράς
οχηµάτων για το συγκεκριµένο πλοίο.»
15. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του
ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση µη επιθυµίας του επιβάτη να γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας, αυτή καταχωρείται από
τον εκδότη στο Ηλεκτρονικό Σύστηµα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων
µεταφοράς οχηµάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.).»
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16. Στο άρθρο 14 του ν. 3709/2008 προστίθεται παράγραφος 12 ως ακολούθως:
«12. Σε περίπτωση ατόµου µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα, να ενηµερώνει τον εκδότη του εισιτηρίου ή
το µεταφορέα ότι έχει ανάγκη συνδροµής το αργότερο
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την παροχή της συνδροµής και να βρίσκεται σε προκαθορισµένο σηµείο σε
συγκεκριµένη ώρα, η οποία δεν υπερβαίνει τα εξήντα
(60) λεπτά πριν από την προγραµµατισµένη ώρα απόπλου του πλοίου. Επιπλέον, κατά την κράτηση ή προέκδοση του εισιτηρίου, να κοινοποιεί στο µεταφορέα τις ειδικές του ανάγκες για κατάλυµα, κάθισµα ή τις απαιτούµενες υπηρεσίες ή την ανάγκη να φέρει µαζί του ιατρικό
εξοπλισµό.»
17. Οι παράγραφοι 3, 6, 8 και 9 του άρθρου 15 του
ν. 3709/2008 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Να προσδιορίζει στο εισιτήριο το πλοίο, το ταξίδι,
την ηµεροµηνία, την ώρα αναχώρησης, καθώς επίσης και
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Πριν από την παράδοση του εισιτηρίου να
ενηµερώνει και προφορικά τον επιβάτη για το όνοµα του
πλοίου, το ταξίδι, την ηµεροµηνία και την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και άφιξης.»
«6. Να ενηµερώνει τηλεφωνικώς ή µέσω µηνύµατος
SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τους επιβάτες, οι οποίοι, κατά την έκδοση του εισιτηρίου, είχαν γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση µαταίωσης - ακύρωσης, αλλαγής ή καθυστέρησης των προγραµµατισµένων δροµολογίων. Ειδικά σε περίπτωση µαταίωσης ή
καθυστερηµένης άφιξης ή αναχώρησης του πλοίου, να
ενηµερώνει τους επιβάτες που αναχωρούν από τους λιµενικούς τερµατικούς σταθµούς για την κατάσταση, το
συντοµότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο τριάντα (30) λεπτά, µετά από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης, για την εκτιµώµενη ώρα αναχώρησης και άφιξης αµέσως µόλις έχει στη διάθεσή του σχετική πληροφορία.»
«8. Παρέχει δωρεάν συνδροµή, σε συνεργασία µε
τους φορείς εκµετάλλευσης των τερµατικών σταθµών,
στο πλαίσιο των αντίστοιχων τοµέων αρµοδιότητάς
τους, στα άτοµα µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα,
όπως ορίζεται στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισµού
(ΕΕ) 1177/2010, µε την επιφύλαξη των υφιστάµενων
συνθηκών πρόσβασης στο λιµένα. Επί αιτηµάτων παροχής συνδροµής της παραγράφου 12 του άρθρου 14, µε
ευθύνη του µεταφορέα, ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση ο φορέας εκµετάλλευσης του λιµενικού τερµατικού
σταθµού, για την παροχή συνδροµής στον τοµέα αρµοδιότητάς του. Τα άτοµα που έχουν αιτηθεί την παροχή
συνδροµής λαµβάνουν γραπτή επιβεβαίωση για την παροχή της συνδροµής µε κάθε διαθέσιµο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών µέσων ή της υπηρεσίας σύντοµων µηνυµάτων (SMS). Σε περίπτωση που άτοµο µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα δεν έχει συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 14, ο µεταφορέας και ο φορέας εκµετάλλευσης
του λιµενικού τερµατικού σταθµού καταβάλλουν προσπάθεια για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.»
«9. Να µεριµνά για την ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου επιβάτη από τον εκδότη πριν από την έκδοση του εισιτηρίου για τις τιµές και εκπτώσεις, τις συνθήκες πρόσβασης στους λιµένες επιβίβασης και αποβίβασης, καθώς και τη δυνατότητα παροχής συνδροµής σε περιπτώ-

σεις επιβατών µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα.»
18. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 3709/
2008 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«4. Ο µεταφορέας και ο υπόχρεος έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων που έχουν πρόσβαση στο Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.
απαγορεύεται να αρνούνται κράτηση θέσεως και έκδοση
εισιτηρίου, όταν από το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. προκύπτει η διαθεσιµότητα θέσεων. Άρνηση κράτησης θέσεως και έκδοσης εισιτηρίου δικαιολογείται µόνο όταν αποδεδειγµένα
πρόκειται για πρόσωπο που είναι επικίνδυνο είτε για την
ασφάλεια του πλοίου είτε για τη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια και την ησυχία των επιβαινόντων. Άρνηση κράτησης ή έκδοσης εισιτηρίου σε άτοµα µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα δικαιολογείται µόνο όταν πρόκειται
για συµµόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, το κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο ή τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζουν οι αρµόδιες αρχές ή ο σχεδιασµός, η υποδοµή και ο εξοπλισµός
του πλοίου καθιστούν αδύνατη την πραγµατοποίηση της
µεταφοράς µε ασφαλή και λειτουργικό τρόπο. Σε αυτή
την περίπτωση ο µεταφορέας ή ο εκδότης του εισιτήριου
καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να προσφερθεί εναλλακτικός τρόπος µεταφοράς.
5. Καµία απαίτηση δεν δύναται να θεµελιωθεί για καθυστέρηση, διακοπή, ακύρωση ή τροποποίηση δροµολογίου που οφείλεται σε λόγους δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας, ιδίως λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, στην εφαρµογή διατάξεων της νοµοθεσίας ή σε εντολές της
Αρµόδιας Αρχής γενικά, ιδίως δε για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο ή για
τυχόν εγκεκριµένη τροποποίηση των προγραµµατισµένων δροµολογίων η οποία σχετίζεται µε την εξυπηρέτηση εκτάκτων µεταφορικών αναγκών ή την εξυπηρέτηση
του δηµοσίου συµφέροντος.»
19. Στο άρθρο 16 του ν. 3709/2008 προστίθενται παράγραφοι 10, 11, 12 και 13 ως ακολούθως:
«10. Οι µεταφορείς και, κατά περίπτωση, οι φορείς εκµετάλλευσης των τερµατικών σταθµών θεσπίζουν διαδικασίες εκπαίδευσης σε θέµατα αναπηρίας, συµπεριλαµβανοµένων οδηγιών, και διασφαλίζουν ότι τα µέλη του
προσωπικού τους, ιδιαίτερα αυτών που παρέχουν άµεση
συνδροµή σε άτοµα µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα, λαµβάνουν εκπαίδευση ή οδηγίες, σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙV του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010.
11. Αν η εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1177/2010
έχει ανατεθεί σε εκτελεστή µεταφορών, πωλητή εισιτηρίων ή άλλο πρόσωπο, ο µεταφορέας, ο ταξιδιωτικός
πράκτορας, ο διοργανωτής ταξιδιών ή ο φορέας εκµετάλλευσης του τερµατικού σταθµού που έχει αναθέσει
αυτές τις υποχρεώσεις παραµένει υπόλογος για τις πράξεις και παραλείψεις του εν λόγω τρίτου προσώπου, στο
πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του.
12. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζονται οι διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων
9 παρ.1 και 2, 10, 11 και 12 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
1177/2010, που αφορούν σε θέµατα προσβασιµότητας,
πληροφόρησης και παροχής συνδροµής σε άτοµα µε αναπηρία ή µειωµένη κινητικότητα στους λιµένες, τα οποία εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των φορέων εκµετάλλευσης λιµενικών τερµατικών σταθµών.
13. Οι µεταφορείς µπορούν να ορίσουν το ελάχιστο
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χρηµατικό όριο κάτω του οποίου δεν καταβάλλεται αποζηµίωση, το δε όριο αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει το
ποσό των έξι (6) ευρώ.»
20. Το άρθρο 18 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 18
Διοικητικές Κυρώσεις
Στους παραβάτες των υποχρεώσεων του παρόντος
νόµου και του Κανονισµού (ΕΕ) 1177/2010 και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική ευθύνη, επιβάλλονται µε απόφαση του Προϊσταµένου της κατά τόπον
αρµόδιας Λιµενικής Αρχής οι κυρώσεις του άρθρου 157
του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973,
Α΄ 261). Στους παραβάτες των υποχρεώσεων των παραγράφων 3 έως και 8 του άρθρου 14 επιβάλλονται µε απόφαση του Προϊσταµένου της κατά τόπον αρµόδιας Λιµενικής Αρχής οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου.»
Άρθρο 37
Συγκρότηση επιτροπών σχετικών
µε επιτάξεις - ναυλώσεις
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 197 του
ν. 4442/1929 (Α΄ 339), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Διοικητική Επιτροπή Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων (εφεξής ΔΕΝΕΝ), η οποία αποτελεί
όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει
στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από:».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 200 του
ν. 4442/1929, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Γνωµοδοτική Επιτροπή Ναυλώσεων, η
οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά, συγκροτείται ανά διετία
µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από:».
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 200 του ν. 4442/
1929, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Καθήκοντα γραµµατέα στη Γνωµοδοτική Επιτροπή
Ναυλώσεων εκτελεί Υπαξιωµατικός Λιµενικού Σώµατος,
µε αναπληρωτή οµοίως Υπαξιωµατικό Λιµενικού Σώµατος.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 201 του
ν. 4442/1929, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Προκαταβολών για επιτάξεις και ναυλώσεις, η οποία αποτελεί όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, εδρεύει στον Πειραιά,
συγκροτείται ανά διετία µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου και αποτελείται από τα εξής µέλη
της Διοικητικής Επιτροπής Ναυτικών Επιτάξεων και Ναυλώσεων του άρθρου 197:».
5. Στο άρθρο 201 του ν. 4442/1929, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Καθήκοντα γραµµατέα στην Ειδική Επιτροπή Προκαταβολών, εκτελεί Υπαξιωµατικός Λιµενικού Σώµατος,
µε αναπληρωτή οµοίως Υπαξιωµατικό Λιµενικού Σώµατος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΝΔΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 38
Τροποποίηση του ν. 2932/2001
1. Το άρθρο τρίτο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο Τρίτο
Τακτική δροµολόγηση – Προϋποθέσεις
1. Η δροµολόγηση επιβατηγού και οχηµαταγωγού, επιβατηγού ή φορτηγού πλοίου γίνεται για περίοδο ενός έτους, που αρχίζει την 1η Νοεµβρίου (τακτική δροµολόγηση).
2. Για τη δροµολόγηση πρέπει:
α) Το πλοίο να συγκεντρώνει όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την εκτέλεση ενδοµεταφορών στο κράτοςµέλος όπου είναι νηολογηµένο.
β) Το πλοίο να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της
λιµενικής υποδοµής, καθώς και στις τυχόν ειδικές απαιτήσεις της συγκεκριµένης γραµµής που θα εξυπηρετεί.
γ) Το επιβατηγό και επιβατηγό οχηµαταγωγό πλοίο να
µη συµπληρώνει ηλικία, υπολογιζόµενη από την 31η Δεκεµβρίου του έτους της καθέλκυσης, τριάντα (30) ετών.
Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου δεν εφαρµόζονται
στα επιβατηγά και επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία για τα
οποία εφαρµόζεται το άρθρο 3 της Οδηγίας 98/18 (EEL
144/1998) όπως ενσωµατώθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ.
103/1999 (Α΄ 110), όπως ισχύει, υπό τους όρους ότι τα
πλοία πληρούν τις κατά περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6α της Οδηγίας 98/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε
την Οδηγία 2003/24 (EEL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωµατώθηκε µε το άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 66/2005 (Α΄
100), όπως ισχύει, καθώς και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ όπως ενσωµατώθηκαν µε τα άρθρα 6, 8 και 9 του π.δ. 52/2005 (Α΄ 79),
όπως ισχύει.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζονται επίσης στα επιβατηγά και επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία,
εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτό µε προεδρικό διάταγµα
που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου. Με τις διατάξεις του διατάγµατος αυτού οφείλουν να εναρµονιστούν εντός µεταβατικής περιόδου
που θα προβλέπεται στο διάταγµα και τα επιβατηγά και
επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία, στα οποία έχει γίνει εφαρµογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου.
δ) Η ναυτιλιακή δραστηριότητα να ασκείται από πλοιοκτήτη ο οποίος:
αα) δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε κάθειρξη ή
σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για πρόκληση
ναυαγίου µε πρόθεση, διατάραξη της ασφάλειας πλοίων,
έκθεση πλοίου σε κίνδυνο, πειρατεία, εµπορία ή µεταφορά ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, κιβδηλεία, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικήµατα
που αναφέρονται στην παρ. α΄ του άρθρου 1 του
ν. 2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύει, καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδοµεταφορών κατά παράβα-
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ση του κεφαλαίου αυτού,
ββ) δεν είναι σε κατάσταση πτώxευσης, εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρεµφερούς διαδικασίας, σύµφωνα µε το δίκαιο κράτους - µέλους της
Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., εκτός από την Ελβετία,
γγ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως
προς τις υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε την ισχύουσα
ελληνική νοµοθεσία και µε τη νοµοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστηµένος.
3. Όταν ο πλοιοκτήτης είναι νοµικό πρόσωπο, η προϋπόθεση υπό στοιχείο αα΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 ερευνάται στο πρόσωπο του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, διευθύνοντος ή εντεταλµένου ή
συµπράττοντος συµβούλου, διαχειριστή, νόµιµου εκπροσώπου και κάθε προσώπου εντολοδόχου για τη διοίκηση
ή διαχείριση αυτού.
4. Πριν από την έναρξη των δροµολογίων του πλοίου ο
πλοιοκτήτης υποχρεούται:
α) Να έχει εξασφαλίσει ότι το πλοίο διαθέτει όλα τα απαιτούµενα από τις ισχύουσες διατάξεις ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πιστοποιητικό κλάσης από αναγνωρισµένο νηογνώµονα, όταν παρακολουθείται από
αυτόν, και αν φέρει σηµαία άλλου κράτους - µέλους να
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας για τα θέµατα της παραγράφου 7 του προηγούµενου άρθρου και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα υπό
ελληνική σηµαία πλοία στα θέµατα ασφάλειας και υγιεινής - ενδιαίτησης επιβατών και πληρώµατος.
β) Να έχει καλύψει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, την αστική ευθύνη του από απαιτήσεις που έχουν
αιτία ή αφορµή την απώλεια ζωής ή σωµατική βλάβη ή απώλεια ή ζηµία πράγµατος που έλαβε χώρα πάνω σε
πλοίο ή σχετίζεται άµεσα µε την εκµετάλλευση πλοίου,
σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή αλληλασφαλιστικούς
οργανισµούς ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Με απόφαση του Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.) και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται, τα ελάχιστα απαιτούµενα ασφαλιστικά ποσά για
πλοία τα οποία δεν υπάγονται στις ισχύουσες διατάξεις
της νοµοθεσίας περί υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη από απαιτήσεις που έχουν αιτία ή αφορµή την απώλεια ζωής ή σωµατική βλάβη ή απώλεια ή ζηµία πράγµατος που έλαβε
χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άµεσα µε την εκµετάλλευση πλοίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στα παραπάνω, καθώς και στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή τους αλληλασφαλιστικούς οργανισµούς ή τους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς.
γ) Να χρησιµοποιεί σύστηµα ηλεκτρονικής κράτησης
θέσεων, έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων
µεταφοράς οχηµάτων, καθώς και καταγραφής επιβαινόντων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Οι αρµόδιες Λιµενικές Αρχές, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τις καθ’ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν από την έναρξη δροµολογίων του πλοίου επαληθεύουν τη συµµόρφωση του πλοιοκτήτη µε τις
προαναφερόµενες υποχρεώσεις του.
5. Με απόφαση του Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο κώδικας συµπεριφοράς ηλεκτρονικών συστηµάτων κράτησης θέσεων,
έκδοσης εισιτηρίων, αποδείξεων µεταφοράς οχηµάτων
και των µέσων διανοµής αυτών, ειδικότερα ζητήµατα ε-

ποπτείας και λειτουργίας αυτών, κατηγορίες πλοίων που
εξαιρούνται, η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανάλογα µε την κατηγορία δροµολογιακής γραµµής και δροµολογίων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
6. Με απόφαση του Υπουργού, ο πλοιοκτήτης µπορεί
κατά τη διάρκεια της δροµολογιακής περιόδου να αντικαταστήσει το πλοίο µε άλλο ιδίου είδους, ανάλογης,
µεγαλύτερης ή µικρότερης µεταφορικής ικανότητας, του
ιδίου ή εταιρίας που ανήκει στον ίδιο όµιλο εταιριών ή
στην ίδια µητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρία
υπό κοινή διαχείριση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 και καλύπτονται οι συγκοινωνιακές ανάγκες.
Για την αντικατάσταση του πλοίου, στην περίπτωση
που αυτό ανήκει στον ίδιο όµιλο εταιριών ή στην ίδια µητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρία υπό κοινή
διαχείριση µε το υπό αντικατάσταση πλοίο, απαιτείται επιπροσθέτως, προκειµένου για Έλληνα πλοιοκτήτη φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, βεβαίωση από το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος, για δε πλοιοκτήτη φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο των λοιπών χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών
(Ε.Ζ.Ε.Σ.) εκτός από την Ελβετία, βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου µε την οποία θα βεβαιώνεται η αρµοδιότητα του φορέα αυτού.
Οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν
και στις περιπτώσεις δροµολόγησης πλοίου σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου τέταρτου
και της παραγράφου 7 του άρθρου τέταρτου α΄ του παρόντος νόµου.»
2. Το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο Τέταρτο
Διαδικασία τακτικής δροµολόγησης
1. Ο πλοιοκτήτης, προκειµένου να δροµολογήσει
πλοίο ή πλοία, υποβάλλει στο Υπουργείο δήλωση, στην
οποία αναγράφει την επωνυµία και την έδρα ή την κατοικία του και προκειµένου περί φυσικού προσώπου το ονοµατεπώνυµο και την ιθαγένειά του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος - µέλος, αναγράφει και ότι έχει κατά
νόµο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισµού αυτού. Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισµού του πλοίου, τα δροµολόγια που θα εκτελεί σε συγκεκριµένη γραµµή ή γραµµές του δικτύου, τους λιµένες
αφετηρίας, τελικού προορισµού και ενδιάµεσους, κατά
σειρά προσέγγισης, τις ηµέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου του πλοίου από και σε αυτούς, την ανώτατη τιµολόγηση της παρεχόµενης υπηρεσίας για την οικονοµική
ή υπάρχουσα ενιαία θέση και για τα οχήµατα, τον προγραµµατιζόµενο χρόνο της ετήσιας επιθεώρησης του
πλοίου εντός της δροµολογιακής περιόδου και κάθε άλλο στοιχείο, που καθορίζεται µε την απόφαση της επόµενης παραγράφου.
2. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και άλλα στοιχεία, που αποτελούν περιεχόµενο της
δήλωσης, τα έγγραφα που συνυποβάλλονται για να αποδεικνύεται η συνδροµή των προϋποθέσεων δροµολόγη-
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σης του προηγούµενου άρθρου, οι περιπτώσεις που δικαιολογείται η υποβολή ορισµένων εγγράφων και µετά
την προθεσµία που τάσσεται µε την επόµενη παράγραφο, ο χρόνος υποβολής των εγγράφων αυτών, καθώς και
οι διαδικασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο όλων των
εγγράφων που υποβάλλονται.
3. Η δήλωση δροµολόγησης υποβάλλεται µέχρι τη 31η
Ιανουαρίου. Η αρµόδια Υπηρεσία µέχρι τη 10η Φεβρουαρίου εκδίδει δελτίο τύπου, το οποίο καταχωρίζεται σε
δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας
κυκλοφορίας για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί µέχρι τη 20ή Φεβρουαρίου να
συµπληρώσει ή να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τη δήλωσή του. Η αρµόδια υπηρεσία ανακοινώνει µε την προαναφερόµενη διαδικασία τις τροποποιήσεις αυτές µέχρι
την 28η Φεβρουαρίου. Μετά την 31η Μαρτίου ο Υπουργός ανακοινώνει στις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές και
στους φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων τη
δήλωση δροµολόγησης πλοίου µαζί µε τα δηλωθέντα
προγράµµατα εκτέλεσης δροµολογίων, εκτός αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της επόµενης παραγράφου. Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται και στον ενδιαφερόµενο πλοιοκτήτη.
4. Το Υπουργείο µπορεί να τροποποιήσει στο αναγκαίο
µέτρο τη δήλωση ως προς µεν τα στοιχεία των δροµολογίων, αν αιτιολογηµένα κρίνεται : α) ότι οι συνθήκες σε
λιµένα ή λιµένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας
του πλοίου και τάξης στο λιµένα την εκτέλεση των δροµολογίων που ζητήθηκαν, β) ότι το πλοίο δεν µπορεί απρόσκοπτα να καταπλεύσει και να εκτελέσει τη µεταφορά σε συγκεκριµένο χώρο του λιµένα και στο χρόνο που
δηλώνει και γ) ότι η συχνότητα των δροµολογίων ή ο
προγραµµατισµένος χρόνος διακοπής των δροµολογίων
δεν ανταποκρίνεται στις πάγιες κατά τη διάρκεια της
δροµολογιακής περιόδου ανάγκες τακτικής παροχής υπηρεσιών, ως προς δε το στοιχείο του ναύλου, αν αιτιολογηµένα κρίνεται ότι η ανώτατη τιµολόγηση που προτείνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, σε συγκεκριµένη σύνδεση είναι υπερβολική και αντίκειται στο δηµόσιο
συµφέρον.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ καλούνται οι πλοιοκτήτες
να προσαρµόσουν µε συµφωνία τα δροµολόγιά τους
στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση
των προβληµάτων αυτών. Αν εντός πέντε (5) ηµερών δεν
επιτευχθεί συµφωνία, ο Υπουργός αποφασίζει για τις αναγκαίες µεταβολές των δροµολογίων κατόπιν σχετικής
γνωµοδότησης του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.).
5. Ο Υπουργός ανακοινώνει στις αρµόδιες Λιµενικές
Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης
λιµένων τη δήλωση δροµολόγησης πλοίου επιβατηγού,
επιβατηγού οχηµαταγωγού ή φορτηγού οχηµαταγωγού
πλοίου που υποβάλλεται µετά την 31η Ιανουαρίου κάθε
έτους µαζί µε τα δηλωθέντα προγράµµατα εκτέλεσης
δροµολογίων, αν ύστερα από γνώµη του Σ.Α.Σ. κριθεί ότι:
α) πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου τρίτου και
β) ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν
καλύπτονται από τα ήδη δροµολογηµένα πλοία µε τακτική δροµολόγηση ή µε συµβάσεις του άρθρου όγδοου.
Η εκτέλεση των δροµολογίων είναι υποχρεωτική για ένα (1) έτος από τη δροµολόγηση στη συγκεκριµένη
γραµµή ή γραµµές.
Μετά το πέρας του χρόνου αυτού και εφόσον ο πλοιοκτήτης έχει υποβάλει εµπρόθεσµη δήλωση δροµολόγη-

σης, το πλοίο συνεχίζει τα δροµολόγιά του, έως την έναρξη της επόµενης δροµολογιακής περιόδου, στη
γραµµή ή γραµµές που είναι δροµολογηµένο, ή στη
γραµµή ή γραµµές της εµπρόθεσµης δήλωσης δροµολόγησης. Η συνέχιση των δροµολογίων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού µετά από αίτηση του πλοιοκτήτη και
γνώµη του Σ.Α.Σ..
Για τις ανωτέρω δροµολογήσεις έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του άρθρου έκτου.
6. Με απόφαση Υπουργού, ύστερα από γνώµη του
Σ.Α.Σ., γίνεται αποδεκτό αίτηµα πλοιοκτήτη να δροµολογεί ένα (1) επιπλέον πλοίο, κατά τη χρονική περίοδο από
Ιούνιο µέχρι και Σεπτέµβριο, στη δροµολογιακή γραµµή
ή µέρος αυτής, για την οποία του έχει ανακοινωθεί δήλωση δροµολόγησης πλοίου σύµφωνα µε την παράγραφο 3 και για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των εξήντα ηµερών, µε την
προϋπόθεση ότι από την έναρξη της τρέχουσας δροµολογιακής περιόδου δεν έχει διακόψει τα δροµολόγια του
για διάστηµα πέραν των εξήντα (60) ηµερών. Το αίτηµα
για τη δροµολόγηση του επιπλέον πλοίου υποβάλλεται
τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από την έναρξη
των δροµολογίων. Για τη δροµολογιακή περίοδο που άρχισε την 1η Νοεµβρίου 2012 και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου 2013 το αίτηµα για τη δροµολόγηση του επιπλέον
πλοίου υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από
την έναρξη των δροµολογίων.
Αν για οποιοδήποτε λόγο το πλοίο, για το οποίο έχει
ανακοινωθεί δήλωση δροµολόγησης σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου τέταρτου, διακόψει τα δροµολόγιά του για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις εξήντα (60) ηµέρες, µε απόφαση του Υπουργού µετά από
γνώµη του Σ.Α.Σ δύναται να ανακαλείται η δήλωση δροµολόγησης του επιπλέον πλοίου.
7. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τα δροµολόγια σύµφωνα µε τους όρους των ανωτέρω πράξεων και
συνεργαζόµενος µε την αρµόδια Λιµενική Αρχή και τον
οργανισµό διοίκησης του λιµένα, να τα ανακοινώνει δηµόσια µε κάθε πρόσφορο µέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά µε την εκτέλεσή τους.»
3. Μετά το άρθρο τέταρτο του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο τέταρτο α΄, ως ακολούθως:
«Άρθρο τέταρτο α΄
Τακτική δροµολόγηση και διαδικασία τακτικής
δροµολόγησης επιβατηγών υδροπτερύγων
και ταχυπλόων πλοίων
1. Η δροµολόγηση για επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία γίνεται, κατά την διάρκεια της ετήσιας
δροµολογιακής περιόδου που αρχίζει 1η Νοεµβρίου, για
περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών, εκ των οποίων οι τρεις (3) θερινοί µήνες, ήτοι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και
ο Αύγουστος, είναι συνεχόµενοι. Οι προϋποθέσεις δροµολόγησης είναι ίδιες µε αυτές που τίθενται στις παραγράφους 2 έως και 6 του άρθρου τρίτου.
2. Ο πλοιοκτήτης, προκειµένου να δροµολογήσει
πλοίο ή πλοία, υποβάλλει στο Υπουργείο δήλωση, στην
οποία αναγράφει την επωνυµία και την έδρα ή την κατοικία του και προκειµένου περί φυσικού προσώπου το ονοµατεπώνυµο και την ιθαγένειά του. Αν έχει έδρα ή κατοικεί σε άλλο κράτος - µέλος, αναγράφει και ότι έχει κατά
νόµο διορίσει εκπρόσωπο, διαχειριστή και αντίκλητο ε-
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γκατεστηµένο στην Ελλάδα, καθώς και τα στοιχεία διορισµού αυτού. Επίσης αναγράφει τα στοιχεία προσδιορισµού του πλοίου, τα δροµολόγια που θα εκτελεί σε συγκεκριµένη γραµµή ή γραµµές, τους λιµένες αφετηρίας,
τελικού προορισµού και ενδιάµεσους, κατά σειρά προσέγγισης, τις ηµέρες και ώρες απόπλου και κατάπλου
του πλοίου από και σε αυτούς, την ανώτατη τιµολόγηση
της παρεχόµενης υπηρεσίας για την οικονοµική ή υπάρχουσα ενιαία θέση και για τα οχήµατα και κάθε άλλο
στοιχείο, που καθορίζεται µε την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου.
3. α. Η δήλωση δροµολόγησης υποβάλλεται το αργότερο µέχρι την 30η Νοεµβρίου. Ο Υπουργός ανακοινώνει
στις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές και στους φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων τη δήλωση δροµολόγησης πλοίου µαζί µε τα δηλωθέντα προγράµµατα, εκτός
και αν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της επόµενης
παραγράφου. Η ανακοίνωση αυτή κοινοποιείται και στον
ενδιαφερόµενο πλοιοκτήτη.
β. Για τη δροµολογιακή περίοδο που άρχισε την 1η
Νοεµβρίου 2012 και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου 2013 η
δήλωση δροµολόγησης υποβάλλεται τουλάχιστον ένα
(1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία έναρξης δροµολογίων
που έχει δηλώσει ο πλοιοκτήτης.
4. Το Υπουργείο µπορεί να τροποποιήσει, στο αναγκαίο µέτρο, τη δήλωση ως προς µεν τα στοιχεία των
δροµολογίων, αν αιτιολογηµένα κρίνεται ότι: α) οι συνθήκες σε λιµένα ή λιµένες δεν επιτρέπουν για λόγους ασφάλειας του πλοίου και τάξης στο λιµένα την εκτέλεση
των δροµολογίων που ζητήθηκαν, β) το πλοίο δεν µπορεί
απρόσκοπτα να καταπλεύσει και να εκτελέσει τη µεταφορά σε συγκεκριµένο χώρο του λιµένα και στο χρόνο
που δηλώνει, ως προς δε το στοιχείο του ναύλου, αν αιτιολογηµένα κρίνεται ότι η ανώτατη τιµολόγηση που
προτείνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, σε συγκεκριµένη σύνδεση είναι υπερβολική και αντίκειται στο δηµόσιο συµφέρον.
Στις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄:
αα) πλοιοκτήτες, που υπέβαλαν δηλώσεις δροµολόγησης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, καλούνται να προσαρµόσουν µε συµφωνία τα δροµολόγιά τους στις αναγκαίες χρονικές αποστάσεις για την επίλυση των προβληµάτων αυτών. Αν εντός πέντε (5) ηµερών δεν επιτευχθεί
συµφωνία, ο Υπουργός αποφασίζει για τις αναγκαίες µεταβολές των δροµολογίων κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης του Σ.Α.Σ.,
ββ) πλοιοκτήτης που υπέβαλε δήλωση δροµολόγησης
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο καλείται να προσαρµόσει
τα δροµολόγιά του µε βάση τα δροµολόγια πλοίων για
τα οποία έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις δροµολόγησης.
5. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 5 του άρθρου έκτου, όπως ισχύει, δεν εφαρµόζονται για τα δροµολογηµένα επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία.
6. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωµένο, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
περί οργανικής σύνθεσης πληρώµατος κατά την περίοδο
δροµολόγησής του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Αν ο
πλοιοκτήτης παραβεί την πιο πάνω υποχρέωση, ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων, επιβάλλονται οι
κυρώσεις της παραγράφου 7 του άρθρου έκτου.
7. Οι Έλληνες απογεγραµµένοι ναυτικοί που απολύονται κατά το πέρας των δροµολογίων για λόγους που
δεν οφείλονται στη βούληση ή την υπαιτιότητά τους και

δεν έχουν συµπληρώσει θαλάσσια υπηρεσία έξι (6) µηνών σε πλοίο κατηγορίας του παρόντος άρθρου ή σε άλλο επιβατηγό πλοίο της ίδιας εταιρίας εντός της ετήσιας
δροµολογιακής περιόδου, ασφαλίζονται για ένα µήνα
που µπορεί να επεκτείνεται µε συµφωνία των µερών, τόσο στο ΝΑΤ όσο και στο οικείο Ταµείο Πρόνοιας Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Ε.Ν.), την Εστία Ναυτικών, τον Κλάδο
Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) και τον Ειδικό Λογαριασµό Οικογενειακών Επιδοµάτων Ναυτικών
(Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. Η ασφάλισή τους πραγµατοποιείται µε ειδικές καταστάσεις, οι
οποίες συντάσσονται από την εταιρία και υποβάλλονται
στο ΝΑΤ, η δε εξόφληση των καταστάσεων αυτών, χωρίς
πρόσθετα τέλη, γίνεται µέσα σε διάστηµα τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της δροµολογιακής περιόδου. Η παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται µία µόνο φορά
κατά την οικεία δροµολογιακή περίοδο. Εφόσον έχουν
εξοφληθεί οι εισφορές ναυτικού και εργοδότη, η υπηρεσία των ναυτικών αυτών θεωρείται ότι αποκτήθηκε σε
πλοίο εφοδιασµένο µε ναυτολόγιο και οι ναυτικοί αποκτούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που απορρέουν από την ειδικότητα ναυτολόγησής τους και την κατηγορία
του πλοίου που υπηρέτησαν. Ως εισφορές, κατά τα ανωτέρω, νοούνται αυτές που κατά τις κείµενες διατάξεις εισπράττονται µέσω ναυτολογίου και βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πλοιοκτήτη. Τυχόν επιπρόσθετοι όροι και
προϋποθέσεις, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
8. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να εκτελεί τα δροµολόγια σύµφωνα µε τους όρους των ανωτέρω πράξεων και,
συνεργαζόµενος µε την αρµόδια λιµενική αρχή και τον
οργανισµό διοίκησης του λιµένα, να τα ανακοινώνει δηµόσια µε κάθε πρόσφορο µέσο και να πληροφορεί έγκαιρα το κοινό σχετικά µε την εκτέλεσή τους.»
4. Το άρθρο πέµπτο του ν. 2932/2001 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο πέµπτο
Μεταβολή πλοιοκτήτη
1. Σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά τη διάρκεια της δροµολογιακής περιόδου, µε
απόφαση του Υπουργού ο νέος πλοιοκτήτης συνεχίζει
την εκτέλεση των δροµολογίων µε τους ίδιους όρους, εφόσον υποβάλει σχετική δήλωση και συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του
άρθρου τρίτου.
2. Με απόφαση του Υπουργού, µετά από αίτηση του
πλοιοκτήτη και γνώµη του Σ.Α.Σ., δύναται να ανακληθεί
η ανακοίνωση δήλωσης δροµολόγησης, εφόσον δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της γραµµής που είναι δροµολογηµένο το πλοίο.»
5. Το άρθρο έκτο του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο έκτο
Εκτέλεση και διακοπή δροµολογίων
1. Η εκτέλεση των δροµολογίων που ανακοινώνονται
είναι υποχρεωτική.
2. Ο πλοιοκτήτης ή περισσότεροι πλοιοκτήτες από κοινού δεν µπορούν να µεταβάλλουν µονοµερώς τα δροµο-
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λόγια, ούτε τον προγραµµατισµένο χρόνο διακοπής
τους. Η µεταβολή των δροµολογίων επιτρέπεται αν υποβάλλουν σχετικό αίτηµα και κριθεί, µε απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώµη του ΣΑΣ, ότι δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση της γραµµής, ούτε δηµιουργούνται
διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών, µε την αποδοχή του αιτήµατος. Η απόφαση του Υπουργού κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος. Το αίτηµα αυτό και
µέχρι τη σύγκληση του ΣΑΣ µπορεί να γίνεται αποδεκτό
από υφιστάµενα όργανα, εξουσιοδοτηµένα µε απόφαση
του Υπουργού, για αντιµετώπιση έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί
να µεταβιβάζεται σε υφιστάµενα όργανα το δικαίωµα υπογραφής προσωρινής τροποποίησης ή περικοπής δροµολογίων, καθώς και εκτέλεσης έκτακτων δροµολογίων
ή προσεγγίσεων σε δροµολογηµένα πλοία, µετά από
σχετικά αιτήµατα. Στην απόφαση αυτή, καθορίζονται, ύστερα από γνώµη του ΣΑΣ, τα όργανα, τα κριτήρια αποδοχής των αιτηµάτων, καθώς και τα µέγιστα προσωρινά
χρονικά διαστήµατα.
3. Διακοπή εκτέλεσης των δροµολογίων επιτρέπεται:
α) Για την προγραµµατισµένη, σύµφωνα µε το άρθρο
τέταρτο, ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και για χρονικό
διά¬στηµα µέχρι εξήντα (60) ηµέρες. Το χρονικό αυτό
διάστηµα δύναται να αυξηθεί µε απόφαση των αρµόδιων
αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως γενική ή µερική
απεργία, εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής ή µεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άµεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των
εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό διάστηµα διάρκειας των λόγων αυτών, ύστερα από αίτηµα του πλοιοκτήτη
από το οποίο προκύπτει επαρκώς και τεκµηριωµένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.
β) Για αποκατάσταση ζηµίας ή βλάβης και για χρονικό
διάστηµα που κρίνεται αναγκαίο γι’ αυτήν.
γ) Για εκτέλεση µετασκευών ή διαρρυθµίσεων ή αντικατάσταση των κύριων µηχανών πρόωσης ή εργασιών
ευρείας έκτασης συντήρησης του πλοίου. Οι εργασίες
αυτές πρέπει να εκτελούνται µόνο κατά τη διάρκεια της
προγραµµατισµένης ακινησίας για ετήσια επιθεώρηση
και κατά παράταση αυτής για τριάντα (30) ακόµα ηµέρες,
αν κρίνεται αναγκαία η συνέχισή τους και εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραµµής το επιτρέπουν. Το
χρονικό αυτό διάστηµα µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση
των αρµόδιων αρχών για λόγους ανωτέρας βίας, όπως
γενική ή µερική απεργία, εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής ή µεταφοράς αναγκαίων υλικών, φυσικές καταστροφές, που επηρεάζουν άµεσα την πρόοδο και την αποπεράτωση των εργασιών του πλοίου, για ίσο χρονικό
διάστηµα διάρκειας των λόγων αυτών, ύστερα από αίτηµα του πλοιοκτήτη από το οποίο προκύπτει επαρκώς και
τεκµηριωµένα η επέλευση και η διάρκεια των λόγων ανωτέρας βίας.
δ) Λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή ανωτέρας βίας ή άλλης σοβαρής αιτίας, όπως δυσµενών καιρικών συνθηκών
ή έκτακτης επιθεώρησης. Αµέσως µετά την άρση του γεγονότος το πλοίο εκτελεί τα δροµολόγιά του κατά τον
ενδεδειγµένο σύµφωνα µε τις περιστάσεις τρόπο.
4. Για την ακινησία του πλοίου στις περιπτώσεις της
προηγούµενης παραγράφου, απαιτείται εγγραφή στο ηµερολόγιο του πλοίου και θεώρηση αυτής από τη λιµενική αρχή. Για τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ απαιτείται και αί-

τηση του πλοιοκτήτη, καθώς και έγκριση του Υπουργείου, η οποία δίνεται ύστερα από γνωµάτευση του Κλάδου
Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων ότι συντρέχουν λόγοι που
δικαιολογούν την ακινησία.
5. Με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από αίτηση του
πλοιοκτήτη και γνώµη του ΣΑΣ, µπορεί να ορίζεται ειδικότερα η διακοπή εκτέλεσης δροµολογίων: α) µέχρι σαράντα πέντε συνεχόµενες ηµέρες, εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραµµής καλύπτονται από τα ήδη
δροµολογηµένα πλοία, β) σε γραµµή ή γραµµές µικρών
αποστάσεων µε εποχιακή µόνο κίνηση.
6. Ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωµένο, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
περί οργανικής σύνθεσης πληρώµατος κατά το χρόνο
δραστηριοποίησής του, εκτός από το χρονικό διάστηµα
διακοπής εκτέλεσης δροµολογίων της παραγράφου 5,
των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 3 και της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 µετά την πάροδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερών και εφόσον διαρκεί η
βλάβη ή η ζηµία.
7. Εάν ο πλοιοκτήτης παραβεί τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων, επιβάλλεται κάθε µήνα στον πλοιοκτήτη, µε απόφαση της
Λιµενικής Αρχής του αφετήριου λιµένα δροµολογίων
του πλοίου, πρόστιµο ίσο προς τη µισθοδοσία, που θα
καταβαλλόταν µε βάση την οικεία Συλλογική Σύµβαση
Ναυτικής Εργασίας, στους ελλείποντες από την οργανική σύνθεση πληρώµατος ναυτικούς, προσαυξηµένο κατά
είκοσι τοις εκατό (20%). Από το ποσό του προστίµου ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) αποδίδεται στο Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (Ν.Α.Τ.) υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθένειας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.).
8. Οι ναυτικοί που απολύονται λόγω διακοπής εκτέλεσης δροµολογίων δεν δικαιούνται την προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις αποζηµίωση, αν ναυτολογηθούν στο πλοίο αµέσως µετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος διακοπής εκτέλεσης δροµολογίων ή αν δεν αποδεχθούν την επαναυτολόγησή τους µε τους ίδιους, όπως πριν την απόλυσή τους, όρους.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου έβδοµου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του Υπουργού επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου
τρίτου, να δροµολογηθεί επιβατηγό ή οχηµαταγωγό, επιβατηγό ή φορτηγό πλοίο, για την εκτέλεση συγκεκριµένου ή συγκεκριµένων δροµολογίων, εφόσον συντρέχουν
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου τρίτου και πρόκειται να καλυφθούν έκτακτες ή επείγουσες συγκοινωνιακές ανάγκες, οι οποίες δεν µπορεί να εξυπηρετηθούν εγκαίρως από τα ήδη δροµολογηµένα πλοία.»
7. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου ένατου του
ν. 2932/2001, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Το Σ.Α.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον έξι (6) φορές στη
διάρκεια του έτους. Η απόφαση του Υπουργού για την αποδοχή ή µη της γνώµης του Σ.Α.Σ. εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία συνεδρίασης αυτού».
8. Η παρ. 2 του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Με την επιφύλαξη ισχύος της παραγράφου 7 του
άρθρου έκτου, στους παραβάτες των λοιπών διατάξεων
του Μέρους Πρώτου του νόµου αυτού και των κατ’ εξου-
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σιοδότησή του εκδιδόµενων πράξεων, που δεν αφορούν
στον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισµό, επιβάλλονται από
την αρµόδια λιµενική αρχή οι κυρώσεις του άρθρου 157
του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ 187/1973,
Α΄261).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 39
Στρατηγική Ανάπτυξης Εθνικού Λιµενικού Συστήµατος
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει την ευθύνη
του συνολικού σχεδιασµού και της χάραξης Εθνικής Λιµενικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό εκπονεί και επικαιροποιεί τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Εθνικού Λιµενικού
Συστήµατος.
2. Το Σχέδιο της στρατηγικής είναι πενταετές και επικαιροποιείται τουλάχιστον µία φορά εντός της πενταετίας. Εντός του πρώτου έτους εφαρµογής της, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου συντάσσει έκθεση, η οποία υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της
Βουλής και συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 8 του άρθρου 79 του Συντάγµατος και τον
Κανονισµό της Βουλής και δηµοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.
3. Στο πλαίσιο της Εθνικής Λιµενικής Πολιτικής ρυθµίζεται η διακυβέρνηση και η διοικητική οργάνωση του Εθνικού Λιµενικού Συστήµατος ως ακολούθως:
α) Οι Οργανισµοί Λιµένων του ν. 2688/1999 (Α΄ 40) και
του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145),
όπως ισχύουν, δύνανται να συγκροτήσουν κατά τη διαδικασία των επόµενων άρθρων 40 και 41, τα ακόλουθα συστήµατα οργάνωσης - Κεντρικά Λιµενικά Δίκτυα της χώρας:
(αα) Το Αττικό Λιµενικό Δίκτυο, αποτελούµενο από
τους Οργανισµούς Λιµένων - Ανώνυµες Εταιρίες του
Πειραιά (ΟΛΠ ΑΕ), του Λαυρίου (ΟΛΛ ΑΕ), της Ελευσίνας (ΟΛΕ ΑΕ) και της Ραφήνας (ΟΛΡ ΑΕ),
(ββ) το Δίκτυο Λιµένων Βορείου Ελλάδος, αποτελούµενο από τους Οργανισµούς Λιµένων - Ανώνυµες Εταιρίες της Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ), της Καβάλας (ΟΛΚ
ΑΕ), της Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ ΑΕ) και του Βόλου
(ΟΛΒ ΑΕ),
(γγ) το Δίκτυο Λιµένων Δυτικής Ελλάδος, αποτελούµενο από τους Οργανισµούς Λιµένων - Ανώνυµες Εταιρίες της Πάτρας (ΟΛΠΑ ΑΕ), της Ηγουµενίτσας (ΟΛΗΓ
ΑΕ) και της Κέρκυρας (ΟΛΚΕ ΑΕ) και
(δδ) τον Οργανισµό Λιµένος Ηρακλείου (ΟΛΗ ΑΕ).
β) Τα Λιµενικά Ταµεία, Δηµοτικά και Κρατικά, δύνανται, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 43 του παρόντος, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Κεντρικά
Λιµενικά Δίκτυα της προηγούµενης παραγράφου είτε να
συγχωνευθούν µεταξύ τους προς το σκοπό δηµιουργίας
Ανώνυµης Εταιρίας – Περιφερειακού Λιµενικού Δικτύου.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
µετά από σχετική απόφαση της οικείας κατά περίπτωση
Γενικής Συνέλευσης του ΟΛΠ Α.Ε. ή του ΟΛΘ Α.Ε. ή του
ΟΛΠΑ Α.Ε ή του Ο.Λ.Η. Α.Ε. ή της Ανώνυµης Εταιρίας Περιφερειακού Λιµενικού Δικτύου, που συγκροτείται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 43, δύναται να υπάγονται στην αρµοδιότητα των Λιµενικών Δικτύων των
ανωτέρω περιπτώσεων υπό α’ ή β’ της παραγράφου 3 ή

στην αρµοδιότητα οποιουδήποτε Κρατικού Λιµενικού Ταµείου, λιµάνια ή λιµενικές υποδοµές και εγκαταστάσεις,
οι οποίες δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα άλλου φορέα
διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα.
δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, µετά από γνώµη των οικείων Δηµοτικών Συµβουλίων, δύναται να υπαχθούν στην αρµοδιότητα των Δηµοτικών Λιµενικών Ταµείων, λιµάνια ή λιµενικές υποδοµές και εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα άλλου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα.
ε) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, και µέχρι την εκπόνηση του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Συνενώσεων φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων µε τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 43
του παρόντος, Κρατικά Λιµενικά Ταµεία δύνανται να απορροφώνται από Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, κατόπιν εισήγησης του ΤΑΙΠΕΔ, σύµφωνα µε την εκάστοτε προβλεπόµενη από ειδικότερες διατάξεις νοµοθεσία.
Άρθρο 40
Δηµιουργία Κεντρικών Λιµενικών Δικτύων
1. Για τη δηµιουργία των Κεντρικών Λιµενικών Δικτύων του προηγούµενου άρθρου, το σύνολο ή µέρος
των µετοχών που κατέχει το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) σε καθέναν
από τους παρακάτω Οργανισµούς Λιµένων - Ανώνυµες
Εταιρίες δύναται να εισφέρεται, µετά από σχετική απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων, ως εισφορά σε είδος για τη δηµιουργία του αντίστοιχου Λιµενικού Δικτύου, ως ακολούθως:
(α) του Λαυρίου, της Ελευσίνας και της Ραφήνας, εισφέρεται στο µετοχικό κεφάλαιο του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε.,
(β) της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου, εισφέρεται στο µετοχικό κεφάλαιο του Οργανισµού
Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε. και
(γ) της Ηγουµενίτσας και της Κέρκυρας, εισφέρεται
στο µετοχικό κεφάλαιο του Οργανισµού Λιµένος Πατρών (ΟΛΠΑ) Α.Ε..
2. Το ΤΑΙΠΕΔ, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, περιλαµβανοµένων και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούµενης παραγράφου, η οποία µπορεί να επιδράσει ουσιωδώς στη λειτουργία των µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων ή να οδηγήσει στη µεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης, εκπονεί µελέτη οικονοµικών επιπτώσεων για καθέναν από αυτούς,
µε σκοπό την εύρυθµη και αδιάλειπτη λειτουργία τους
και την απρόσκοπτη παροχή των διοικητικών υπηρεσιών
τους, µε την οποία αιτιολογεί την απόφαση αυτή.
Άρθρο 41
Διαδικασία εισφοράς και αύξησης
µετοχικού κεφαλαίου
1. Μετά τη λήψη των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Οργανισµών Λιµένων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο προηγούµενο άρθρο, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Ναυτιλίας και
Αιγαίου συνιστάται επιτροπή εµπειρογνωµόνων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, στην
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οποία ανατίθεται η αποτίµηση της αξίας των µετοχών
που εισφέρονται στα µετοχικά κεφάλαια των ΟΛΠ ΑΕ,
ΟΛΘ ΑΕ και ΟΛΠΑ ΑΕ. Η επιτροπή εµπειρογνωµόνων υποβάλλει την έκθεσή της στα Διοικητικά Συµβούλια των
ΟΛΠ ΑΕ, ΟΛΘ ΑΕ και ΟΛΠΑ ΑΕ, τα οποία υποχρεούνται
να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, µε θέµα την
έγκριση των εκθέσεων αποτίµησης και την αύξηση των
µετοχικών κεφαλαίων των τριών εταιριών στο ύψος της
αξίας των µετοχών που έχουν εισφερθεί. Οι µετοχές
των θυγατρικών εταιριών που θα εκδοθούν για τις αυξήσεις αυτές, περιέρχονται στη µητρική εταιρία η οποία, εν
συνεχεία, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της αυξάνει αντιστοίχως το µετοχικό κεφάλαιό της.
2. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εισφοράς
και αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, οι µητρικές εταιρίες κάθε Οµίλου υποχρεούνται, εντός διµήνου από την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για έγκριση της τελικής διαµόρφωσης του ύψους του µετοχικού τους κεφαλαίου:
(α) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου, νέο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οµίλου Εταιριών που δηµιουργείται,
καθώς και να το υποβάλουν στη Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
(β) Να επεξεργαστούν και να εγκρίνουν µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου Ενιαίο Γενικό Κανονισµό Λειτουργίας και Προσωπικού των εταιριών του Οµίλου, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα ειδικότερη νοµοθεσία.
Άρθρο 42
Σύσταση Διεύθυνσης Αξιοποίησης
και Ανάπτυξης (ΔΑΑ)
1. Μέσα σε ένα µήνα από της συγκροτήσεως των Λιµενικών Δικτύων της παραγράφου 3α του άρθρου 39 του
παρόντος, καθεµία από τις µητρικές εταιρίες συνιστά, µε
απόφαση του Διοικητικού της Συµβουλίου και αντίστοιχη
τροποποίηση του Οργανισµού της, Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης (ΔΑΑ). Σκοπός της ΔΑΑ είναι η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη της Διοίκησης της εταιρίας, η συνδροµή και συνεργασία µε τις υπηρεσίες
των θυγατρικών εταιριών για ζητήµατα αρµοδιότητάς
τους, στις διαδικασίες ανάπτυξης επενδύσεων, παραχωρήσεων, συνεργασιών και συνεργειών µε ιδιώτες και κάθε µορφής επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας που συνδέεται µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιµένων του Δικτύου, αξιοποιώντας επίσης την τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ. Στις αρµοδιότητες της ΔΑΑ υπάγονται ιδίως: α) η
τεχνική και επιστηµονική επεξεργασία των ανωτέρω αναφερόµενων ζητηµάτων, β) η τεκµηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της ανάπτυξης, αξιοποίησης, εκµετάλλευσης και λειτουργίας λιµένων, γ)
η προετοιµασία και η υποστήριξη της εταιρίας στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε τη Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων
(Ρ.Α.Λ.) του άρθρου 44, τις αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες και εν γένει τους φορείς που είναι αρµόδιοι για τα
ζητήµατα αξιοποίησης των λιµένων και διαµόρφωσης λιµενικής πολιτικής.
2. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συστήσει επιµέρους Τµήµατα της ΔΑΑ ή να µεταφέρει υφιστάµενα Τµήµατα που υπάγονται σε άλλες Διευθύνσεις του Οργανισµού, οι αρµοδιότητες των οποίων
συνδέονται ή συνάδουν µε το σκοπό και το παραγόµενο
έργο της νέας Διεύθυνσης.

Άρθρο 43
Διαδικασία ανάπτυξης λιµενικού συστήµατος
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης της Ρ.Α.Λ., προσκαλεί τα Δηµοτικά ή Διαδηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο χάραξης της Εθνικής Λιµενικής Πολιτικής, προκειµένου είτε να συγχωνευθούν µεταξύ τους
προς το σκοπό δηµιουργίας Ανώνυµης Εταιρίας – Περιφερειακού Λιµενικού Δικτύου είτε να προσχωρήσουν σε
ένα από τα Κεντρικά Λιµενικά Δίκτυα της παραγράφου
3α του άρθρου 39 του παρόντος.
2. Μετά την πάροδο προθεσµίας έξι (6) µηνών από την
πρόσκληση της προηγούµενης παραγράφου, οι αρµόδιες
υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Ναυτιλίας και Αιγαίου, λαµβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της προηγούµενης παραγράφου, εκπονούν Ολοκληρωµένο Σχέδιο Συνενώσεων φορέων διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµένων µε τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών
ή δηµοτικών, σε Ανώνυµες Εταιρίες – Περιφερειακά Λιµενικά Δίκτυα ή τα Κεντρικά Λιµενικά Δίκτυα της παραγράφου 3α του άρθρου 39 του παρόντος, η εφαρµογή
του οποίου δύναται να πραγµατοποιηθεί µετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
3. Με το ανωτέρω Σχέδιο Συνενώσεων είναι δυνατόν
να καθορίζονται ειδικότερα οι λιµένες και τα γεωγραφικά όρια της αρµοδιότητας των συνιστώµενων Περιφερειακών Δικτύων Λιµένων, καθώς επίσης να εντάσσονται
σε αυτά οι λιµένες και οι κάθε µορφής λιµενικές υποδοµές και εγκαταστάσεις, που δεν έχουν υπαχθεί ήδη στην
αρµοδιότητα συγκεκριµένου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 3 περιπτώσεις γ΄ και δ΄ του άρθρου 39.
4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επιβάλλεται τέλος υπέρ
της χρηµατοδότησης των γραµµών που εξυπηρετούνται
µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας (άγονες
γραµµές) στους φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων µε τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ., ποσοστού µέχρι 5% των ετήσιων εσόδων τους, που προέρχονται από την εκµετάλλευση του λιµένα τον οποίο διαχειρίζονται, µειούµενης
αντιστοίχως της οποιασδήποτε σχετικής κρατικής επιχορήγησης. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται η διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης του ως άνω τέλους.
Άρθρο 44
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.)
1.α) Συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων (Ρ.Α.Λ.), ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, εποπτευόµενη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου,
µε έδρα τον Πειραιά.
β) Η Ρ.Α.Λ. διοικείται από το εννεαµελές (9) Διοικητικό
της Συµβούλιο και αποτελείται από τις Διευθύνσεις, τα
Τµήµατα και τη Γραµµατεία που εξειδικεύονται µε το
προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 4 του παρόντος.
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ρ.Α.Λ. ορίζεται µε Πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δύνανται µετά από αίτησή τους να µεταφερθούν
στη Ρ.Α.Λ. ως διοικητικό προσωπικό αυτής, διατηρώντας
την ίδια σχέση εργασίας.
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γ) Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ρ.Α.Λ., τα
οποία ορίζονται για διετή θητεία, είναι πρόσωπα που διαθέτουν πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και ειδικότερη εµπειρία και γνώση της λειτουργίας των λιµένων, των θαλασσίων ενδοµεταφορών ή των κανόνων ανταγωνισµού,
καθώς επίσης και εκπρόσωποι επαγγελµατικών ενώσεων, οργανισµών ή επιµελητηρίων που δραστηριοποιούνται στους λιµένες.
2.α) Η Ρ.Α.Λ. είναι αρµόδια ιδίως για την εποπτεία των
εµπορικών λιµένων, ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας των λιµενικών υπηρεσιών, την εισήγηση µέτρων για την τήρηση
και αποκατάσταση των αρχών ελεύθερου ανταγωνισµού, την εποπτεία της διαδικασίας χορήγησης αδειών
σε παρόχους λιµενικών υπηρεσιών εµπορικού χαρακτήρα, ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, τη διαµόρφωση
κριτηρίων καταλληλότητας για τη διαδικασία αδειοδότησης, την έγκριση ή γνωµοδότηση επί της µεθοδολογίας
και του καθορισµού λιµενικών τελών υπέρ Δηµοσίου, την
υποχρεωτική γνωµοδότηση προς την αρµόδια αρχή για
τη διαπίστωση παράβασης των κανόνων του εθνικού και
κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού, τη δυνατότητα
παραγγελίας για κατά προτεραιότητα εξέταση παραβάσεων µείζονος σηµασίας, την εκπροσώπηση στην εξέταση των οικείων υποθέσεων, τη γνωµοδότηση προς τους
αρµόδιους κρατικούς φορείς για την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, την επιβολή κυρώσεων για την παραβίαση της κείµενης νοµοθεσίας, την επίλυση διαφορών µεταξύ της εταιρίας παροχής πλοηγικών
υπηρεσιών του άρθρου 49 του παρόντος και των παρόχων λιµενικών υπηρεσιών, τη γνωµοδότηση – κατόπιν
σχετικού ερωτήµατος – στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επί ειδικών θεµάτων λιµένων ή θαλασσίων ενδοµεταφορών, ως συνδεδεµένων µε τη λειτουργία των λιµένων δραστηριοτήτων, την εισήγηση για τη βελτίωση
του πλαισίου παροχής πλοηγικών υπηρεσιών, καθώς και
τη συνεργασία µε συναφείς φορείς άλλων κρατών - µελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
β) Η Ρ.Α.Λ. υποβάλλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Αιγαίου, µέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεση πεπραγµένων, περιλαµβανοµένων προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νοµοθεσίας, καθώς και
για τη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής για τους λιµένες ως προς τα ζητήµατα της αρµοδιότητάς της.
3. Η Ρ.Α.Λ. παρίσταται δια του εκπροσώπου της αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο
πράξεις ή παραλείψεις της ή έννοµες σχέσεις που την αφορούν. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ., οι οποίες έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
4. Με διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζεται ο Οργανισµός της Ρ.Α.Λ. και ο Κανονισµός
Λειτουργίας της, θέµατα σχετικά µε τον προϋπολογισµό
της, το καθεστώς της προσωπικής κατάστασης των µελών του Διοικητικού της Συµβουλίου, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη λειτουργία της θέµα.
5. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. προέρχονται από τέλος, το οποίο επιβάλλεται ετησίως µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε. και των Λιµενικών Ταµείων. Το ύψος

του τέλους δεν µπορεί να είναι ανώτερο από 0,2% των
ετήσιων εσόδων για τα Λιµενικά Ταµεία και 0,3% για
τους Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε.. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού.
Η Ρ.Α.Λ. είναι δυνατόν να επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα
τοις εκατό (10%) του ετήσιου προϋπολογισµού της.
6.α) Με αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον
προϋπολογισµό της µε µείωση άλλων πιστώσεων.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
δύναται να διατίθεται ετησίως, ποσοστό έως είκοσι τοις
εκατό (20%) του αποθεµατικού της Ρ.Α.Λ. για τη χρηµατοδότηση µελετών και εκτέλεσης δηµοσίων λιµενικών
έργων και υποδοµών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα
έργα, για τα οποία διατίθεται το πιο πάνω ποσό, καθώς
και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 45
Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων
(Ε.Σ.Α.Λ.)
Το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο ένατο
Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων
1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.).
Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου, στην οποία µετέχουν µε τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, από ένας (1) εκπρόσωπος για το καθένα από τα
Υπουργεία Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού, καθώς
και ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ.. Στις συνεδριάσεις της
Ε.Σ.Α.Λ. καλείται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωµα ψήφου,
εκπρόσωπος του οικείου δήµου ή της οικείας περιφέρειας, εφόσον συζητούνται ζητήµατα αρµοδιότητάς τους.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται, επίσης, να
καλούνται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, καθηγητές Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων µε ειδίκευση σε θέµατα εκτέλεσης λιµενικών έργων, καθώς επίσης και προϊστάµενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή άλλων Υπουργείων, µε αντικείµενο αρµοδιότητας συναφές
προς τα εξεταζόµενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέµατα.
Ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος προεδρεύει της
Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη, εισηγείται τα
προς συζήτηση θέµατα και επιµελείται της εκτελέσεως
των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της
Ε.Σ.Α.Λ. που επηρεάζουν την εθνική άµυνα και ασφάλεια
της χώρας, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του εκπροσώ-
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που του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου εποπτεύει τη λειτουργία της Επιτροπής και δύναται να εισάγει θέµατα
προς συζήτηση, ακόµη και εκτός ηµερησίας διατάξεως.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
ρυθµίζονται θέµατα αναπλήρωσης των µελών της Επιτροπής, λειτουργίας της, γραµµατειακής υποστήριξής
της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Ο γενικός σχεδιασµός των προγραµµάτων, των µελετών και των έργων για τη δηµιουργία, βελτίωση και αναβάθµιση της λιµενικής υποδοµής και ο καθορισµός
των προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιµενικού δυναµικού της χώρας, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του θεσµοθετηµένου εθνικού και περιφερειακού χωρικού σχεδιασµού.
β) Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων και η κατανοµή πιστώσεων µεταξύ αυτών.
γ) Ο καθορισµός των προδιαγραφών εκτέλεσης λιµενικών έργων, µε στόχο την προσαρµογή της λιµενικής υποδοµής στη νέα τεχνολογία ναυπήγησης πλοίων και
στις νέες συνθήκες που δηµιουργεί η απελευθέρωση της
ακτοπλοΐας.
δ) Η παρακολούθηση εκτέλεσης των λιµενικών έργων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, από τους αρµόδιους κατά περίπτωση φορείς.
ε) Η έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραµµάτων και µελετών διαχείρισης
(Master Plan) των λιµένων, µε τα οποία καθορίζονται τα
µέγιστα επιτρεπόµενα όρια της Ζώνης Λιµένα, οι επιτρεπόµενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισµοί δόµησης, οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και κάθε
αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιµένα. Για τους λιµένες
αρµοδιότητας των δηµοτικών λιµενικών ταµείων, της ως
άνω εγκρίσεως προηγείται η χορήγηση γνώµης του αρµόδιου δηµοτικού συµβουλίου εντός δέκα (10) ηµερών
από την υποβολή σχετικού αιτήµατος του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα.
Η αρµοδιότητα αυτή ασκείται υποχρεωτικά για τους λιµένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σηµασίας και
µείζονος ενδιαφέροντος, προαιρετικά δε για τους λιµένες τοπικής σηµασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), όπως ισχύει. Δεν απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του αναπτυξιακού
προγράµµατος και της µελέτης διαχείρισης (Master
Plan) του λιµένα, εφόσον, µετά την έγκρισή του, ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, για το σύνολο του λιµένος, σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 47 του παρόντος.
στ) Ο καθορισµός των χρήσεων γης και των όρων δόµησης, µετά από πρόταση του οικείου φορέα διοίκησης
και εκµετάλλευσης λιµένος, ο οποίος αφορά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιµένα, για όλους
τους λιµένες, εάν δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά
προγράµµατα και µελέτες διαχείρισης (Master Plan).
Στις χρήσεις γης περιλαµβάνεται και η χωροθέτηση χώρων στάθµευσης, έκτασης άνω των εκατόν πενήντα
(150) τετραγωνικών µέτρων.
5.α. Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. σχετικά µε τα ζητήµατα
αρµοδιότητας του στοιχείου στ΄ της προηγούµενης παραγράφου, οι οποίες έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη

ισχύος του παρόντος νόµου, θεωρούνται νόµιµες από το
χρόνο εκδόσεώς τους.
β. Οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης των λιµένων διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σηµασίας και µείζονος ενδιαφέροντος υποχρεούνται εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
να προβούν στη σύνταξη, την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος και της Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) για τους λιµένες ευθύνης τους. Ειδικότερα, το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και η
Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) των Οργανισµών Λιµένων µε τη µορφή ανώνυµης εταιρίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
γ. Από την υποχρέωση του ως άνω υπό β΄ στοιχείου
εξαιρούνται οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης των
λιµένων, των οποίων το Αναπτυξιακό Πρόγραµµα και η
Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) κυρώθηκε µε το άρθρο
15 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184).
6. Υφιστάµενα έργα της παραγράφου 2 του άρθρου 47,
µη νοµίµως εκτελεσθέντα από φορείς του Δηµοσίου, θεωρούνται νόµιµα από το χρόνο έγκρισης από την
Ε.Σ.Α.Λ. του Αναπτυξιακού Προγράµµατος και Μελέτης
Διαχείρισης (Master Plan) του λιµένα, στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της αντίστοιχης απόφασης έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων.
7. Για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση όλων των λιµενικών έργων, κατηγορίας Α1
και Α2, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, απαιτείται η
προηγούµενη θετική γνωµοδότηση της Ε.Σ.Α.Λ.. Η ως άνω γνωµοδότηση δεν απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων έργων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 27 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
8. Η γνωµοδότηση αυτή υποκαθιστά τις γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 και στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, για τη συλλογή γνωµοδοτήσεων των αρµόδιων υπηρεσιών και φορέων διοίκησης κατά τη διαδικασία του Προκαταρκτικού
Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αντιστοίχως.
9. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. υπόκεινται
στον έλεγχο νοµιµότητας του Υπουργού Ναυτιλίας και
Αιγαίου και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε απόφασή του.
10. Η Επιτροπή εντός δύο (2) µηνών από τη λήξη του
έτους αναφοράς συντάσσει και υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση του έργου της στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
Άρθρο 46
Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις λιµένων
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 52Α του ν. 2696/
1999 (Α΄ 57), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρό-
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µων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία
χώρων στάθµευσης οχηµάτων και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης έως 150 τετραγωνικών µέτρων
και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, σε λιµένες τοπικής σηµασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3450/2006,
όπως ισχύει, για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί αναπτυξιακά προγράµµατα και µελέτες διαχείρισης (Master
Plan), λαµβάνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και γνώµη του
Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου µετά από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και της οικείας Λιµενικής Αρχής, µε βάση µελέτες των οικείων φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες τεχνικές τους υπηρεσίες, ή ελλείψει αυτών, από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήµων ή
περιφερειών, µε µέριµνα των φορέων.
2. Όσον αφορά στους τουριστικούς λιµένες της επικράτειας, τα µέτρα της παραγράφου 1 λαµβάνονται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου Τουρισµού µετά από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισµού και της οικείας Λιµενικής Αρχής, µε βάση µελέτες που έχουν συνταχθεί µε µέριµνα του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης. Οι µελέτες για τους τουριστικούς λιµένες, αφού
τύχουν της σύµφωνης γνώµης της Λιµενικής Αρχής, διαβιβάζονται από τον οικείο φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού για προώθηση και έγκριση από την επιτροπή τουριστικών λιµένων του άρθρου 30 του ν. 2160/1993 (Α΄
118), όπως ισχύει.»
Άρθρο 47
Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισµούς Λιµένων
1. Η εκτέλεση έργων εντός θαλάσσιας και χερσαίας
ζώνης Οργανισµού Λιµένος ανώνυµης εταιρίας ρυθµίζεται αποκλειστικά από τις ακόλουθες διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθµισης.
2. Τα έργα της λιµενικής υποδοµής και ανωδοµής διακρίνονται σε: α) κύρια λιµενικά έργα, τα οποία αποτελούν τα έργα που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας ζώνης και στη χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό
σκοπό την εξυπηρέτηση των λιµενικών υπηρεσιών που
παρέχει ο συγκεκριµένος λιµένας, όπως έργα επέκτασης/βελτίωσης/προστασίας, προσχώσεις, εγκατάσταση
µηχανηµάτων και κάθε ανωδοµή που εξυπηρετεί άµεσα
τις λιµενικές λειτουργίες, συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκφόρτωσης και εµπορίας, β)
βοηθητικά λιµενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιµένα και συνδέονται έµµεσα µε τις λιµενικές λειτουργίες, όπως χώροι στάθµευσης
αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστίασης, ξενοδοχεία,
επιβατικοί σταθµοί, εγκαταστάσεις µεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήµατα.
Στην περίπτωση κατασκευής νέων ή συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης υφιστάµενων έργων του ως άνω
υπό β΄ στοιχείου, διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιµότητα στα άτοµα µε αναπηρία.
3. Για την εκτέλεση λιµενικού έργου απαιτείται προη-

γούµενη ένταξή του στο αναπτυξιακό πρόγραµµα και τη
µελέτη διαχείρισης του λιµένα (Master Plan), µε απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ., κατόπιν αιτήσεως του Οργανισµού Λιµένος.
4. Για την εκτέλεση των έργων που έχουν ενταχθεί
στο αναπτυξιακό πρόγραµµα και τη µελέτη διαχείρισης
λιµένος (Master Plan) σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, απαιτείται:
(α) Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του φορέα
διοίκησης και εκµετάλλευσης.
(β) Έλεγχος συµβατότητας των τεχνικών µελετών µε
το εγκεκριµένο από την Ε.Σ.Α.Λ. αναπτυξιακό πρόγραµµα και τη µελέτη διαχείρισης (Master Plan).
(γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
Αν το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 του άρθρου
3 του ν. 4014/2011, οι προθεσµίες που προβλέπονται
στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 και οι οποίες
είναι άνω των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών έως και δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, µειώνονται κατά πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες µειώνονται
κατά δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες.
(δ) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η
οποία επέχει θέση άδειας κατασκευής του έργου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
την υποβολή του σχετικού αιτήµατος από το φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης, συνοδευόµενο από τα ανωτέρω υπό α΄ και γ΄ στοιχεία.
(ε) Για την έναρξη εργασιών, απαιτείται κοινοποίηση
της άδειας του προηγούµενου υπό δ΄ στοιχείου στην κατά τόπο αρµόδια Λιµενική Αρχή.
5. Η συντήρηση και η επισκευή των εγκαταστάσεων
των εκτελεστέων έργων λιµενικής υποδοµής και ανωδοµής, επιτρέπονται, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της
παρ. 3α του άρθρου δεύτερου του ν. 2688/1999 (Α΄ 40),
όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 208 του ν. 4072/
2012 (Α΄ 86) και ισχύει, µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης, η
οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, συνοδευόµενη από το σύνολο των µελετών και σχεδίων.
6. Για έργα που εκτελούνται µε παραχώρηση, ο παραχωρησιούχος, εφόσον τούτο προβλέπεται στη σχετική
σύµβαση, νοµιµοποιείται να υποβάλει ο ίδιος την αίτηση
έκδοσης της άδειας εκτέλεσης του έργου στο Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου, υποκαθιστώντας το φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης, έναντι των αρµόδιων Αρχών.
7. Τα έργα που εκτελούνται σε Οργανισµούς Λιµένος
ΑΕ, και στην περίπτωση κατά την οποία σύµφωνα µε τη
σχετική σύµβαση την επίβλεψη και εποπτεία εκτέλεσής
τους δεν ασκεί ο κατά περίπτωση αρµόδιος Οργανισµός
Λιµένος, εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εποπτεία ασκείται είτε ευθέως από τις αρµόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας είτε από την ίδια µέσω της
πρόσληψης ανεξάρτητων εταιριών, µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στην αντίστοιχη σύµβαση.
Άρθρο 48
Προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων
για την ανάπτυξη των ελληνικών λιµένων
1. Μετά την ολοκλήρωση της µελέτης οικονοµικών επιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του παρό-
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ντος και την εισήγηση προς το ΤΑΙΠΕΔ και εντός της ταχθείσας από αυτό προθεσµίας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε λιµένα από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Ανάπτυξης (ΔΑΑ) των Δικτύων του άρθρου 42 ή από τις
κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες των φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων, οργανώνεται η σχετική διαγωνιστική διαδικασία.
2. Ο ιδιώτης επενδυτής επιλέγεται µετά από διεθνή
διαγωνιστική διαδικασία, η οποία προκηρύσσεται από το
ΤΑΙΠΕΔ ή για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου
3 του παρόντος από την Αναθέτουσα Αρχή και διενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας.
3. Ως Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται:
α) Για τα έργα των λιµένων που ανήκουν στην αρµοδιότητα των Φορέων του ν. 2688/1999 (Α΄ 40) και του ν.
2932/2001, όπως ισχύουν, ο αντίστοιχος φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα.
β) Για τα έργα των λοιπών λιµένων, ο κατά νόµο αρµόδιος για την ανάθεσή τους Φορέας ή από της συγκροτήσεώς της, η αντίστοιχη Ανώνυµη Εταιρία – Περιφερειακό
Λιµενικό Δίκτυο του άρθρου 43 του παρόντος, µε την εξαίρεση των λιµένων, το δικαίωµα εκµετάλλευσης επί
των οποίων έχει µεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ µε απόφαση
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5
του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
4. Το Ελληνικό Δηµόσιο διατηρεί σε κάθε περίπτωση
το αποκλειστικό δικαίωµα κυριότητας επί του λιµένος και
των λιµενικών ζωνών.
Άρθρο 49
Σύσταση εταιρίας παροχής πλοηγικών υπηρεσιών
1. α. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά
από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Ναυτιλίας και Αιγαίου, ιδρύεται ανώνυµη εταιρία παροχής πλοηγικών υπηρεσιών, µε σκοπό την παροχή του συνόλου των πλοηγικών υπηρεσιών στους εµπορικούς λιµένες και στο θαλάσσιο χώρο της επικράτειας, τις οποίες µέχρι σήµερα παρέχει η Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το καταστατικό σύστασης της νέας εταιρίας καταρτίζεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο ως άνω διάταγµα και αφού υπογραφεί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
β. Στην εταιρία παραχωρείται το δικαίωµα παροχής
του συνόλου των πλοηγικών υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα επτά (7) ετών, το οποίο δύναται να παραταθεί µε
απόφαση των Υπουργών που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας και σχετική εισήγηση της
Ρ.Α.Λ..
γ. Η λειτουργία της εταιρίας εναρµονίζεται µε το καθεστώς λιµενικής διακυβέρνησης, όπως αυτό ορίζεται στην
Εθνική Στρατηγική Λιµένων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου και τους συναφείς κανόνες εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
2.α. Το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
και η σύνθεσή του, το επιχειρησιακό της σχέδιο, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µετόχων, η διοίκησή
της, οι προϋποθέσεις σύστασής της, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη για τη λειτουργία της ρύθµιση, ορίζονται

µε το διάταγµα της παραγράφου 1.
β. Με το ίδιο διάταγµα και µετά από σχετική εισήγηση
του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας και της Ρ.Α.Λ.
καθορίζονται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της εταιρίας από την αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, τα τυπικά προσόντα του ναυτικού προσωπικού
όλων των βαθµίδων, η επιµόρφωση και η διαδικασία πιστοποίησής του, ο καθορισµός των πλοηγικών σταθµών
και οι συνθήκες παροχής των πλοηγικών υπηρεσιών, η τιµολογιακή πολιτική της εταιρίας, η διαδικασία είσπραξης
των επιβαλλόµενων πλοηγικών τελών και το αντάλλαγµα υπέρ του Δηµοσίου για τις παρεχόµενες πλοηγικές υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3α. Της εκδόσεως του ως άνω διατάγµατος προηγείται
η εκπόνηση αναλυτικής µελέτης από ειδική προς τούτο
Επιτροπή, η οποία συστήνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην Επιτροπή µετέχουν ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Πρόεδρος, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ένας
(1) Αρχιπλοηγός, ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνδικαλιστικό όργανο του ναυτικού προσωπικού της υφιστάµενης Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ένας
(1) εκπρόσωπος της Ένωσης Λιµένων Ελλάδος, ένας (1)
εκπρόσωπος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης και ένας
(1) εκπρόσωποςτου Σωµατείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής και Πειραιώς. Την επιτροπή δύναται να επικουρούν
στο έργο της, χωρίς δικαίωµα ψήφου, δύο (2) επιστήµονες εγνωσµένου κύρους, ειδικοί σε σχέση µε τα ανωτέρω ζητήµατα.
β. Η ανωτέρω µελέτη περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) την ολοκλήρωση του λογιστικού κλεισίµατος των ισολογισµών του Ειδικού Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς και την ολοκλήρωση της σύνταξης των αναλυτικών ισοζυγίων πληρωµών και την επαλήθευση των ταµειακών διαθεσίµων του Ειδικού Κεφαλαίου της Διεύθυνσης αυτής, β) τη διενέργεια από εµπειρογνώµονα εγνωσµένου κύρους της λειτουργικής επισκόπησης, καθώς και οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου
(audit) της Πλοηγικής Υπηρεσίας και γ) την εκπόνηση επιχειρηµατικού και επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας.
Βάσει των ανωτέρω, η µελέτη, περαιτέρω, περιλαµβάνει ειδικώς αιτιολογηµένη πρόταση για τα θέµατα της
παραγράφου 2. Η πρόταση αυτή είναι δεσµευτική για τα
ζητήµατα που αφορούν στη σύσταση της ανώνυµης εταιρίας και ειδικότερα για εκείνα που αφορούν στον καθορισµό του ύψους και της σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαίου, στις ειδικότερες υποχρεώσεις των µετόχων και
στους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης της παροχής πλοηγικών υπηρεσιών από το Δηµόσιο στην εταιρία.
γ. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται εντός έξι (6)
µηνών από τη σύστασή της. Τα λειτουργικά έξοδά της,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνεπάγεται η εκπόνηση της ανωτέρω µελέτης, καλύπτονται από το Ειδικό Κεφάλαιο της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
4.α. Η εταιρία κατά τη σύστασή της στελεχώνεται από
το σύνολο του ναυτικού προσωπικού που υπηρετεί, σε εκείνο το χρονικό σηµείο, στην αρµόδια Διεύθυνση Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, το ο-
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ποίο θεωρείται ότι έχει την αναγκαία πιστοποίηση για
την παροχή των πλοηγικών υπηρεσιών. Εάν κάποιο στέλεχος του ναυτικού προσωπικού, όπως ορίζεται ανωτέρω, δεν επιθυµεί την πρόσληψή του από την εταιρία, τίθεται σε διαθεσιµότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
β. Το ανωτέρω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονοµικής περίθαλψης
πριν την ανωτέρω µετατροπή και όλη η εφεξής υπηρεσία
του στην ανώνυµη εταιρία από τη σύστασή της θεωρείται ως συντάξιµη υπηρεσία που διανύθηκε στην Πλοηγική Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/
2005 (Α΄ 272), όπως ισχύει.
5. Οι διατάξεις του ν. 3142/1955 (Α΄ 43) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων διαταγµάτων και λοιπών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, κατά το µέρος
που αντίκεινται στο διάταγµα της παραγράφου 1, καταργούνται από το χρόνο εκδόσεως αυτού.
6. Το κατώτερο ναυτικό βοηθητικό προσωπικό της
Πλοηγικής Υπηρεσίας του άρθρου 12 του ν. 3142/1955,
το οποίο, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ίδιου νόµου, ασφαλίστηκε ως κάτοχος διπλώµατος αξιωµατικού και κατέβαλε από το διορισµό
του εισφορές στο Ταµείο Προνοίας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.), εξακολουθεί µέχρι τη συνταξιοδότησή του να καταβάλει εισφορές στο ανωτέρω Ταµείο και δικαιούται των αντίστοιχων παροχών.
Άρθρο 50
Ζητήµατα λιµενικών υποδοµών
1. Το άρθρο 211 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 211
Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων
1. Η τοποθέτηση, από φορείς διοίκησης λιµένων ή από
φορείς στους οποίους παραχωρείται ή εκµισθώνεται χώρος του αιγιαλού ή της παραλίας ή της ζώνης λιµένα,
προστατευτικών διχτύων (πλωτών φραγµάτων), κατά τις
διατάξεις του π.δ. 23/2000 (Α΄ 18) για την προστασία
των ακτών και των λουοµένων από θαλάσσια ρύπανση
(συστήµατα περισυλλογής και συγκράτησης απορριµµάτων σε υδάτινο περιβάλλον) σε θαλάσσιες λουτρικές εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA
2000, επιτρέπεται για εποχική χρήση µε άδεια της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, χωρίς πάκτωση στον πυθµένα. Ο
χώρος τοποθέτησης των προστατευτικών διχτύων γνωστοποιείται από τη Λιµενική Αρχή στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεµικού Ναυτικού για την έκδοση αναγγελίας προς τους ναυτιλλοµένους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη χορήγηση της άδειας της προηγούµενης παραγράφου.»
2. Στο άρθρο 21 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Η διαδικασία καθορισµού της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιµένα της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από

την ύπαρξη στους χώρους αυτούς έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 14, τα οποία έχουν κατασκευασθεί από φορείς του δηµόσιου τοµέα, χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση αυτής, πριν από την ισχύ του παρόντος νόµου και
εφόσον έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία νοµιµοποίησής
τους, µε την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρµόδια
Κτηµατική Υπηρεσία κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 27.»
3. Στο άρθρο 18 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Η έκδοση της απόφασης εκτέλεσης των έργων της
παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη υφισταµένων µη νοµίµως εκτελεσθέντων έργων, εφόσον προβλέπεται από την υποβαλλόµενη τεχνική µελέτη η πλήρης
κατεδάφισή τους. Η κατεδάφιση των έργων του προηγούµενου εδαφίου δύναται να ολοκληρωθεί µέχρι το πέρας της εκτέλεσης των νέων έργων, σύµφωνα µε πρωτόκολλο που εκδίδεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 27.»
Άρθρο 51
Ρυθµίσεις σχετικές µε την ανάπτυξη
της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας
1. Συνιστάται Επιτροπή αποτελούµενη από τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου για τη διαµόρφωση συνολικού σχεδίου, προς το σκοπό εκδόσεως των αναγκαίων κανονιστικών ρυθµίσεων, για την επίλυση των
εκκρεµών θεµάτων που σχετίζονται µε τη χωροθέτηση,
την οριοθέτηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση
των δραστηριοτήτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
αρµοδιότητας του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς
(Ο.Λ.Π.), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
ν.
3654/2008 (Α΄ 57).
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η
οποία εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συστήνεται µη αµειβόµενη συµβουλευτική επιτροπή από εκπροσώπους των κοινωνικών
και οικονοµικών εταίρων και φορέων που εκπροσωπούν
το σύνολο των εµπλεκοµένων µε τη ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, εκπροσώπους των συναρµόδιων
Υπουργείων, της ΟΛΠ Α.Ε. και του ΤΑΙΠΕΔ για την εξέταση και διατύπωση προτάσεων επί του συνόλου των θεµάτων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της εν γένει
ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην ως άνω
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη. Η επιτροπή οφείλει να έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία και διατύπωση των
προτάσεών της εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3)
µηνών από τη σύστασή της.
3. Με όµοια απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται Κανονισµός
Λειτουργίας της ως άνω Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης και αφού προηγηθεί διαδικασία
δηµόσιας διαβούλευσης. Με τον ως άνω Κανονισµό ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, καθώς και µε τις επιτρεπόµενες σε αυτή δραστηριότητες, είτε για µέρος είτε για
το σύνολο της περιοχής. Με την ίδια ως άνω διαδικασία
τροποποιείται ο παραπάνω Κανονισµός.
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Άρθρο 52
Μετατροπή του Λιµενικού Ταµείου Χαλκίδας
σε ανώνυµη εταιρία του ν. 2932/2001, συγχώνευση
των Λιµενικών Ταµείων Νοµού Ευβοίας και µεταφορά
των αρµοδιοτήτων τους στην ανώνυµη εταιρία
1. Το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Λιµενικό Ταµείο Χαλκίδας» µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Οργανισµός Λιµένων Νοµού Ευβοίας Ανώνυµη Εταιρία» και µε διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Ν.Ε. Α.Ε.» και έδρα
το Δήµο Χαλκίδας.
2. Το καταστατικό της εταιρίας συντάσσεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, διέπεται δε από τον παρόντα
νόµο, το ν. 2932/2001 (Α΄ 145), τον κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύουν.
3. Ως εταιρία κοινής ωφέλειας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα διέπεται επίσης από τις διατάξεις του
ν.
3429/2005 (Α΄ 144) περί ΔΕΚΟ, όπως κάθε φορά ισχύει
και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου,
δια του οποίου εκπροσωπείται στην ως άνω ανώνυµη εταιρία το Δηµόσιο.
4. Τα Λιµενικά Ταµεία Νοµού Ευβοίας, Αιδηψού, Αλιβερίου, Ερέτριας, Καρύστου, Κύµης, Λίµνης, Μαρµαρίου,
Σκύρου, Στύρων και Ωρεών, που προήλθαν από τη διάσπαση του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Ευβοίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του π.δ. 86/2003 (Α΄80), συγχωνεύονται
στην ως άνω ανώνυµη εταιρία.
5. Το σύνολο των θεµάτων που ανακύπτουν από την
µετατροπή του Λιµενικού Ταµείου Χαλκίδας σε ανώνυµη
εταιρία και τη συγχώνευση των Λιµενικών Ταµείων της
παραγράφου 4, ρυθµίζονται µε ανάλογη εφαρµογή των
παραγράφων 6 έως 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του
ν. 2932/2001, όπως ισχύει.
6.α) Το τακτικό προσωπικό τόσο του µετατρεπόµενου
Λιµενικού Ταµείου όσο και αυτών που συγχωνεύονται
µεταφέρεται αυτοδικαίως στην ανώνυµη εταιρία και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάµενες,
κατά το χρόνο της µετατροπής και της συγχώνευσης,
συµβάσεις και σχέσεις εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται κάθε άλλο
σχετικό θέµα για τη µεταφορά και ένταξη του προσωπικού των εταιριών που απορροφώνται στη συνιστώµενη
εταιρία.
β) Το ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς και το καθεστώς
υγειονοµικής περίθαλψης του προσωπικού του προηγούµενου υπό α΄ στοιχείου, διέπεται από τις διατάξεις των
στοιχείων α΄, β΄, γ΄, δ΄, και ε΄ της παρ. 10 του άρθρου 4
του ν. 3075/2002 (Α΄ 297), όπως ισχύει. Στην περίπτωση
αυτή, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 3408/2005, όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53
Ναυτική διαιτησία
1. Οι διαφορές από ναυλώσεις ή θαλάσσιες µεταφορές του Ελληνικού Δηµοσίου ή κρατικών νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνιστώνται
και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος µπορούν να υπάγονται, µε µόνη τη συµφωνία

των µερών, σε διαιτησία.
2. α. Στην περίπτωση που συµφωνηθεί διαιτησία κατά
τα ανωτέρω, οι σχετικές διαφορές υπάγονται στη διαιτησία του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ή του σωµατείου «Ένωση για τη Ναυτική Διαιτησία» ή σε άλλη ναυτική διαιτησία µη κερδοσκοπικού φορέα, οι κανόνες διεξαγωγής της οποίας έχουν προηγουµένως κατατεθεί
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και έχουν εγκριθεί
από αυτό.
β. Εφαρµοστέο δίκαιο επί της ουσιαστικής διαφοράς
είναι το ελληνικό, ως γλώσσα διαιτησίας η ελληνική και
τόπος διαιτησίας ο Πειραιάς. Αντίθετη συµφωνία των µερών σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο δεν ισχύει.
γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις
και η διαδικασία πιστοποίησης φορέων για τη διεξαγωγή
ναυτικής διαιτησίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Στη διαιτησία που προβλέπει το παρόν άρθρο, διαιτητής εκ µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου ή του κρατικού νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορίζεται εν ενεργεία ή επίτιµος λειτουργός του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
4. Το άρθρο 2 του β.δ. 447/1969 (Α’ 133) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη µόνιµη διαιτησία του Ναυτικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος µπορούν να υπάγονται οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, περιλαµβανοµένων
και των διεθνών. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ως ναυτιλιακές διαφορές νοούνται ιδίως οι διαφορές που έχουν σχέση µε πλοίο ή πλωτό ναυπήγηµα, µε
τη χρησιµοποίηση, λειτουργία, ναυσιπλοΐα ή εκµετάλλευση αυτού, µε τη χρηµατοδότηση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και διαφορές που προκύπτουν από
οιεσδήποτε συµβάσεις που έχουν σχέση µε τη ναυτιλία».
Το άρθρο 2 του β.δ. 447/1969 (Α΄ 133) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στη µόνιµη διαιτησία του Ναυτικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος µπορούν να υπάγονται οι πάσης φύσεως ναυτιλιακές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, περιλαµβανοµένων
και των διεθνών.»
Άρθρο 54
Ρυθµίσεις σχετικές µε τον Οίκο Ναύτου
1.α. Στην κεντρική υπηρεσία, καθώς και στα παραρτήµατα Οίκου Ναύτου δύνανται να παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες υγείας ή άλλες υποστηρικτικές προς
αυτές υπηρεσίες προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους. Για το σκοπό αυτόν, ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει το αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων ιατρών, οδοντιάτρων, φαρµακοποιών, υγειονοµικού
προσωπικού και διοικητικών υπαλλήλων.
β. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας
και Αιγαίου ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, θέµατα σχετικά µε
δαπάνες για την παροχή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
2. Το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ) επιτρέπεται µε
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απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησής του να παραχωρεί κατά χρήση ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητά
του στον Οίκο Ναύτου για τη στέγαση των κεντρικών υπηρεσιών, των παραρτηµάτων ή γενικότερα για την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται η διάρκεια και οι όροι της ως άνω παραχώρησης, το ετήσιο αντάλλαγµα που καταβάλλεται στο ΝΑΤ, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κωδικοποιούνται
σε ενιαίο κείµενο οι νοµοθετικές διατάξεις που αφορούν
στον Οίκο Ναύτου. Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται νέα αρίθµηση, διαφορετική κατάταξη και γενικότερη διαρρύθµιση των ισχυουσών διατάξεων, µε σκοπό τη
διασαφήνιση της σχετικής νοµοθεσίας, χωρίς ωστόσο
την προσθήκη νέων ή τροποποίηση υφιστάµενων ρυθµίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
συγκροτείται µη αµειβόµενη επιτροπή για την ανωτέρω
κωδικοποίηση. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα
λειτουργίας και γραµµατειακής υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
4.α. Το στοιχείο α΄ της παρ. 12 του άρθρου 84 του
π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο
ν. 792/1978 (Α΄ 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12.α) Από το σύνολο των κατά τις προηγούµενες παραγράφους τακτικών εισφορών ποσοστό είκοσι οκτώ
τοις εκατό (28%) αποτελεί πόρο του Κεφαλαίου Ανεργίας Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.) και δύο τοις εκατό
(2%) πόρο του Ειδικού λογαριασµού Προστασίας Φυµατικών Ναυτικών που λειτουργούν στο Ν.Α.Τ.. Το ως άνω
ποσοστό υπέρ Κ.Α.Α.Ν. καταβάλλεται από το Ν.Α.Τ.
στον Οίκο Ναύτου σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις και εκκαθαρίζεται όταν εκκαθαρισθούν τα ναυτολόγια κάθε οικονοµικής χρήσης.»
β. Η ισχύς της ως άνω υπό στοιχείο α΄ ρύθµισης ισχύει από 1.1.2014.
5. Η παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου το ποσοστό του στοιχείου α΄ της παρ. 12 του άρθρου
84 του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), όπως ισχύει, επιµερίζεται
στο Κεφάλαιο Ανεργίας και στο Κεφάλαιο Ασθενείας.
Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και
Αιγαίου το κατά τα ανωτέρω οριζόµενο ποσοστό των εισφορών του Κεφαλαίου Ασθενείας κατανέµεται σε τµήµα που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε είδος
και σε τµήµα που αποδίδεται στο «Λογαριασµό Παροχών
σε Χρήµα» του Οίκου Ναύτου, ο οποίος συνιστάται µε
την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 47.»

θεση ότι τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν µεταφορική ικανότητα µεγαλύτερη των σαράντα
εννέα (49) επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό
ταξίδι µεταξύ ελληνικών ή και ξένων λιµένων παραλαµβάνοντας επιβάτες από ελληνικούς λιµένες µε αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον
όρο ότι, εφόσον ο λιµένας της οριστικής αποβίβασης
των επιβατών είναι ελληνικός λιµένας, αυτός είναι ο λιµένας της επιβίβασής τους. Η διάρκεια του ταξιδιού από
το λιµένα επιβίβασης των επιβατών έως και το λιµένα αποβίβασής τους είναι, κατ’ ελάχιστον, σαράντα οκτώ (48)
ώρες».

Άρθρο 55
Απελευθέρωση περιηγητικών πλόων

1. Το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως
ισχύει, εξακολουθεί να έχει ως κύριο φορέα ασφάλισης
το Δηµόσιο και ως φορέα επικουρικής ασφάλισης το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού, που προβλέπεται από το
π.δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (Α΄ 387) και συµµετέχει στο
Ταµείο Αρωγής Λιµενικού Σώµατος που προβλέπεται από το β.δ. 160/1970 (Α΄ 44). Στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος παρέχεται νοσοκοµειακή και υγειονοµική
περίθαλψη, όπως αυτή ορίζεται ιδίως στις διατάξεις του
ν. 154/1975 (Α΄ 185), του π.δ. 432/1983 (Α΄162), του
π.δ. 133/2002 (Α΄ 109), του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), του

Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το δικαίωµα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύµφωνα µε το άρθρο 165 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ του
Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το
άρθρο µόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, σε
πλοία µε κοινοτική σηµαία και σηµαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται εφεξής
και στα πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών, µε την προϋπό-

Άρθρο 56
Δωρεές για τη στήριξη πολιτικών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
1.α. Για την ενίσχυση της αποστολής του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και των εποπτευόµενων από αυτό
φορέων, είναι δυνατή η χρηµατοδότηση ή η εν γένει ενίσχυσή του, συνιστάµενη σε δωρεά είδους ή δωρεάν παροχή υπηρεσιών, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, χωρίς
οποιοδήποτε, άµεσο ή έµµεσο, αντάλλαγµα ή αντιστάθµισµα.
β. Με ευθύνη της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου αναρτάται στο διαδίκτυο το ετήσιο πρόγραµµα αναγκών συνοδευόµενο από τεχνική περιγραφή. Ο δωρητής
επιλέγει το έργο ή τη δραστηριότητα που επιθυµεί να ενισχύσει και γνωστοποιεί την επιλογή του εγγράφως
στο Υπουργείο, το οποίο οφείλει σε εύλογο χρονικό διάστηµα και πάντως όχι πέραν των είκοσι (20) ηµερών από
την ανωτέρω γνωστοποίηση, να δηλώσει την αποδοχή ή
µη της δωρεάς. To Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παρέχει κάθε αναγκαία συνδροµή για την πραγµατοποίηση
της δωρεάς.
2. Μεταξύ του δωρητή και του Υπουργείου υπογράφεται σύµβαση, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους όρους πραγµατοποίησης της δωρεάς. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καταρτίζεται πρότυπο σχέδιο σύµβασης, µε το οποίο καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
των µερών, καθώς και ζητήµατα εµπιστευτικότητας των
σε αυτήν αναφερόµενων πληροφοριών και ρυθµίζεται
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Οι δωρεές του παρόντος άρθρου προς το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς.
Άρθρο 57
Ζητήµατα προσωπικού Λιµενικού Σώµατος
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π.δ. 169/2004 (Α΄ 142) και της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 3922/2011 (Α΄ 35).
2. Όσοι αποφοιτούν από τις παραγωγικές σχολές του
Λιµενικού Σώµατος µπορεί να τοποθετούνται στις Επισκευαστικές Βάσεις Λιµενικού Σώµατος, εφόσον κατέχουν πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχης ειδικότητας, σύµφωνα µε το π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει κάθε φορά. O
αριθµός των κενών οργανικών θέσεων που θα πληρωθούν καθορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 3 του
άρθρου 6 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως ισχύει.
3. Στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος που µετακινείται στο εξωτερικό προς εκτέλεση υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στο µετακινούµενο σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος, µέχρι και του 75% του συνολικά δικαιούµενου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου
και εγκρίσεως του Γενικού Διαχειριστή αυτής.
4. Για τους Υποναυάρχους Λιµενικού Σώµατος, οι οποίοι υπηρέτησαν µετά την 1.1.2008 σε προβλεπόµενες
µε βάση τα καθήκοντα οργανικές θέσεις του βαθµού
τους, πλην του Υπαρχηγού Λιµενικού Σώµατος, τουλάχιστον για τρεις (3) µήνες, εφόσον αποστρατεύθηκαν πριν
από την έκδοση του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και εφόσον η
αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του
π.δ. 308/1997 (Α΄ 220), εκτός εάν µε απόφαση του Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος, διαπιστωθεί η συνδροµή των
λόγων που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3
του άρθρου 39 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει.
5.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 4219/1961 (Α΄
171), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος, ο χρόνος των δύο (2) ετών σπουδών του προηγούµενου εδαφίου ισχύει, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις,
και για σπουδές σε Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού και
Ανώτερες Δηµόσιες Σχολές Εµπορικού Ναυτικού.»
β. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει αναδροµικά από την κατάταξη στο Λιµενικό Σώµα του
προσωπικού που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής αυτής.
6. Σε παραρτήµατα του Οίκου Ναύτου στα οποία δεν υπηρετεί προσωπικό του Φορέα αυτού ή αυτό δεν επαρκεί
για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, αυτές
καλύπτονται από προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος που
υπηρετεί στην οικεία Λιµενική Αρχή. Για την περίπτωση
αυτή, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 18 του ν. 3922/2011.
7. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Συµβούλιο αυτό συγκροτείται από:
αα) Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως
Πρόεδρο.
ββ) Τον Αρχηγό Λιµενικού Σώµατος, ως µέλος.
γγ) Έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς, αρχαιότερο αυτού που συµµετείχε στο πρωτοβάθµιο, ως µέλος.
δδ) Έναν Αντιναύαρχο του Πολεµικού Ναυτικού, ως
µέλος.
εε) Έναν Αναθεωρητή Α΄ Τάξεως του Δικαστικού Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων, ως µέλος.
Τα µέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις γγ΄ και
δδ΄, καθώς και τα αναπληρωµατικά αυτών, ορίζονται µε

πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., ενώ το µέλος της περίπτωσης εε΄ και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, ύστερα από πρόταση
του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου του Δικαστικού
Σώµατος των Ενόπλων Δυνάµεων.»
8.α) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/
1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρούσα παράγραφο, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των παραγράφων 2, 3 και 4 ασκεί ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο
οποίος είναι Ανώτατος Αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λιµενικού
Σώµατος.»
β) Η παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138)
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται κατά περίπτωση από τη Διεύθυνση
Πληροφορικής των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Πολιτικού
Προσωπικού, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής και του Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.»
γ) Στο άρθρο 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) προστίθεται
παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου οι αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, ασκούνται από την αρµόδια για θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος.»
9.α) Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ.
81/2012 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
«ε) Οι Αξιωµατικοί Λιµενικού Σώµατος ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονοµικού, Οικονοµικού και Νοµικού, µέχρι
και το βαθµό του Πλοιάρχου Λιµενικού Σώµατος».
β) Η παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι Αξιωµατικοί Λιµενικού Σώµατος ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονοµικού, Οικονοµικού και Νοµικού προάγονται µε τη συµπλήρωση του προβλεπόµενου ελάχιστου
χρόνου παραµονής στο βαθµό, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων µέχρι και το βαθµό του
Πλοιάρχου Λιµενικού Σώµατος.»
γ) Στο άρθρο 10 του π.δ. 81/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Για την προαγωγή στο βαθµό του Πλοιάρχου Λιµενικού Σώµατος των Αξιωµατικών που προέρχονται από
τη Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος, απαιτείται να έχουν διανύσει συνολική υπηρεσία τριών (3)
ετών στο Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος και τις υπαγόµενες σε αυτό υπηρεσίες, όπως καθορίζονται στον Οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
δ) Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 10 του π.δ. 81/
2012 αναριθµούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως.
ε) Η παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Οι Υπαρχηγοί Λιµενικού Σώµατος επιλέγονται µεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος, που συµπληρώνουν µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Όταν
κενώνεται µόνον η θέση του αρχαιότερου Υπαρχηγού
Λιµενικού Σώµατος, το αρµόδιο για την επιλογή Συµβούλιο Κρίσεων, αποφασίζει µεταξύ του νεότερου Υπαρχηγού Λιµενικού Σώµατος και των εν ενεργεία, κατά το
χρόνο επιλογής, Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που
προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος και συµπληρώνουν µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα για την πλήρωση της θέσης αυτής.»
10. Ο βαθµός του Ναυάρχου Λιµενικού Σώµατος εν αποστρατεία, o οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 12 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), µπορεί
να απονέµεται µε την ίδια διαδικασία και στους Αρχηγούς του Λιµενικού Σώµατος που αποστρατεύθηκαν πριν
τις 3.4.2008.
11. Στα Ναυτικά Νοσοκοµεία Αθηνών και Πειραιά, καθώς και στις υγειονοµικές Υπηρεσίες Πολεµικού Ναυτικού, µπορεί να υπηρετούν Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές
και Υπαξιωµατικοί Υγειονοµικοί Λιµενικού Σώµατος, ανάλογων ειδικοτήτων κατά βαθµό και θέση.
Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η διαδικασία τοποθέτησης
των ανωτέρω στελεχών του Λιµενικού Σώµατος, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
12. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και
Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται, και κατά παρέκκλιση
της κείµενης νοµοθεσίας, θέµατα σχετικά µε την υπηρεσιακή κατάσταση των στελεχών του Λιµενικού Σώµατος,
τα οποία εντάσσονται και υπηρετούν σε υπηρεσίες των
Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
13. Στο άρθρο 119 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως ακολούθως:
«6. Οι τοποθετήσεις στελεχών Λιµενικού Σώµατος στα
Λιµενικά Τµήµατα γίνονται από το προσωπικό που υπηρετεί στη Λιµενική Αρχή όπου υπάγονται διοικητικά, µε
διαταγή του οικείου προϊσταµένου Λιµενικής Αρχής. Το
προσωπικό Λιµενικού Σώµατος, το οποίο τοποθετείται
σε Λιµενικά Τµήµατα µε την ανωτέρω διαδικασία, ανήκει
στην οργανική δύναµη της Λιµενικής Αρχής διοικητικής
υπαγωγής τους.
7. Κάθε τοποθετούµενος σε Λιµενικό Τµήµα, σύµφωνα
µε τα παραπάνω, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών να υποβάλει προσφυγή στον προϊστάµενο του ανώτερου κλιµακίου διοικήσεως και να αιτηθεί την ακύρωση ή τροποποίηση της διαταγής τοποθέτησης. Το αρµόδιο όργανο οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή του στον προσφεύγοντα το αργότερο εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών. Η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής
τοποθέτησης, εως ότου το αρµόδιο όργανο αποφανθεί
σχετικά µε αυτήν.
8. Κατ’ εξαίρεση, η πλήρωση των θέσεων σε Λιµενικά
Τµήµατα, τα οποία κατατάσσονται στις κατηγορίες των
Λιµενικών Αρχών σύµφωνα µε το π.δ. 33/2009 (Α΄ 50)
και όπως κάθε φορά ισχύει, διενεργείται µόνο µέσω των
διαδικασιών που προβλέπονται στο διάταγµα αυτό.»

14. Η οργανική δύναµη του Λιµενικού Σώµατος ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες διακόσιες πενήντα (10.250) θέσεις.
Άρθρο 58
Δαπάνες προσωπικού Λιµενικού Σώµατος
1. Οι δαπάνες µετακινήσεων του προσωπικού Λιµενικού Σώµατος που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2006 έως
31.12.2009 και δεν ενταλµατοποιήθηκαν, µπορούν, κατά
παρέκκλιση των οριζοµένων στην παρ. 3 του άρθρου 90
του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), να πληρωθούν µέχρι
31.12.2013, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις εγκεκριµένες
πιστώσεις του προϋπολογισµού οδοιπορικών εξόδων Λιµενικού Σώµατος προηγούµενων ετών.
2. Με διάταγµα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των
Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την παροχή και κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, των παρακλινικών εξετάσεων,
των νοσηλειών, των θεραπειών των στελεχών Λιµενικού
Σώµατος και των µελών των οικογενειών τους, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η ισχύς του διατάγµατος του προηγουµένου εδαφίου αρχίζει από το
χρόνο εκδόσεως του παρόντος νόµου.
3. Στην πάγια προκαταβολή του Λιµενικού Σώµατος
περιλαµβάνονται και οι εκκρεµείς δαπάνες της Πάγιας
Προκαταβολής του πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) κατά το διάστηµα της υπαγωγής του Λιµενικού Σώµατος σε αυτό, οι οποίες αφορούν στην κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν.
και των εξόδων του προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος
µέσω αυτής.
4.α. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου από 1.1.2014 συστήνεται ειδικός φορέας «Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων» µε πιστώσεις που µεταφέρονται από τους κωδικούς εξόδων του ειδικού φορέα
«Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή» και αφορούν
σε καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες που πραγµατοποιούνται στις έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων.
β. Από 1.1.2014 καταργείται ο ειδικός φορέας «Γενική
Γραµµατεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας» και οι σχετικές πιστώσεις µεταφέρονται στον ειδικό φορέα «Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35),
προστίθενται περιπτώσεις λστ΄, λζ΄ και λη΄ ως ακολούθως:
«λστ. Αποδοχές και επιδόµατα του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού τεχνικού προσωπικού των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
λζ. Δαπάνες µισθωµάτων, ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
λη. Δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων που αφορούν
στις επιδοτήσεις των άγονων γραµµών που υπάγονται
στην αρµοδιότητα του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
Άρθρο 59
Αποζηµιώσεις Κλιµακίων Επιθεώρησης Πλοίων
και Υγειονοµικών Επιτροπών
Οι δαπάνες αποζηµιώσεων των µελών των τοπικών
κλιµακίων επιθεώρησης πλοίων που πραγµατοποιήθηκαν
από 1.12.2008 έως την έκδοση του παρόντος νόµου και
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οι δαπάνες Υγειονοµικών Επιτροπών Απογραφοµένων
Ναυτικών Εργατών θαλάσσης από 1.7.2010 µέχρι την
έκδοση του παρόντος νόµου, οι οποίες δεν ενταλµατοποιήθηκαν, δύνανται να πληρωθούν µέχρι τις
31.12.2013, εφόσον πραγµατοποιήθηκαν εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του αρµόδιου φορέα των αντίστοιχων οικονοµικών ετών.
Άρθρο 60
Αξιώσεις εργαζοµένων στην ακτοπλοΐα
1. Σε περίπτωση που, κατ’ εφαρµογή της παραγράφου
5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 (Α΄ 16), έχει κατατεθεί
από τον Οργανισµό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 του νόµου αυτού, ποσό από 1.6.2009 και
εφεξής στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως υπόλοιπο προϊόντος πλειοδοτικού διαγωνισµού, το ως άνω
Ταµείο, ενεργώντας για λογαριασµό του κυρίου του ναυαγίου, υποχρεώνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 205 του ν. 3816/1958 (Α΄ 32) και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, όπως
ισχύουν, να αποδώσει εξ αυτού ποσό, προς εξόφληση
κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, το οποίο αντιστοιχεί
σε αξιώσεις εργαζοµένων, µε κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ
και επικουρική στο Ταµείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων, κατά του κυρίου ναυαγίου, οι οποίες προέρχονται από µεταξύ τους προϋπάρξασα εργασιακή σχέση, λόγω µη καταβολής σε αυτούς µισθών, επιδοµάτων και αποζηµιώσεων. Η απόδοση στον δικαιούχο γίνεται µε την προσκόµιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σύµφωνα µε τα κατωτέρω οριζόµενα, και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου που θεµελιώνει την υπαγωγή
του στην παρούσα ρύθµιση.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνουν µόνο απαιτήσεις, οι οποίες κατά το χρόνο εκδόσεως του παρόντος νόµου έχουν επιδικασθεί για την
ανωτέρω πραγµατική και νοµική αιτία υπέρ των εργαζοµένων µε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Όµοιες απαιτήσεις, οι οποίες κατά τον ίδιο χρόνο τελούν σε εκκρεµοδικία, ικανοποιούνται αφότου καταστούν τελεσίδικες.
3. Αν επί του ναυαγίου έχει επιβληθεί ήδη αναγκαστική
κατάσχεση, η ως άνω καταβολή διενεργείται µε εντολή
του αρµόδιου συµβολαιογράφου, σύµφωνα µε τη ρύθµιση της παραγράφου 1 και επάγεται την απόσβεση των εκ
της εργασιακής αυτών σχέσης απαιτήσεων.
4. Αν το τίµηµα από την εκποίηση του ναυαγίου έχει αναληφθεί από τον Οργανισµό σύµφωνα µε το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001, η ανωτέρω υποχρέωση απόδοσης βαρύνει τον ίδιο.
Άρθρο 61
Τροποποίηση του Κανονισµού ενδιαιτήσεως
και καθορισµού αριθµού επιβατών
των επιβατηγών πλοίων
Το στοιχείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του π.δ. 44/
2011 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ VII, ένα (1) κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά εξήντα
(60) επιβάτες και όχι λιγότερα από δύο (2). Σε επιβατηγά
πλοία που εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ V και VI, ένα

(1) κοινόχρηστο αποχωρητήριο ανά πενήντα (50) επιβάτες και όχι λιγότερα από δύο (2). Σε επιβατηγά πλοία
που έχουν αναγνωριστεί πριν τις 13.7.2011, εκτελούν
πλόες κατηγοριών V, VI και VII και παραλαµβάνουν συνολικό αριθµό επιβατών µέχρι πενήντα (50) επιβάτες απαιτείται τουλάχιστον ένα (1) κοινόχρηστο αποχωρητήριο. Σε επιβατηγά πλοία που έχουν αναγνωριστεί πριν
τις 13.7.2011, εκτελούν πλόες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ VII, εάν κατά τον υπολογισµό των απαιτούµενων αποχωρητηρίων ο
αριθµός που προκύπτει είναι δεκαδικός, αυτός στρογγυλοποιείται στον προηγούµενο ή επόµενο ακέραιο, ανάλογα µε το αν τα δεκαδικά ψηφία είναι κάτω ή άνω του
0,50 αντίστοιχα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
Διατηρούµενες - Καταργούµενες διατάξεις
1. Οι διατάξεις των άρθρων 11, 13, 17 έως 20 και 25
του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) παραµένουν σε ισχύ. Οµοίως,
παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 6, όπως ισχύει µετά την έκδοση του π.δ. 85/
2012, του άρθρου 12 εκτός των παραγράφων 1 και 2, του
άρθρου 14 εκτός των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 16 εκτός της παραγράφου 5, των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 και της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3922/2011.
2. Από το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 15 και 23 του
ν. 3922/2011. Οµοίως, καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 εκτός της παραγράφου 5, της παραγράφου 2 του
άρθρου 6, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12, των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
14, της παραγράφου 5 του άρθρου 16, της παραγράφου
3 του άρθρου 21, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου
22, καθώς και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και
της παραγράφου 2 του άρθρου 24.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3922/2011 παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση του Οργανισµού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1
του παρόντος νόµου.
4. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 141 του ν.δ. 187/1973
«Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄261) καταργείται.
5. Το άρθρο 127 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) καταργείται.
Άρθρο 63
Μεταβατικές διατάξεις
1.α. Ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις του ν. 103/
1975 (Α΄ 167), όπως ισχύει, λογαριασµός, που τηρούσαν
τα Λιµενικά Ταµεία, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 52
του παρόντος, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήµατος των υπαλλήλων τους, διατηρείται µετά τη µετατροπή τους σε
ανώνυµη εταιρία και εφαρµόζεται µέχρι την αποχώρηση
των υπηρετούντων κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού υπαλλήλων, οπότε και καταργείται αυτοδικαίως.
β. Οι διατάξεις των νόµων και των κανονιστικών πρά-
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ξεων που αφορούν στα Λιµενικά Ταµεία της ανωτέρω
περίπτωσης α΄ εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν
καταργούνται ή τροποποιούνται από τον παρόντα νόµο ή
δεν αντίκεινται σε αυτόν ή στον κ.ν. 2190/1920.
2. Από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος νόµου τις
θέσεις του Αρχηγού, του αρχαιότερου Υπαρχηγού και
του νεότερου Υπαρχηγού του Λιµενικού Σώµατος καταλαµβάνουν ο Αρχηγός Λιµενικού Σώµατος, ο Υπαρχηγός
Λιµενικού Σώµατος και ο Επιτελάρχης Λιµενικού Σώµατος αντίστοιχα.
3. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται ο όρος
«Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή» νοείται εφεξής «Λιµενικό Σώµα».

Άρθρο 64
Τελικές διατάξεις
Διατάξεις που είναι αντίθετες µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου καταργούνται από την έναρξη ισχύος του
νόµου αυτού.
Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ. Αβραµόπουλος

Χ. Σταϊκούρας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Παναγιωτόπουλος

Ε. Στυλιανίδης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Μανιτάκης

Κ. Χατζηδάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Κ. Αρβανιτόπουλος

Ε. Λιβιεράτος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Ι. Βρούτσης

Α. Λυκουρέντζος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α. Τσαυτάρης

Α. Ρουπακιώτης

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ν. – Γ. Δένδιας

Ο. Κεφαλογιάννη

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Κ. Μουσουρούλης

Θ. Καράογλου

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Δ. Σταµάτης
Αθήνα, 5 Απριλίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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