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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΣΤ ΄, 2 Απριλίου 2018
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/1794
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις του παρόντος µέρους, ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/1794
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
6ης Οκτωβρίου 2015 (ΕΕ L 263/1, 8.10.2015), που τροποποιεί τις Οδηγίες 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 περί
προστασίας των µισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (ΕΕ L 283/36, 28.10.2008), 2009/38/EK
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συµβουλίου
εργαζοµένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και οµίλους
επιχειρήσεων κοινοτικής κλίµακας µε σκοπό να ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι και να ζητείται η γνώµη τους
(EE L 122/28, 16.5.2009) και 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου
2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενηµερώσεως και
διαβουλεύσεως των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 80/29, 23.3.2002) και τις Οδηγίες 98/59/ΕΚ
του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών - µελών που αφορούν
τις οµαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225/16, 12.8.1998) και
2001/23/ΕΚ του Συµβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών - µελών,
σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων
(EE L 82/16, 22.3.2001), όσον αφορά τους ναυτικούς και
άλλες διατάξεις.

Άρθρο 2
(άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας 2008/94/ΕΚ)
Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης ΙΙ της παρ. 3 του
άρθρου 1 του π.δ. 1/1990 (Α΄1), που προστέθηκε µε την
παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 40/2017 (Α΄ 34), καταργείται και η υποπερίπτωση γ΄ αναριθµείται σε υποπερίπτωση β΄.
Άρθρο 3
(άρθρα 1 παρ. 7, 2, 8 παρ. 1, 10 παρ. 3, 12
της Οδηγίας 2009/38/ΕΚ)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) καταργείται.
2. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου
51 του ν. 4052/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν στους εργαζόµενους περιλαµβάνονται και ναυτικοί µέλη πληρώµατος θαλασσοπλοούντων υπό ελληνική
σηµαία πλοίων, εκπρόσωποι των εργαζόµενων µπορεί να
είναι και οι οριζόµενοι από την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία, η οποία λαµβάνει υπόψη τη γνώµη των πρωτοβάθµιων οργανώσεών της.»
3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 62 του
ν. 4052/2012 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«και, εάν στους εργαζόµενους περιλαµβάνονται και
ναυτικοί µέλη πληρώµατος υπό ελληνική σηµαία θαλασσοπλοούντων πλοίων, σύµφωνα και µε το άρθρο 5 του
π.δ. 190/2008 (Α΄ 248).»
4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 64 του
ν. 4052/2012 προστίθενται τα εξής εδάφια:
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«Μέλος της Ειδικής Διαπραγµατευτικής Οµάδας
(Ε.Δ.Ο.) ή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Εργαζοµένων
(Ε.Σ.Ε.), ή ο αναπληρωτής τους, που είναι µέλη πληρώµατος θαλασσοπλοούντος υπό ελληνική σηµαία πλοίου,
δικαιούται να µετέχει σε συνεδρίαση της Ε.Δ.Ο. ή του
Ε.Σ.Ε. ή σε οποιαδήποτε άλλη συνάντηση, κατά τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 56, αν, κατά την πραγµατοποίηση
της συνεδρίασης, το µέλος αυτό ή ο αναπληρωτής του
δεν βρίσκεται εν πλω ή σε λιµένα κράτους διαφορετικού
από εκείνο στο οποίο η ναυτιλιακή επιχείρηση έχει την
έδρα της. Οι συνεδριάσεις, όπου είναι εφικτό, προγραµµατίζονται, ώστε να διευκολύνουν τη συµµετοχή των µελών ή των αναπληρωτών τους, που είναι µέλη των πληρωµάτων θαλασσοπλοούντων πλοίων. Σε περιπτώσεις
κατά τις οποίες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ένα µέλος
της Ε.Δ.Ο. ή του Ε.Σ.Ε. ή ο αναπληρωτής του, δεν µπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση, εξετάζεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης, εφόσον είναι εφικτό, νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.»
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 66 του
ν. 4052/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διαδικασίες ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 έως 6 του
π.δ. 190/2008 (Α΄ 248).»
6. Στο τέλος του άρθρου 70 του ν. 4052/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν στους εργαζόµενους περιλαµβάνονται και ναυτικοί µέλη πληρώµατος υπό ελληνική σηµαία θαλασσοπλοούντων πλοίων, στους εκπροσώπους των εργαζόµενων µπορεί να µετέχουν και οι οριζόµενοι από την Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία, η οποία λαµβάνει υπόψη
τη γνώµη των πρωτοβάθµιων οργανώσεών της.»
7. Στο τέλος του άρθρου 75 του ν. 4052/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν στους εργαζόµενους και τους εκπροσώπους τους
περιλαµβάνονται και ναυτικοί µέλη πληρώµατος υπό ελληνική σηµαία θαλασσοπλοούντων πλοίων, τα ανωτέρω
στοιχεία γνωστοποιούνται εγγράφως εντός τριµήνου από την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
Εργαζοµένων και στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 4
(άρθρο 1 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ)
1. Για την εφαρµογή των άρθρων 4 έως 8, ως «οµαδικές απολύσεις» νοούνται οι απολύσεις ναυτικών θαλασσοπλοούντος πλοίου εγγεγραµµένου στο ελληνικό νηολόγιο, οι οποίες πραγµατοποιούνται από τον πλοιοκτήτη
ή εφοπλιστή για έναν ή περισσότερους λόγους που δεν
αφορούν στο πρόσωπο των απολυοµένων και υπερβαίνουν, για περίοδο τριάντα (30) ηµερών, τα όρια της επόµενης παραγράφου.
2. Τα όρια πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται
οµαδικές καθορίζονται από τον αριθµό των ναυτικών που
απασχολούνται στην αρχή του µήνα και είναι τα εξής:
α) Μέχρι έξι (6) ναυτικούς για πλοία, στα οποία απασχολούνται συνήθως είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα
(150) ναυτικοί.
β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των ναυτικών και
µέχρι τριάντα (30) ναυτικούς για πλοία, στα οποία απασχολούνται συνήθως πάνω από εκατόν πενήντα (150)
ναυτικοί.

3. Για τον υπολογισµό του αριθµού των απολύσεων
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όλοι οι τρόποι λήξης της σύµβασης ναυτικής εργασίας που γίνονται µε πρωτοβουλία του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή για έναν ή περισσότερους λόγους, οι
οποίοι δεν έχουν σχέση µε το πρόσωπο των ναυτικών, εξοµοιώνονται µε τις ανωτέρω απολύσεις, υπό τον όρο ότι οι απολύσεις είναι τουλάχιστον πέντε (5).
4. Για την εφαρµογή των άρθρων 4 έως 8, ως «εκπρόσωποι των ναυτικών» νοούνται οι οριζόµενοι από την
Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία, η οποία λαµβάνει υπόψη τη γνώµη των οργανώσεών της, αναλόγως της ειδικότητας ναυτολόγησης των προς απόλυση ναυτικών.
Ο αριθµός των οριζοµένων δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3) και µεγαλύτερος του αριθµού των ειδικοτήτων των προς απόλυση ναυτικών.
5. Τα άρθρα 4 έως 8 δεν εφαρµόζονται:
α) επί οµαδικών απολύσεων που πραγµατοποιούνται
στο πλαίσιο συµβάσεων εργασίας ναυτικών που έχουν
συναφθεί για ορισµένο χρόνο ή κατά πλουν, εκτός εάν οι
απολύσεις αυτές γίνουν πριν από τη λήξη των συµβάσεων αυτών ή την εκτέλεση του πλου,
β) επί των ναυτικών θαλασσοπλοούντων πλοίων που
ανήκουν στο δηµόσιο ή σε οργανισµούς δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 5
(άρθρο 2 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ)
1. Όταν ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής προτίθεται να
προβεί σε οµαδικές απολύσεις, υποχρεούται να πραγµατοποιεί, εγκαίρως, διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους
των ναυτικών, µε σκοπό την επίτευξη συµφωνίας.
2. Οι διαβουλεύσεις αφορούν τουλάχιστον τις δυνατότητες αποφυγής ή µείωσης των οµαδικών απολύσεων,
καθώς και τις δυνατότητες άµβλυνσης των συνεπειών,
µε προσφυγή σε συνοδευτικά κοινωνικά µέτρα που έχουν σκοπό τη βοήθεια για την επαναπασχόληση ή τον
αναπροσανατολισµό των απολυόµενων ναυτικών.
Οι εκπρόσωποι των ναυτικών µπορούν να προσφεύγουν σε εµπειρογνώµονες.
3. Για να µπορέσουν οι εκπρόσωποι των ναυτικών να
διατυπώσουν εποικοδοµητικές προτάσεις, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής οφείλει, εγκαίρως, κατά τη διάρκεια
των διαβουλεύσεων:
α) να τους παρέχει όλες τις χρήσιµες πληροφορίες και
β) να τους ανακοινώνει εγγράφως:
αα) τους λόγους του σχεδίου απολύσεων,
ββ) τον αριθµό και τις ειδικότητες των υπό απόλυση
ναυτικών,
γγ) τον αριθµό και τις κατηγορίες των συνήθως απασχολούµενων ναυτικών,
δδ) την περίοδο κατά την οποία πρόκειται να γίνουν οι
απολύσεις,
εε) τα προβλεπόµενα κριτήρια για την επιλογή των
ναυτικών που θα απολυθούν, τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για τη σύνθεση του πληρώµατος θαλασσοπλοούντων πλοίων,
στστ) την προβλεπόµενη µέθοδο υπολογισµού οποιασδήποτε ενδεχόµενης αποζηµίωσης απόλυσης, εκτός
εκείνης που απορρέει από την εθνική νοµοθεσία ή και
την πρακτική.
Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής οφείλει να διαβιβάζει
στο Συµβούλιο Εµπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.), που συστά-
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θηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µε το άρθρο 118 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντίγραφο
της γραπτής ανακοίνωσης της περίπτωσης β΄.
4. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο πλοιοκτήτης ή ο
εφοπλιστής µπορεί να θέσει υπόψη των ναυτικών κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση ναυτικούς, δηλαδή µέτρα άµβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως
ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης, διαθέσιµα ποσά µέσω
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και συµβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες
για την αξιοποίηση ειδικών προγραµµάτων αντιµετώπισης της επαπειλούµενης ανεργίας των υπό απόλυση
ναυτικών, καθώς και δυνατότητες, µεθόδους και κριτήρια
για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή τους.
5. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εφαρµόζονται ανεξάρτητα από το εάν η
απόφαση για τις οµαδικές απολύσεις λαµβάνεται από
τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή από επιχείρηση που ελέγχει τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή.
6. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων ενηµέρωσης, διαβούλευσης και κοινοποίησης που ορίζονται
στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 6, δεν λαµβάνεται υπόψη, ως δικαιολογία, το επιχείρηµα του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ότι η επιχείρηση που έλαβε την απόφαση για
τις οµαδικές απολύσεις δεν του παρείχε τις αναγκαίες
πληροφορίες.
Άρθρο 6
(άρθρο 3 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ)
1. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής κοινοποιεί εγγράφως
στο Σ.Ε.Ν. κάθε σχεδιαζόµενη οµαδική απόλυση.
Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο Σ.Ε.Ν., σχέδιο οµαδικών απολύσεων που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας του πλοίου, η οποία επέρχεται ύστερα από δικαστική απόφαση.
Η κοινοποίηση περιέχει κάθε χρήσιµη πληροφορία,
σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη οµαδική απόλυση και τις
διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους των ναυτικών που
προβλέπονται στο άρθρο 5, και ιδίως τους λόγους της απόλυσης, τον αριθµό των υπό απόλυση ναυτικών, τον αριθµό των συνήθως απασχολουµένων και την περίοδο
µέσα στην οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθούν οι απολύσεις.
2. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής διαβιβάζει στους εκπροσώπους των ναυτικών και στους ναυτικούς αντίγραφο του κοινοποιούµενου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1,
σχεδίου απολύσεων. Οι εκπρόσωποι των ναυτικών µπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο Σ.Ε.Ν..
Άρθρο 7
(άρθρα 4, 5, 6 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ)
1. Η προθεσµία των διαβουλεύσεων µεταξύ των ναυτικών και του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή είναι τριάντα (30) ηµέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του πλοιοκτήτη ή
εφοπλιστή για διαβουλεύσεις στους εκπροσώπους των
ναυτικών. Το αποτέλεσµα της διαβούλευσης διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή
εφοπλιστή στο Σ.Ε.Ν.. Οι εκπρόσωποι των ναυτικών µπορούν να καταθέσουν στο Σ.Ε.Ν. υπόµνηµα επί των διαβουλεύσεων.
2. Αν υπάρξει συµφωνία των Μερών ακόµη και σε χρόνο προγενέστερο της προθεσµίας της παραγράφου 1, οι

οµαδικές απολύσεις πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε το
περιεχόµενο της συµφωνίας που διατυπώνεται στο πρακτικό διαβουλεύσεων και ισχύουν δέκα (10) ηµέρες από
την ηµεροµηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης
στο Σ.Ε.Ν., υπό την επιφύλαξη έγγραφης δήλωσης των
ναυτικών κατ’ επιλογήν τους που καταχωρείται σε παραπάνω πρακτικό για προ του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος έναρξης ισχύος των απολύσεων.
3. Αν δεν υπάρξει συµφωνία των Μερών, το Σ.Ε.Ν., εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από
την ηµεροµηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης,
µε αιτιολογηµένη απόφασή του διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή προς ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εκπροσώπους των
ναυτικών, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των
σχετικών εγγράφων, σύµφωνα µε το άρθρο 5. Για το
σκοπό αυτόν, το Σ.Ε.Ν. µπορεί να καλεί και να ακούει τόσο τους εκπροσώπους των ναυτικών και τον ενδιαφερόµενο πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή όσο και πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επιµέρους τεχνικά θέµατα.
Αν το Σ.Ε.Ν. αποφασίσει ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις
του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ηµέρες από την ανωτέρω αιτιολογηµένη απόφαση, που κοινοποιείται και στον πλοιοκτήτη ή
εφοπλιστή. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σ.Ε.Ν. παρατείνει
τις διαβουλεύσεις των Μερών ή τάσσει προθεσµία στον
πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Σ.Ε.Ν., µε νέα απόφαση, που κοινοποιείται και στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή διαπιστώσει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ηµέρες από την
έκδοση της απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60)
ηµέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παραγράφου 1, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τα κατά περίπτωση δικαιώµατα ως προς
την προθεσµία προειδοποίησης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 6 του Κανονισµού για την
εφαρµογή απαιτήσεων της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε µε την 3522.2.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1671).
4. Το Σ.Ε.Ν. µεριµνά, κατά το χρονικό διάστηµα των
προθεσµιών του παρόντος άρθρου, για την εύρεση λύσεων στα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις σχεδιαζόµενες οµαδικές απολύσεις.
5. Σε οµαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη
διακοπή της δραστηριότητας του πλοίου, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 έως 4.
Άρθρο 8
(άρθρο 6 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ)
1. Οµαδικές απολύσεις που γίνονται κατά παράβαση
των διατάξεων των άρθρων 4 έως 7 του παρόντος νόµου
είναι άκυρες.
2. Στις οµαδικές απολύσεις εφαρµόζονται οι κείµενες
διατάξεις, οι σχετικές µε την έγκυρη λύση της εργασιακής σχέσης και την καταβλητέα αποζηµίωση.
3. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 9
(άρθρο 3 παρ. 1 της Οδηγίας 2001/23/ΕΚ)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 178/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το παρόν προεδρικό διάταγµα εφαρµόζεται σε µεταβίβαση θαλασσοπλοούντος πλοίου εγγεγραµµένου
στο ελληνικό νηολόγιο, όταν αποτελεί µέρος µεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τµήµατος επιχείρησης
ή εγκατάστασης κατά την έννοια των παραγράφων 1 και
2, µε τον όρο ότι ο εκδοχέας έχει την έδρα του ή η µεταβιβασθείσα επιχείρηση ή η εγκατάσταση ή το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης παραµένει εντός του πεδίου
εδαφικής εφαρµογής της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα, εφόσον το πλοίο παραµένει εγγεγραµµένο σε νηολόγιο κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν προεδρικό διάταγµα δεν εφαρµόζεται, όταν το αντικείµενο της µεταβίβασης αποτελείται
αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα θαλασσοπλοούντα
πλοία.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
3 του π.δ. 178/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση µεταβίβασης θαλασσοπλοούντος πλοίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2, εκπρόσωποι των εργαζοµένων νοούνται αυτοί που ορίζονται
στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 190/2008 (Α΄
248).»
3. Στο άρθρο 9 του π.δ. 178/2002 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 όσον αφορά µεταβίβαση θαλασσοπλοούντος πλοίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2, επιβάλλονται
από τη λιµενική αρχή του λιµένα νηολόγησης του πλοίου
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Κώδικα
Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το ν.δ.
187/1973 (Α΄ 261), άρθρο που έχει εφαρµογή και για την
άσκηση προσφυγής.».
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10
Τα µέλη της Ε.Δ.Ο., του Ε.Σ.Ε. που είναι µέλη πληρώµατος και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων εµπορικών
πλοίων που ασκούν τα καθήκοντά τους, στο πλαίσιο της
διαδικασίας για την ενηµέρωση και τη διαβούλευση της
παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4052/2012 απολαύουν, κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, της ίδιας προστασίας
που προβλέπεται στα άρθρα 26 έως 28 του ν. 330/1976
(Α΄ 129).

ποχιακά, καθώς και για τους λόγους που καθορίζονται
στο άρθρο 29 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και στο άρθρο
68 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 που αφορούν στις
οµαδικές απολύσεις ναυτικών δεν θίγουν τις απαιτήσεις
της κείµενης νοµοθεσίας περί καθορισµού οργανικής
σύνθεσης - στελέχωσης των πλοίων.
Άρθρο 12
Στην παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184)
προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) την έκδοση αποφάσεων, τη µέριµνα για την εξεύρεση λύσεων και τον έλεγχο σχετικά µε την εφαρµογή
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν
στις οµαδικές απολύσεις ναυτικών.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 13
Ρυθµίσεις λειτουργίας
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
κε΄, κη΄ και κθ΄ στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος
επικουρείται προς τούτο από την οικεία υπηρεσία, καθώς
και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τις δηλώσεις που αφορούν στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,».
2. Στο άρθρο 83 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που έχουν υποβληθεί µέχρι και την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του παρόντος, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υπόχρεους, οι οποίοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος υποχρεούνται να τις υποβάλουν στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων
Περιουσιακής Κατάστασης, διαβιβάζονται αρµοδίως.»
Άρθρο 14
Τροποποιήσεις του άρθρου 145 του ν. 4504/2017

Άρθρο 11
1. Τα άρθρα 4 έως 8 του παρόντος δεν εφαρµόζονται
επί οµαδικών απολύσεων ναυτικών που πραγµατοποιούνται, λόγω µη εκτέλεσης ή διακοπής πλόων πλοίων που
εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων τρίτου έως και όγδοου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), και 168Α του Κώδικα
Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) ή λόγω µη εκτέλεσης ή διακοπής
πλόων τουριστικών πλοίων που δραστηριοποιούνται ε-

1. Η παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στους σπουδαστές των Ακαδηµιών Εµπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) µεικτής φοίτησης χορηγείται ετήσιο επίδοµα σίτισης, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις ανάγκες διαβίωσης που συνεπάγεται η φοίτηση στις εν λόγω Ακαδηµίες.»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 145 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
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«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, καθορίζεται το ποσό, η διαδικασία, ο τρόπος
πληρωµής του ανωτέρω επιδόµατος, ο χρόνος πληρωµής του, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι
φορείς πληρωµής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
3. Η παρ. 8 του άρθρου 145 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι προκαλούµενες δαπάνες βαρύνουν το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), εθνικό ή συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής και δύναται να προπληρωθούν
από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), µέσω
των παγίων προκαταβολών Κ.Ν.Ε. των οικείων Α.Ε.Ν.,
κατά τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος.».
4. Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 145 του
ν. 4504/2017 ως εξής:
«9. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από το εκπαιδευτικό έτος
2017-2018.»
Άρθρο 15
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4389/2016
που αφορούν στη Ρ.Α.Λ.
1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 113 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών µεταξύ
χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία, σύµφωνα
µε Κανονισµό που εκδίδει η Ρυθµιστική Αρχή Λιµένων,
τη διαχείριση παραπόνων, και τη λήψη δεσµευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστηµα, σε κάθε
θέµα αρµοδιότητάς της,».
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 114 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα
πρόσωπα που εξετάζονται σε ποινικές δίκες.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 114 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών
ή ελλιπών από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει πρόστιµο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ µε ανώτατο όριο το 1% του κύκλου
εργασιών, και για κάθε παράβαση.»
4. Το ένατο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 123 του
ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων, είναι δυνατόν να διατίθεται ή να αποσπάται
εκτός οργανικών θέσεων στη Ρ.Α.Λ. προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και
σε νοµικά πρόσωπα εποπτείας του, συµπεριλαµβανοµένων των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του π.δ. 33/2009
(Α΄ 50) αντίστοιχα.

Η διάθεση ή απόσπαση δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή υπαλλήλων νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
συµπεριλαµβανοµένων των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε.,
καθώς και η απόσπαση έως κατ’ ανώτατο όριο τριών (3)
στελεχών του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, γίνεται για
χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, µε δυνατότητα ανανέωσης, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς τη γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου οργάνου, είναι δε υποχρεωτική για την υπηρεσία τους. Για τη διακοπή απόσπασης απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., σύµφωνα µε το
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4.»
Άρθρο 16
Προσαρµογή καταστατικών διατάξεων του Ταµείου
Αρωγής Λιµενικού Σώµατος (Τ.Α.Λ.Σ.) µε τις ρυθµίσεις
για το νέο µισθολόγιο
1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 160/1970 (Α΄ 44) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εισφορές από κρατήσεις ποσοστού 4,32% επί των
µηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στους µετόχους
του Ταµείου και στις οποίες περιλαµβάνονται ο βασικός
µισθός και το επίδοµα ιδιαιτέρων συνθηκών.»
2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 15 του β.δ. 160/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Το παρεχόµενο στους ασφαλισµένους εφάπαξ
βοήθηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζεται στα 56/100
των αποδοχών, στις οποίες περιλαµβάνονται ο βασικός
µισθός και τα 50/100 του επιδόµατος ιδιαιτέρων συνθηκών του τελευταίου µήνα πριν από την αποχώρηση του
ασφαλισµένου από την Υπηρεσία, πολλαπλασιαζόµενων
επί τα έτη, τους µήνες και τις ηµέρες της πραγµατικής
στρατιωτικής του υπηρεσίας µόνο στο Λιµενικό Σώµα.»
3. Οι πόροι της παραγράφου 1 και ο υπολογισµός του
παρεχόµενου εφάπαξ βοηθήµατος, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δύνανται να τροποποιούνται, µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η.1.2017.
Άρθρο 17
Τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 3 του ν. 4256/2014
Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Η εκτέλεση σύµβασης ναύλωσης, στην οποία ο
τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του
πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια,
επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής: α) υπό σηµαία ελληνική ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή του
Ε.Ο.Χ., καθώς και β) υπό σηµαία κράτους εκτός της Ε.Ε.
ή του Ε.Ο.Χ., ολικού µήκους άνω των τριάντα πέντε (35)
µέτρων, εφόσον είναι κατασκευασµένα κατά το µεγαλύτερο µέρος τους από µέταλλο ή πλαστικό.»
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Άρθρο 18
Δυνατότητα έκδοσης κυβερνητικών πιστοποιητικών
µε ηλεκτρονική υπογραφή
από εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς
1. Οι εξουσιοδοτηµένοι από την Αρχή οργανισµοί (νηογνώµονες) δύνανται να προβαίνουν στην έκδοση κυβερνητικών πιστοποιητικών, υπογεγραµµένων ηλεκτρονικά, για τα πλοία υπό ελληνική σηµαία που πιστοποιούνται από αυτούς για λογαριασµό της Αρχής.
2. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη
χρήση και αποδοχή των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών από τους εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς, καθώς και τα
σχετικά µε τη διασφάλιση της αυθεντικότητας αυτών
πρότυπα.
Άρθρο 19
Συµπλήρωση στην παρ. 6 του άρθρου 9
του ν. 3409/2005
Στην παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Τα Πιστοποιητικά αυτοδυτών του Παραρτήµατος της
Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου
Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ αναγνωρίζονται ως ισότιµα των πιστοποιητικών εκπαίδευσης για ερασιτέχνες
αυτοδύτες επιπέδου 2, σύµφωνα µε τα ισχύοντα εθνικά
πρότυπα καταδύσεων αναψυχής.»
Άρθρο 20
Τροποποιήσεις του άρθρου 79 του ν. 4504/2017
1. Στο άρθρο 79 του ν. 4504/2017 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονοµικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της
Σχολής Δόκιµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος και
της Σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων στην ανώτατη και
ανώτερη βαθµίδα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.»
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 καθορίζονται και τα θέµατα εισαγωγής για κάθε Σχολή αντίστοιχα. Η ένταξη των Σχολών σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο θα ισχύσει από το ακαδηµαϊκό έτος που αρχίζει
µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του διατάγµατος.»
γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ρυθµίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των
υποψηφίων, το ποσοστό των προερχοµένων υποχρεωτικά ισάριθµα ανά κατηγορία από τους εν ενεργεία µόνιµους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωµατικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
Λιµενοφύλακες που εισάγονται στη Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ., τα προσόντα, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης

που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, οι απαιτούµενες
πρακτικές δοκιµασίες και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την εφαρµογή της διάταξης αυτής.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Αρχηγών Πολεµικού Ναυτικού και Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κυρώνεται ο Κανονισµός Εκπαίδευσης της Σχολής Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.. Με απόφαση του Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κυρώνεται ο
Κανονισµός Εκπαίδευσης της Σχολής Λιµενοφυλάκων.»
3. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 79 του
ν. 4504/2017 ως εξής:
«5. Οι απόφοιτοι της Σχολής Λιµενοφυλάκων που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στο βαθµό του Λιµενοφύλακα, έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθµό του Κελευστή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µέσω
προαγωγικών εξετάσεων. Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής
των εξετάσεων, η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη, το πρόγραµµα και η οργάνωση της εκπαίδευσής τους, η οποία
θα είναι ταχύρρυθµη και διάρκειας τεσσάρων (4) εβδοµάδων, θέµατα που αφορούν στη διδακτέα ύλη, το διδακτικό προσωπικό, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
των εκπαιδευοµένων, των εξετάσεων και του ελέγχου
της επίδοσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Με όµοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθορίζεται κάθε φορά ο αριθµός των
προκηρυσσόµενων θέσεων. Ο καταληκτικός βαθµός εν
ενεργεία όσων προάγονται στο βαθµό του Κελευστή
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µέσω των προαγωγικών εξετάσεων, είναι
ο βαθµός που προβλέπεται για τους Αξιωµατικούς που
προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες
διατάξεις.»
4. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 79 του
ν. 4504/2017 ως εξής:
«6. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η βασική εκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παρέχεται στις παραγωγικές Σχολές Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίµων Λιµενοφυλάκων.»
5. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 79 του
ν. 4504/2017 ως εξής:
«Παρέχεται το δικαίωµα εισαγωγής στις παραγωγικές
Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 79 του ν.4504/2017, και όπως αναλυτικά καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3
αυτού, στις εξής ειδικές κατηγορίες υποψηφίων:
αα. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυµάτων πολέµου, καθώς και των αναπήρων
ή θυµάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισµένων
ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.
ββ. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας ή εξαιτίας
αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που
κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυµατισµού ή ασθένειας
σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
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γγ. Ιδιώτες που έχουν συµµετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιµενικές Αρχές της
χώρας, πλην υπαλλήλων Λιµένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόµων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρµοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας αποδεδειγµένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, µε την προϋπόθεση
ότι διαθέτουν τα προβλεπόµενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα. Η συνδροµή των προαναφερόµενων προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκύπτει από πόρισµα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.»
6. Από τον αριθµό των εισαγοµένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό µέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των περιπτώσεων αα΄ και ββ΄, µε βάση τη σειρά επιτυχίας τους
στο διαγωνισµό.
Από τον αριθµό των δοκίµων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό µέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γγ΄, µε βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισµό.
Κατά τον καθορισµό του αριθµού που αντιστοιχεί στο
ποσοστό των ειδικών αυτών κατηγοριών δεν λαµβάνονται υπόψη τα κλασµατικά υπόλοιπα.
Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθµός που υπολείπεται συµπληρώνεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.
Η χρήση του δικαιώµατος για εισαγωγή στις Σχολές
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από αυτούς που υπάγονται σε µία από τις
κατηγορίες των περιπτώσεων αα΄- γγ΄, γίνεται για µία
µόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί µε το
δικαίωµα αυτό σε µία σχολή, δεν δικαιούται να κάνει
χρήση του ίδιου δικαιώµατος σε άλλη σχολή.
Άρθρο 21
Τροποποιήσεις του ν. 3079/2002
1. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), η
οποία αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 63 του
ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Οι Αξιωµατικοί ειδικότητας Υγειονοµικού (Ιατροί)
προέρχονται:
αα) Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων.
Στη Σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν
και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µαθητές, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισµού και συντήρησης των µαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόµων, διαταγµάτων και κανονισµών που αφορούν τους µαθητές της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων, εφαρµόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων µε το βαθµό
του Σηµαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη
επετηρίδα.
ββ) Από ιδιώτες ιατρούς πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµων
και αντίστοιχων της αλλοδαπής, µε ειδικότητα και ηλικία

µέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών. Οι υποψήφιοι πρέπει
να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόµιµα εκτός
στρατεύµατος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώµα µε το βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονοµικού, µε προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθµη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει
τους έξι (6) µήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι απαιτούµενες, κατά περίπτωση, ιατρικές ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, η διαδικασία επιλογής, τα θέµατα που αφορούν τη διεξαγωγή του
διαγωνισµού ή της πρόσληψης µε µοριοδότηση, που
προκηρύσσεται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Η διεξαγωγή του διαγωνισµού ή της πρόσληψης µε µοριοδότηση
προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Οι Αξιωµατικοί ειδικότητας Υγειονοµικού ειδικής κατηγορίας µε ειδικότητα Οδοντιάτρου προέρχονται:
αα) Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων.
Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν
και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µαθητές, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισµού και συντήρησης των µαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόµων, διαταγµάτων και κανονισµών που αφορούν τους µαθητές της
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων, εφαρµόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων µε το βαθµό
του Σηµαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη
επετηρίδα.
ββ) Από ιδιώτες οδοντιάτρους πτυχιούχους Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµων και αντίστοιχων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας µέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών και
να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικούς τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόµιµα εκτός
στρατεύµατος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώµα µε το βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονοµικού ειδικής κατηγορίας, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν
ταχύρρυθµη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας
δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέµατα που αφορούν στη διεξαγωγή του
διαγωνισµού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Ο διαγωνισµός του προηγούµενου εδαφίου προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
γ) Οι Αξιωµατικοί ειδικότητας Υγειονοµικού ειδικής κατηγορίας µε ειδικότητα Ψυχολόγου προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά-
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των (Α.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµων και αντίστοιχων
της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας µέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών και να έχουν εκπληρώσει
ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
να βρίσκονται νόµιµα εκτός στρατεύµατος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώµα µε το βαθµό
του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονοµικού ειδικής κατηγορίας, µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται
µε πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθµη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6)
µήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέµατα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισµού, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για την κατάταξη και εκπαίδευσή
τους. Ο διαγωνισµός του προηγούµενου εδαφίου προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».
2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3079/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση
διατεταγµένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο,
προσλαµβάνονται, µετά από αίτησή τους, ως διοικητικοί
υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε θέση
ανάλογη των προσόντων τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής ή στα εποπτευόµενα από αυτό
Ν.Π.Δ.Δ.. Στην ίδια ρύθµιση και µε τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και οι σύζυγοι προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυµατισµού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση
διατεταγµένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδροµή
των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισµα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονοµική Επιτροπή.
ββ) Εναλλακτικά, στις ανωτέρω περιπτώσεις, παρέχεται το δικαίωµα εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές
του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
79 του ν. 4504/2017 και όπως αναλυτικά καθορίζεται
στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 αυτού.»

«1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα
Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων
των Πανεπιστηµίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού, των Ανωτάτων
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών
(Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού,
καθώς και των Σχολών Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λ.Σ. και
Λιµενοφυλάκων διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο µε
θέµατα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής, που
προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, απόφοιτοι όλων των τοµέων των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωµα εισαγωγής σε κοινή οµάδα που περιλαµβάνει Τµήµατα Σχολών ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωµατικών των Ενόπλων Δυνάµεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστικής, Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού.»

Άρθρο 22
Ρυθµίσεις περί εισαγωγής στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

1. Στους παραβάτες των διατάξεων των Γενικών και
Ειδικών Κανονισµών Λιµένων που εκδίδονται κατά το
προηγούµενο άρθρο επιβάλλεται, µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, πρόστιµο ύψους πενήντα (50) έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Οι Κανονισµοί Λιµένων δύνανται να προβλέπουν συγκεκριµένα όρια έως του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο για κάθε διάταξή τους. Το
ύψος των προβλεπόµενων στα προηγούµενα εδάφια
προστίµων είναι ανάλογο µε τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της, το βαθµό επανάληψής
της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο Δηµόσιο.
2. Το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσει σχετική έκθεση βεβαίωσης που κοινοποιείται στον παραβάτη και ο
ενδιαφερόµενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίησή
της.
3. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης επιβολής προστί-

1. Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για την υποβολή αίτησης, µετά δικαιολογητικών,
συµµετοχής σε διαγωνισµούς απευθείας κατάταξης προσωπικού στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εξαιρουµένων των διαγωνισµών για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. µε το σύστηµα των πανελλαδικών εξετάσεων, απαιτείται επιπλέον η προσκόµιση παραβόλου ύψους δέκα
(10) ευρώ.Τα ποσά που θα προκύψουν από την καταβολή
των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. Το ποσό του παραβόλου µπορεί
να αναπροσαρµόζεται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (A' 193) αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 23
Αναγνώριση πενταετούς υπηρέτησης
στις Ένοπλες Δυνάµεις
Αναγνωρίζεται βαθµολογικά η υπηρεσία πενταετούς
υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάµεις, η οποία αποτέλεσε προσόν µοριοδότησης για την εισαγωγή στη Σχολή
Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και η οποία ήδη υπολογίζεται
µισθολογικά.
Άρθρο 24
Αντικατάσταση του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµοσίου
Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973)
Το άρθρο 157 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου,
ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο µόνον του ν.δ. 187/1973
(Α΄ 261), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 157
Κυρώσεις κατά των παραβατών
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µου σε βάρος πλοιοκτήτη, εφοπλιστή, πλοιάρχου ή κυβερνήτη, µπορεί να απαγορευτεί ο απόπλους του πλοίου, εκτός εάν κατατεθεί ισόποση µε το πρόστιµο εγγυητική επιστολή τράπεζας ή εάν συγκοινωνιακοί ή άλλοι
λόγοι επιβάλλουν τον απόπλου κατά την κρίση του προϊσταµένου της Λιµενικής Αρχής.
4. Εκτός από το πρόστιµο της παραγράφου 1, στους
παραβάτες µπορεί να επιβάλλεται και το διοικητικό µέτρο της αναστολής άσκησης της δραστηριότητάς τους
για χρονικό διάστηµα έως και εξήντα (60) ηµέρες. Όσοι
δεν τηρούν το µέτρο του προηγούµενου εδαφίου τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης µέχρι ενός (1) έτους.
5. Στις περιπτώσεις που ο παραβάτης δεν διαθέτει
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), συντάσσεται
βεβαίωση παράβασης από το αρµόδιο στέλεχος
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αφαιρείται από τον παραβάτη το έγγραφο εθνικότητας ή το πιστοποιητικό κυριότητας και το
πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του υπό την κυριότητα ή κατοχή του παραβάτη πλοίου. Εάν η παράβαση αφορά σε όχηµα και ο παραβάτης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., αφαιρείται η
άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αυτού.Τα αφαιρούµενα έγγραφα των προηγούµενων εδαφίων αποδίδονται
στον νόµιµο κάτοχό τους µετά την πληρωµή του προστίµου ή την έκδοση απαλλακτικής απόφασης ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, εφόσον
είναι ανέφικτη η καταβολή του προστίµου ή η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής τράπεζας.
6. Εάν από την παράβαση των διατάξεων των Κανονισµών Λιµένων, οι οποίοι εκδίδονται κατά το προηγούµενο άρθρο, δηµιουργείται κίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή
την ασφάλεια ελλιµενιζόµενων πλοίων, εγκαταστάσεων,
κτιρίων ή τη θαλάσσια συγκοινωνία και ο υπαίτιος δεν
µεριµνά εγκαίρως και σε εξαιρετικώς κατεπείγουσες περιπτώσεις αµέσως για την εξάλειψη του σχετικού κινδύνου, ο προϊστάµενος της Λιµενικής Αρχής µπορεί να
προβεί στις απαιτούµενες, προς το σκοπό αυτό, ενέργειες και να καταλογίσει τις καταβληθείσες δαπάνες σε βάρος του παραβάτη, οι οποίες εισπράττονται, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
7. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µπορεί να τροποποιείται το ανώτατο όριο ύψους
προστίµου της παραγράφου 1 του παρόντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας των αστυνοµικών ελέγχων από τα στελέχη του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο τρόπος διαπίστωσης των διοικητικών
παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων, ο τύπος και το περιεχόµενο των απαιτούµενων πράξεων βεβαίωσης, κλήσης του παραβάτη
και απόφασης επιβολής προστίµου καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
Άρθρο 25
Τροποποίηση περίπτωσης γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 4256/2014
Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 4256/2014, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς
και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
τελωνειακή και φορολογική νοµοθεσία, για κάθε άλλη

παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16 του παρόντος νόµου, πλην των αναφερόµενων στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ. Ειδικότερα, σε περίπτωση µη εφοδιασµού ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, υπό ελληνική σηµαία ή
σηµαία άλλων κρατών-µελών της Ε.Ε., µε Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση µη ετήσιας θεώρησής του, πρόστιµο ύψους πεντακοσίων
(500) ευρώ. Πλην των ως άνω αναφεροµένων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθµ. 3133.1/76888/2016/8.9.2016 (Β΄
3061), επιβάλλεται πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500)
ευρώ.»
Άρθρο 26
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους καταργούνται:
1. οι παράγραφοι 1 έως 6 του άρθρου 4 του
ν. 3079/2002 (Α΄ 311) και
2. οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 και η παρ. 8
του άρθρου 6 του ν. 3079/2002.
Άρθρο 27
Η θητεία των επικουρικών ιατρών του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 3580/2007 (Α΄134), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4445/2016
(Α΄ 236), που υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας, έχουν ενταχθεί σε συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα και των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018, παρατείνεται µέχρι τις 31 Ιανουαρίου
2019. Κατά την παράταση αυτή, η µισθοδοσία των ιατρών του προηγούµενου εδαφίου θα καλύπτεται από το
εθνικό ή το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδροµικά από
21.3.2018.
Άρθρο 28
Συµψηφισµός και ρύθµιση οφειλών
προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στο τέλος της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι οφειλές των παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκκαθαρίζονται δυνάµει της παρ. 6 του
άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και προέρχονται
από το µηχανισµό του µηνιαίου κλιµακωτού ποσοστού
εκπτώσεων (rebate) και το µηχανισµό αυτόµατης επιστροφής (clawback) ή προκύπτουν από ελέγχους ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, δύναται να συµψηφίζονται µε
τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτούς. Οι οφειλές του προηγούµενου εδαφίου µπορούν
να καταβάλλονται και σε δόσεις. Ο αριθµός των δόσεων,
η διαδικασία καταβολής των οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
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Άρθρο 29
Η ισχύς των προβλεποµένων στην παρ. 2 του άρθρου
έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212) παρατείνεται µέχρι και
τις 31.3. 2018.
Άρθρο 30
1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καταχώρηση ή η µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων ή η ανάληψη χορηγίας µετάδοσης εκποµπής ή η
διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων,
πραγµατοποιείται πάντοτε µε προηγούµενη έγγραφη εντολή του διαφηµιζόµενου ή του εξουσιοδοτηµένου από
αυτόν διαφηµιστή προς το µέσο. Στην εντολή αναφέρεται η αξία της συναλλαγής σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο του µέσου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εκπτώσεων,
ο ακριβής καθορισµός του χώρου ή του χρόνου προβολής, καθώς και οι νόµιµες επιβαρύνσεις. Εφόσον µεσολαβεί διαφηµιστής: α) η εντολή δίδεται βάσει προϋφιστάµενης έγγραφης εξουσιοδότησης του διαφηµιζόµενου προς το διαφηµιστή, µε διάρκεια που καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της εντολής, η οποία αποστέλλεται
στο µέσο και µε την οποία ο διαφηµιστής εξουσιοδοτείται να συµβάλλεται µε το µέσο στο όνοµα και για λογαριασµό του διαφηµιζόµενου µε αναφορά στη σύµβαση
µεταξύ του διαφηµιστή και του διαφηµιζόµενου και στη
διάρκειά της, και β) ο διαφηµιζόµενος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο µε το διαφηµιστή έναντι του
µέσου για την εξόφληση του τελευταίου, εκτός αν ο διαφηµιζόµενος έχει ήδη καταβάλει στον διαφηµιστή το σύνολο της αξίας της συναλλαγής µε το συγκεκριµένο µέσο και η καταβολή αυτή προκύπτει από νόµιµα παραστατικά, οπότε ευθύνεται έναντι του µέσου µόνο ο διαφηµιστής. Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς
και κάθε άλλης µορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, µε πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται σε µεταγενέστερο
χρόνο, πλην των περιπτώσεων που τα πιστωτικά τιµολόγια εκδίδονται προς διόρθωση σφαλµάτων, θα παρέχονται µόνο σύµφωνα µε προηγούµενη έγγραφη σύµβαση
µεταξύ του µέσου και του διαφηµιζόµενου, και αν µεσολαβεί διαφηµιστής, και του διαφηµιστή, που θα έχει υποχρεωτικά συναφθεί πριν από την έκδοση των τιµολογίων
της παραγράφου 2, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση
ή εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για όλες τις πράξεις της παραγράφου 1, το µέσο
εκδίδει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4308/2014
(Α΄251) «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», στο όνοµα του διαφηµιζόµενου τιµολόγιο, το οποίο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή
τη µετάδοση συγκεκριµένου αριθµού πράξεων της παραγράφου 1, συγκεκριµένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας,
για ένα συγκεκριµένο διαφηµιζόµενο, σε συγκεκριµένη
κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράµµατος και για συγκεκριµένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον κάθε ηµερολογιακό µήνα) και σε αυτό
αναγράφονται η τιµή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από

το µέσο, καθώς και το ποσό του Φ.Π.Α. και τυχόν ειδικού
φόρου που αναλογούν. Εφόσον για τις πράξεις της παραγράφου 1 έχει υπάρξει συµφωνία προαγοράς χώρου ή
χρόνου, το τιµολόγιο εκδίδεται µε βάση τα προβλεπόµενα στη συµφωνία προαγοράς. Εφόσον για τις πράξεις
της παραγράφου 1 µεσολαβεί διαφηµιστής, το τιµολόγιο
εκδίδεται από το µέσο στο όνοµα του διαφηµιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη µετάδοση
διαφηµιστικών µηνυµάτων ή πακέτων τους, για κάθε ένα
διαφηµιζόµενο ξεχωριστά, αντίγραφο δε του τιµολογίου
το µέσο υποχρεούται να αποστέλλει και σε κάθε διαφηµιζόµενο που αφορά µέχρι το τέλος του επόµενου από
την έκδοσή του µήνα.»
3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
12 του ν. 2328/1995 διαγράφονται.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όλοι οι εφαρµοστέοι φόροι, περιλαµβανοµένου
του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέµπτου του
ν. 3845/2010 επί των τηλεοπτικών διαφηµιστικών µηνυµάτων, υπολογίζονται για κάθε τιµολόγιο της παραγράφου 2 επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που
προκύπτει µετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούµενων
εκπτώσεων, µε την εξαίρεση µόνο του Φ.Π.Α., που υπολογίζεται για κάθε τιµολόγιο επί του εκατό τοις εκατό
(100%) της αξίας που προκύπτει µετά την αφαίρεση των
τυχόν χορηγούµενων εκπτώσεων.»
5. α) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 διαγράφεται η φράση «οπότε
δεν οφείλεται αγγελιόσηµο».
β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 2328/1995, µετά τις λέξεις «επί των διαφηµίσεων»,
διαγράφονται οι λέξεις «και του αγγελιοσήµου» και, µετά τη λέξη «απαλλάσσονται», διαγράφονται οι λέξεις
«επίσης και».
γ) Στο έκτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 2328/1995, µετά τη φράση «δεν θεωρείται διαφήµιση», διαγράφεται η φράση «, απαλλάσσεται της καταβολής αγγελιοσήµου».
6. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδονται από τα µέσα
προς τους πελάτες τους, µεταξύ άλλων και λόγω επίτευξης εκπτώσεων κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά την παρ.
5 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), περιλαµβάνουν υποχρεωτικά αναφορά στους αριθµούς των σχετικών τιµολογίων της παραγράφου 2, στο Α.Φ.Μ. του διαφηµιζόµενου, καθώς και του τυχόν διαφηµιστή που µεσολαβεί, στο ποσό της έκπτωσης και στους πιστούµενους φόρους που αναλογούν, περιλαµβανοµένου και του
ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφηµίσεων που αναλογεί.»
7. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι δαπάνες των διαφηµιζοµένων που αφορούν σε
πράξεις της παραγράφου 1 λογίζονται ως εκπιπτόµενες
επιχειρηµατικές δαπάνες του άρθρου 22 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας φορολογίας εισοδήµατος φυσικών και
νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, µόνο εφόσον
οι σχετικές πράξεις υλοποιούνται κατά τις προβλέψεις
του παρόντος άρθρου.»
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8. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Τα µέσα της παραγράφου 1 δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους επιβράβευση
αποκλειστικά στους διαφηµιστές, η οποία υπολογίζεται
επί του συνόλου της διαφηµιστικής δαπάνης που πραγµατοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης
δεν µπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του συνόλου της ως άνω διαφηµιστικής δαπάνης. Όλα
τα παραστατικά, τα σχετικά µε τον υπολογισµό και την
καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην
αρµόδια Δ.Ο.Υ., η οποία χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννοµο συµφέρον. Διαφηµιστής για την εφαρµογή
του άρθρου αυτού θεωρείται µόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφηµιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών
της και συναλλάσσεται µε τα µέσα ως συνέπεια αυτών
των διαφηµιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ’
αυτού εντολής των διαφηµιζόµενων πελατών της. Δεν
δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που µεσολαβούν µεταξύ διαφηµιστών και µέσων και οι επιχειρήσεις
που απλώς συµβάλλονται µε τα µέσα χωρίς να παρέχουν
εν τοις πράγµασι τις πιο πάνω διαφηµιστικές υπηρεσίες.
Μόνο η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή µετάδοσης ή καταχώρισης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφηµιζόµενου πελάτη, δεν συνιστά διαφηµιστική υπηρεσία για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Η επιβράβευση δεν µπορεί να παρέχεται µε τη µορφή ίσης αξίας διαφηµιστικού χρόνου ή χώρου. Απαγορεύεται
η άµεση ή έµµεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης
από τους διαφηµιστές στους διαφηµιζοµένους. Εάν χορηγηθεί επιβράβευση ανώτερη από την προβλεπόµενη
στον διαφηµιστή από το µέσο ή υπάρξει καταβολή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφηµιστή στον διαφηµιζόµενο, επιβάλλεται στον διαφηµιστή ή και στον διαφηµιζόµενο, εάν συντρέχει περίπτωση λήψης απ’ αυτόν επιβράβευσης κατά τα ανωτέρω, µε πράξη της αρµόδιας
Δ.Ο.Υ. πρόστιµο ίσο µε το πενταπλάσιο του ποσού αυτού. Εάν καταβληθούν οι µη επιτρεπόµενες επιβραβεύσεις από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αυτές θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται σε αυτόν που τις κατέβαλε. Ο έλεγχος της
Δ.Ο.Υ. για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής µπορεί
να επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που µεσολαβούν για
την πραγµατοποίηση της διαφήµισης ή της καταχώρισης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άµεσα η
διαφήµιση ή καταχώριση.»
9.α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ.
14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, µετά τις λέξεις «η
κύρωση της διαγραφής από», οι λέξεις «την προβλεπόµενη στην» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το µητρώο
της» και, µετά τις λέξεις «παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3548/2007 (Α΄ 68)», διαγράφονται οι λέξεις «υπουργική απόφαση».
β) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 12 του
ν. 2328/1995 καταργείται.
10. Οι παράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13 του άρθρου 12 του
ν. 2328/1995 καταργούνται και οι παράγραφοι 14, 15, 16,
17 αναριθµούνται σε 9, 10, 11, 12.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.2.2018.

Άρθρο 31
1.α) Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4487/2017
(Α΄116) οι λέξεις «καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού
συστήµατος, µε ή χωρίς την καταβολή οικονοµικού ανταλλάγµατος (ελεύθερης ή συνδροµητικής λήψης)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ελεύθερης λήψης, εθνικής εµβέλειας».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4487/2017, µετά τη φράση «Στο νοµικό αυτό πρόσωπο
συµµετέχουν» οι λέξεις «ως εταίροι ή µέλη οι αντιπροσωπευτικοί φορείς των τηλεοπτικών οργανισµών, των
διαφηµιζοµένων και των διαφηµιστικών επιχειρήσεων»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «οι ακόλουθοι αντιπροσωπευτικοί φορείς: για τους τηλεοπτικούς οργανισµούς
η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών Εθνικής Εµβέλειας, για τους διαφηµιζόµενους ο Σύνδεσµος Διαφηµιζοµένων Ελλάδος και για τις διαφηµιστικές επιχειρήσεις
η Ένωση Εταιρειών Διαφήµισης και Επικοινωνίας Ελλάδος,».
γ) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4487/2017
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους σκοπούς του ανωτέρω νοµικού προσώπου περιλαµβάνεται αναγκαίως ο κατά τα ως άνω σκοπός ίδρυσής του.»
δ) Μετά την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4487/2017 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. «Υπεύθυνος λειτουργίας»: Το νοµικό πρόσωπο
που διαθέτει εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία, στο οποίο ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει το σχεδίασµό,
την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την τεχνολογική υποστήριξη και τη λειτουργία του Συστήµατος, καθώς και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή. Τα στοιχεία του υπεύθυνου λειτουργίας γνωστοποιούνται από
τον διαχειριστή στον ρυθµιστή ευθύς µετά την ανωτέρω.»
και αναριθµούνται οι παράγραφοι 10, 11, 12 σε 11, 12,
13.
2.α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4487/2017 αριθµείται
ως περίπτωση α΄και µετά τη φράση «Στο Σύστηµα συµµετέχουν» οι λέξεις «όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισµοί που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (εθνικής και περιφερειακής εµβέλειας)» αντικαθίσταται από τις λέξεις «οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισµοί».
β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4487/2017
προστίθενται περιπτώσεις β΄ και γ΄ ως εξής:
«β) Στο Σύστηµα δύνανται να συµµετέχουν οι πάροχοι
υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχοµένου, οι οποίοι λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια και εκπέµπουν είτε
µέσω επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκποµπής, ελεύθερης λήψης, περιφερειακής εµβέλειας είτε µέσω καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήµατος ή του διαδικτύου, µε την καταβολή οικονοµικού ανταλλάγµατος
(συνδροµητικής λήψης), καθώς και η ΕΡΤ Α.Ε..
γ) Ο διαχειριστής συµβάλλεται µε τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄και β΄. Η αποδοχή της δήλωσης βούλησης
συµµετοχής στο Σύστηµα των προσώπων αυτών είναι υποχρεωτική για τον διαχειριστή, εφόσον πληρούνται οι
όροι της σύµβασης, που καθορίζονται από τον διαχειριστή για το σύνολο των συµβαλλοµένων µε αυτόν.»
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γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4487/2017, µετά τις
λέξεις «επαρκείς εγγυήσεις» προστίθεται η φράση «που
καθορίζονται από έκαστο τηλεοπτικό οργανισµό».
δ) Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4487/2017 µετά τις
λέξεις «Το κόστος λειτουργίας του Συστήµατος» προστίθεται η φράση «το οποίο επιµερίζεται στο κόστος σχεδιασµού, ανάπτυξης και υλοποίησης του Συστήµατος και
στο κόστος ανά διαφηµιστική συναλλαγή, για τη συντήρηση και λειτουργία του Συστήµατος, καθορίζεται από
τον διαχειριστή µε ενιαία κριτήρια για τους συµµετέχοντες και» και, µετά τις λέξεις «καταβάλλεται από», οι λέξεις «τους συµµετέχοντες» αντικαθίστανται από τη λέξη
«αυτούς».
3. Στο άρθρο 4 του ν. 4487/2017 η ηµεροµηνία
«1.9.2018» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία
«1.1.2019».
4. Στην παρ. 2 του άρθρο 5 του ν. 4487/2017, µετά τις
λέξεις «περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3, και» προστίθεται η φράση «κατόπιν απόφασης του διαχειριστή» και,
µετά τις λέξεις «δύναται επιπλέον να περιλαµβάνει»
προστίθεται η φράση «για τις συναλλαγές διάθεσης διαφηµιστικού χρόνου και λοιπές εφαρµογές που αποφασίζει έκαστος τηλεοπτικός οργανισµός:».
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4487/2017
προστίθεται η φράση «ή τον υπεύθυνο λειτουργίας, εφόσον του ανατεθεί από τον διαχειριστή».
6.α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του
ν. 4487/2017, µετά τις λέξεις «Ο διαχειριστής του Συστήµατος» προστίθεται η φράση «ή ο υπεύθυνος λειτουργίας για όσες λειτουργίες του ανατεθούν».
β) Στην περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 7 του ν. 4487/2017,
µετά τη λέξη «υποχρεούται» προστίθεται η φράση «στην
τήρηση των διατάξεων περί προσωπικών δεδοµένων και
προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών των συµµετεχόντων στο Σύστηµα, καθώς και».
7.α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 του
ν. 4487/2017 µετά τις λέξεις «ο ρυθµιστής αποφασίζει»
προστίθεται η λέξη «αιτιολογηµένα» και µετά τις λέξεις
«έχοντος έννοµο συµφέρον και» προστίθεται η φράση
«µετά από ακρόαση του ενδιαφεροµένου,».
β) Στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Α΄του άρθρου 10 του ν. 4487/2017 οι λέξεις και ο αριθµός «πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ» αντικαθίστανται από τις
λέξεις και τον αριθµό «εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ»
και στη συνέχεια προστίθεται η φράση «και σε κάθε περίπτωση µέχρι του 2% του ποσού των ακαθάριστων εισπράξεων του διαχειριστή από τις πραγµατοποιηθείσες
χρεώσεις των συµµετεχόντων κατά την παράγραφο 3
του άρθρου 3 κατά την προηγούµενη οικονοµική χρήση».
γ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης
Α΄ του άρθρου 10 του ν. 4487/2017 προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Εάν υφίσταται υπεύθυνος λειτουργίας, το πρόστιµο
επιβάλλεται σε αυτόν.»
δ) Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 10 του ν. 4487/2017,
η υποπερίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α. σύσταση προς συµµόρφωση µε προειδοποίηση επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων» και η υποπερίπτωση
β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«β. πρόστιµο ποσού από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ».
8. Στο άρθρο 11 του ν. 4487/2017, µετά τις λέξεις «εκδίδεται ύστερα από» προστίθεται η λέξη «σύµφωνη».

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 32
Αύξηση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., Δ.Σ.Ε.Ν. και Δ.Σ.Ε.Ν.
Μετεκπαίδευσης θαλαµηπόλων
1. Το άρθρο 81 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιλογή του ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού
Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), των Δηµόσιων Σχολών Σωστικών
και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.), καθώς και
της Δηµόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαµηπόλων
(Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διενεργείται από τριµελείς επιτροπές που αποτελούνται από µόνιµο ή ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. ή των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., οι οποίες συγκροτούνται, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που έχουν σχέση µε τα ελάχιστα προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού της
παραγράφου αυτής, τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών επιλογής και αναποµπής των πράξεων αυτής από
τον Υπουργό, θέµατα ενστάσεων υποψηφίων, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης του, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιµόρφωσης
Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), των Δηµόσιων Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων
(Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.), καθώς και της Δηµόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαµηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εξαιρείται της εφαρµογής των διατάξεων
του ν. 2190/1994 (Α΄28), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την ίδια απόφαση, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα
που έχουν σχέση µε τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, συγκρότησης αρµοδίων Επιτροπών
επιλογής, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και αναποµπής των πράξεων αυτών από τον Υπουργό, θέµατα ενστάσεων υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 137 του
ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α) Ο Διευθυντής των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ ορίζεται, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της οικείας Σχολής,
εκ του υπηρετούντος µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, για
τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία µόνο
φορά. Η πρόταση περιλαµβάνει εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξεως Ε.Ν. για
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π., ειδικότητας Μηχανικού Α΄ τάξεως Ε.Ν. ή
κάτοχο διπλώµατος Α.Ε.Ι., ειδικότητας Ναυπηγού - Μη-
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χανολόγου - Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Μηχανικού ή
Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή Χηµικού Μηχανικού, για
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Μ. και προκειµένου για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν. κάτοχο διπλώµατος Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β΄τάξεως ή Πιστοποιητικού G.O., και ελλείψει Πλοιάρχου, Α΄ τάξης Ε.Ν.
κάτοχο Πιστοποιητικού G.O..
Αν εντός δεκαπενθηµέρου δεν υποβληθεί πρόταση
του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαµβάνει υποψηφιότητα
κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Διευθυντή ανατίθενται,
µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σε µόνιµο ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό των ως άνω κατά
περίπτωση ειδικοτήτων, της οικείας ή άλλης µονάδας
δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο Βοηθός Διευθυντή είναι εκπαιδευτικός, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των υπηρετούντων στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και
ΡΗ/ΡΕ και ορίζεται, µε απόφαση του Διοικητή, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της οικείας
Σχολής, για ένα (1) εκπαιδευτικό έτος. Ο Διοικητής µπορεί είτε να αναπέµψει τη σχετική πρόταση µε ειδική αιτιολογία και να απέχει από την έκδοσή της µία και µόνο
φορά είτε να την αποδεχτεί και να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης βάσει της πρότασης. Αν εντός δεκαπενθηµέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού
Συµβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαµβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω,
τα καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή ανατίθενται, µε απόφαση του Διοικητή, σε εκπαιδευτικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της οικείας µονάδας
δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
4. Η παρ. 27 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«27. Οι θέσεις του µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού
των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού ανέρχονται συνολικά σε εκατόν εξήντα έξι (166), οι οποίες κατά βαθµίδα
διακρίνονται ως εξής:
α) Η Βαθµίδα Καθηγητή περιλαµβάνει συνολικά είκοσι
τέσσερις (24) θέσεις, από τις οποίες οι τέσσερις (4), µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, µετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Επίκουρου Καθηγητή.
β) Η Βαθµίδα Αναπληρωτή Καθηγητή περιλαµβάνει δέκα (10) θέσεις.
γ) Η Βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή περιλαµβάνει συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις.
δ) Η Βαθµίδα Καθηγητή Εφαρµογών περιλαµβάνει συνολικά τριάντα µία (31) θέσεις.
ε) Η Βαθµίδα Επιµελητή περιλαµβάνει συνολικά εννέα
(9) θέσεις, από τις οποίες έξι (6), µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, µετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή
και τρεις (3) σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθµίδας Καθηγητή Εφαρµογών.
στ) Η Βαθµίδα Καθηγητή Ειδικών Μαθηµάτων περιλαµβάνει συνολικά οκτώ (8) θέσεις, οι οποίες, µετά την µε οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, µετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθµίδας Καθηγητή Εφαρµογών.»
5. Η παρ. 28 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26)

αντικαθίσταται ως εξής:
«28. Οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού
(Ε.Τ.Π.) των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς (13).»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 82 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων
Επιµόρφωσης Στελεχών του Εµπορικού Ναυτικού και
των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ανέρχονται συνολικά σε πενήντα τρεις (53), οι οποίες κατά κατηγορία διακρίνονται ως εξής: Διευθυντή Σπουδών τρεις
(3) θέσεις, Καθηγητών - Εκπαιδευτών σαράντα πέντε
(45) θέσεις, Βοηθών Καθηγητών - Εκπαιδευτών δύο (2)
θέσεις και Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας τρεις (3) θέσεις.»
Άρθρο 33
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 1
του π.δ. 253/1991
Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 253/1991 (Α΄ 95) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού
Συµβουλίου του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.), καθορίζεται κάθε
χρόνο ο αριθµός των παιδιών που µπορεί να αποστέλλονται σε παιδικές κατασκηνώσεις, ο οποίος εξαρτάται άµεσα από τις πιστώσεις που έχει τη δυνατότητα ο Ο.Ν.
να διαθέτει για το σκοπό αυτόν η διάρκεια του χρόνου
παραµονής τους σε αυτές, η δυνατότητα συµµετοχής
των ασφαλισµένων σε αυτές, η δαπάνη γενικά κατ’ άτοµο εκτός της περίπτωσης αποστολής σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε περίπτωση αποστολής σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, το ύψος
της δαπάνης κατ’ άτοµο του ηµερήσιου τροφείου είναι ίσο µε αυτό που εκάστοτε καθορίζεται για τα τέκνα ασφαλισµένων των οργανισµών αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αποστέλλονται σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 10 παρ. 2 περίπτωση β΄ του ν. 1276/1982
(Α΄100).»
Άρθρο 34
1) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 84 του
ν. 4316/2014 (Α΄270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας,
βελτίωση περιγεννητικης φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
προστίθεται νέα περίπτωση ζ΄ και συµπληρώνεται η περίπτωση γ΄ ως εξής:
«ζ) Με την επιφύλαξη της ως άνω περίπτωσης α΄, σε
εφαρµογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος ή
µέχρι την υλοποίηση των υποδοµών του οικείου ΤΟΣΔΑ
και ΠΕΣΔΑ, επιτρέπεται, εφόσον προβλέπεται από το οικείο Σχέδιο Δράσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η
θαλάσσια µεταφορά σύµµεικτων ΑΣΑ (κωδικών ΕΚΑ 20
01), τα οποία δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα, µε Ε/Γ-Ο/Γ
πλοία, µόνον όταν αυτά εκτελούν πλόες εσωτερικού µεταξύ των εξυπηρετούµενων περιοχών αποστολής και
παραλαβής των αποβλήτων εντός ορίων Περιφέρειας
και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά µεταφέρονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχηµάτων εντός µονάδων κλειστού τύπου, όπως ορίζονται στην παρ. 13 του
άρθρου 1 του π.δ. 405/1996 (Α΄ 272), οι οποίες δεν ξε-
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περνούν σε αριθµό τις δυο (2) ανά διαδροµή πλου. Για
τις προαναφερόµενες µονάδες, στις οποίες µπορούν να
συµπεριλαµβάνονται και απορριµµατοφόρα οχήµατα
κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
i. το σύνολο της µεταφορικής τους ικανότητας να µην
ξεπερνά τα πενήντα (50) κυβικά µέτρα,
ii. να είναι στεγανές και το υλικό κατασκευής τους να
είναι κατάλληλο για µεταφορά αποβλήτων,
iii. εφόσον φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωληνώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα
οσµών του εκλυόµενου βιοαερίου,
iν. εφόσον φέρουν ανοίγµατα για επιθεώρηση και δειγµατοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την
αποφυγή έκλυσης αεριών ή έκχυσης στραγγισµάτων,
ν. να αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σηµείο
καθαρά η λέξη «ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειές τους,
νi. η φόρτωσή τους να γίνεται µετά την επιβίβαση των
επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της αποβίβασης των επιβατών και
νii. να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχιστοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατίθενται άµεσα επαρκή και κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης.»
2) Στην ίδια παράγραφο του άρθρου 6, στην περίπτωση γ΄προστίθεται η φράση:
«Αποκλίσεις σχετικές µε την επιχορήγηση θαλάσσιων
γραµµών µεταφοράς αποβλήτων είναι επιτρεπτές, σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς που απολαµβάνουν οι λιγότερο ευνοηµένες νησιωτικές περιοχές, σύµφωνα µε τις
συνταγµατικές προβλέψεις και κατά το άρθρο 107 παράγραφοι 3α και γ΄της Συνθήκης της Ε.Ε..»

Άρθρο 35
Μετά τη δέκατη τρίτη παράγραφο του άρθρου όγδοου
του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών
Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»
(Α΄145), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 1
του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 69)
και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 55 παρ. 2 του
ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄143) προστίθεται παράγραφος 13α ως εξής:
«13.α. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση δροµολογίων άγονων γραµµών της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του
ν. 4079/2012 (Α΄180), όπως ισχύει, ναυτιλιακής εταιρείας η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή έχει κηρυχθεί έκπτωτη µε κατάπτωση των εγγυητικών της επιστολών ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όµιλο εταιρειών
ή στην ίδια µητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, αποδίδονται στους εργαζοµένους ξηράς της εταιρείας αυτής σε περίπτωση ύπαρξης
ανεξόφλητων οφειλών της εταιρείας προς αυτούς (ενδεικτικά αναφεροµένων µισθοδοσίας, επιδοµάτων, αποζηµίωσης λόγω απόλυσης, εργοδοτικών εισφορών) από
συµβάσεις εργασίας, εµµίσθου εντολής και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Από την παρούσα ρύθµιση εξαιρούνται απαιτήσεις µελών των Διοικητικών Συµβουλίων
των ανωτέρω εταιρειών.
αα. Η απόδοση των ανεξόφλητων οφειλών στους εργαζοµένους ξηράς καλύπτεται από το όριο του ποσοστού 70% των επιχορηγήσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του ν. 4079/2012
(Α΄180), όπως ισχύει, λαµβανοµένων υπόψη των βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόµενο ξηράς µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος TAXISNET της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, καταγγελιών των
συµβάσεων εργασίας και εµµίσθου εντολής µεταξύ εργαζοµένων και εταιρείας και εν ισχύ απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας περί αναγνώρισης οφειλών προς τους εργαζοµένους ξηράς, νοµίµως υπογεγραµµένης, µετά της προσυπογραφής του Οικονοµικού
Διευθυντή της εταιρίας, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα ανεξόφλητα ποσά ανά εργαζόµενο, καθώς
και οι οφειλόµενες κρατήσεις στον ασφαλιστικό φορέα.
Σε περίπτωση που το ποσοστό 70% δεν επαρκεί για την
κάλυψη των ανεξόφλητων οφειλών των εργαζοµένων
ξηράς, η εξόφλησή τους είναι σύµµετρη.
ββ. Οι ανεξόφλητες οφειλές αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασµούς των εργαζοµένων ξηράς µε παράλληλη καταβολή των αντίστοιχων κρατήσεων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής στο όνοµα εκάστου εργαζοµένου ξηράς. Σε
περίπτωση καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς από
τον εργαζόµενο, απαιτείται προσκόµιση βεβαίωσης από
τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
γγ. Σε περίπτωση που η απόδοση των οφειλών στους
εργαζοµένους ξηράς υπολείπεται του ορίου του ποσοστού 70%, το εναποµείναν ποσοστό µέχρι του ορίου του
70% αποδίδεται στην εταιρεία για την εκτέλεση δροµολογίων άγονων γραµµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της
παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του ν. 4079/2012, όπως ισχύει.»

15
Άρθρο 36
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς: α) των άρθρων 1 έως 9 αρχίζει από τη 10η Οκτωβρίου 2017, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις των άρθρων αυτών και β) των λοιπών άρθρων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2018
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