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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚ΄, 18 Μαρτίου 2020,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Εκσυγχρονισµός θεσµικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδοµεταφορές και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2932/2001
(Α΄ 145)
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΙΕΡΑΡΧΙΑ- ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ- ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ν. 2932/2001 (Α΄ 145)
Άρθρο 1
Αντικατάσταση πλοίων διαφορετικής κατηγορίας και
λοιπές τροποποιήσεις του άρθρου τρίτου
του ν. 2932/2001
1. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145),
αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα σε κάθειρξη ή
σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για πρόκληση
ναυαγίου µε πρόθεση, τα αδικήµατα του άρθρου 291 ΠΚ,
πειρατεία, διακίνηση ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικήµατα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), όπως ισχύει, καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων
ενδοµεταφορών κατά παράβαση του κεφαλαίου αυτού».
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση συµβατικού πλοίου
µε ταχύπλοο ή υδροπτέρυγο πλοίο, καθώς και το αντίστροφο.»
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Άρθρο 2
Διαδικασία δροµολόγησης
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου
του ν. 2932/2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα επιβατηγά και οχηµαταγωγά πλοία ανοικτού τύπου δροµολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριµένη δροµολογιακή γραµµή. Εφόσον πρόκειται να εξυπηρετηθεί γραµµή που δεν καλύπτεται από άλλα πλοία, ο
πλοιοκτήτης δύναται να δηλώνει και έτερη γραµµή σε
προορισµό της ίδιας ή όµορης περιφερειακής ενότητας.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου τέταρτου του
ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Εκπρόθεσµη δροµολόγηση επιτρέπεται, αν υποβληθεί σχετικό αίτηµα, και εφόσον κριθεί, µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώµη του Σ.Α.Σ., ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου τρίτου, ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται
από τα ήδη δροµολογηµένα πλοία µε τακτική δροµολόγηση ή µε συµβάσεις του άρθρου όγδοου και δεν προκαλούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών. Για τη
διατύπωση της γνώµης προς το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Σ.Α.Σ.
δεσµεύεται από τις αρχές που προβλέπονται στον Κανονισµό Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ.. Η ως άνω απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής
του αιτήµατος. Η εκτέλεση των δροµολογίων της παραγράφου αυτής 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 δροµολόγησης,
το πλοίο συνεχίζει τα δροµολόγια 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 αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώµη του Σ.Α.Σ.. Για τις ανωτέρω δροµολογήσεις έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου έκτου.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αντικατάσταση του επιπλέον δροµολογούµενου
πλοίου κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου τρίτου.»
Άρθρο 3
Εκπρόθεσµη δροµολόγηση ταχύπλοων
και υδροπτέρυγων πλοίων
Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο τέταρτο α΄ του
ν. 2932/2001, ως εξής:
«3. Η εκπρόθεσµη δροµολόγηση ταχύπλοου ή υδροπτέρυγου πλοίου, επιτρέπεται, αν υποβληθεί σχετικό αίτηµα, και εφόσον κριθεί, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώµη του Σ.Α.Σ., ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου τρίτου, ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν
καλύπτονται από τα ήδη δροµολογηµένα πλοία µε τακτι-

κή δροµολόγηση ή µε συµβάσεις του άρθρου όγδοου και
δεν προκαλούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών. Για τη διατύπωση της γνώµης προς το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Σ.Α.Σ. δεσµεύεται από τις αρχές που προβλέπονται στον Κανονισµό Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ..
Η ως άνω απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κοινοποιείται
στον ενδιαφερόµενο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος. Η εκτέλεση των δροµολογίων της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για
συνεχόµενο χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δροµολόγηση στη συγκεκριµένη γραµµή ή γραµµές. Για τις
ανωτέρω δροµολογήσεις έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του άρθρου έκτου, εξαιρουµένων των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 5.»
Άρθρο 4
Μεταβολή προσώπου του πλοιοκτήτη µετά
την υποβολή δήλωσης τακτικής δροµολόγησης
Η παράγραφος 1 του άρθρου πέµπτου του
ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά τη διάρκεια της δροµολογιακής περιόδου, ο
νέος πλοιοκτήτης συνεχίζει την εκτέλεση των δροµολογίων µε τους ίδιους όρους, µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της περίπτωσης
δ΄ της παραγράφου2 του άρθρου τρίτου. Σε περίπτωση
µεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά το διάστηµα από την υποβολή της δήλωσης δροµολόγησης
του πλοίου και µέχρι την έναρξη των δροµολογίων του
πλοίου, ο νέος πλοιοκτήτης δύναται να εκτελέσει τα
δροµολόγια µε τους ίδιους όρους, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου.»
Άρθρο 5
Μεταβολή δροµολογίων – Αντικατάσταση πλοίου
µε άλλο πλοίο ήδη δροµολογηµένο
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη διατύπωση της γνώµης προς το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
το Σ.Α.Σ. δεσµεύεται από τις αρχές που προβλέπονται
στον Κανονισµό Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ..»
Άρθρο 6
Χρονικοί περιορισµοί στην έκτακτη
δροµολόγηση πλοίων
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου έβδοµου του
ν. 2932/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η έκτακτη δροµολόγηση δεν µπορεί να υπερβαίνει
χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών µε δυνατότητα
παράτασης, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µόνο µία
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φορά και µέχρι τριάντα (30) επιπλέον ηµέρες, εφόσον
δεν έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι που τη δικαιολογούν.»
Άρθρο 7
Κανονισµός Αρχών και Λειτουργίας
του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
Στο άρθρο ένατο του ν. 2932/2001 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από γνώµη του Σ.Α.Σ., εκδίδεται ο
Κανονισµός Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ., στον οποίο ορίζονται οι κανόνες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Σ.Α.Σ. και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Τροποποιήσεις του εν λόγω Κανονισµού πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από γνώµη του Σ.Α.Σ..»
Άρθρο 8
Διοικητικές κυρώσεις
Το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο ενδέκατο
Διοικητικές κυρώσεις
1. Σε όποιον εκτελεί δροµολόγια ή εκδίδει εισιτήρια
για δροµολόγια, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση δήλωσης δροµολόγησης πλοίου ή απόφαση έγκρισης
δροµολογίων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, επιβάλλεται, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
πρόστιµο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουµένως λάβει χώρα έγγραφη σύσταση από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο παραβάτης δεν έχει
συµµορφωθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιµο διπλάσιου ύψους για κάθε επόµενη παράβαση.
2. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της δροµολόγησης πλοίου, διαπιστώνεται µε οποιονδήποτε τρόπο ότι δεν πληρούται τουλάχιστον µία από τις προϋποθέσεις ή τους όρους των άρθρων δεύτερο έως και τέταρτο α΄ του παρόντος νόµου και διαταράσσεται για τον λόγο αυτόν η εξυπηρέτηση της γραµµής, το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, µε απόφασή του, µετά από γνώµη του Σ.Α.Σ., να ανακαλέσει
την ανακοίνωση δήλωσης δροµολόγησης πλοίου ή την
απόφαση έγκρισης δροµολογίων.
3. Στις περιπτώσεις που, µετά την ανακοίνωση δήλωσης δροµολόγησης ή την απόφαση έγκρισης δροµολογίου, το πλοίο δεν εκκινήσει την εκτέλεση δροµολογίων ή
αφού εκκινήσει, διακόψει τα δροµολόγιά του, χωρίς να
συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά από γνώµη του Σ.Α.Σ., ανακαλείται η
ανακοίνωση της δροµολόγησης ή η απόφαση έγκρισης
δροµολογίων, αντίστοιχα, και επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου πρόστιµο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρµόδια λιµενική αρχή συντάσσει έκθεση βεβαίωσης που κοινοποιείται στον
παραβάτη και ο ενδιαφερόµενος καλείται να εκθέσει τις

απόψεις του εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίησή της.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου έκτου και των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου,
στους παραβάτες των λοιπών διατάξεων του Μέρους
Πρώτου και των κατ` εξουσιοδότησή 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, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνον του
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261)».
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
Άρθρο 9
Κλάδος Ελέγχου Πλοίων
1. Ο τίτλος του ΜΕΡΟΥΣ Α΄ του ν. 4504/2017 (Α΄ 184)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»
2. Το άρθρο 10 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Σχολή Επιθεωρητών – Ελεγκτών
1. Οι επιθεωρητές και ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην αυτών της Αρχής
Κράτους Λιµένα που ορίζονται, σύµφωνα µε το
π.δ. 16/2011 (Α΄ 36), πιστοποιούνται για τη διενέργεια
των επιθεωρήσεων και ελέγχων, εφόσον διαθέτουν τα
προβλεπόµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά τοµέα επιθεώρησης και ελέγχου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση της παραγράφου4 του παρόντος
άρθρου.
2. Για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών
και ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδρύεται
και εδρεύει στον Πειραιά η Σχολή εξειδικευµένης δια βίου εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε θέµατα επιθεώρησης και ελέγχου των υπό ελληνική σηµαία
πλοίων και βοηθητικών ναυπηγηµάτων, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, καθώς και της διαχείρισης ασφάλειας εταιρειών,
λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων, Α.Ο. - Α.Ο.Α., µε
την ονοµασία «Σχολή Επιθεωρητών – Ελεγκτών Πλοίων,
Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων» (Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε.).
3. Η Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. υπάγεται στον Αρχηγό Λιµενικού
Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και συνεπικουρείται,
για διαδικαστικά θέµατα και για θέµατα τεχνικής φύσεως,
από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιµενικού
Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
4. Στη Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. λειτουργούν Τµήµατα Εκπαίδευσης ανά είδος επιθεώρησης - ελέγχου. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης των Τµηµάτων αυτών περιλαµβάνει κύκλους
σπουδών µε αντικείµενο, ιδίως, τη γενική εκπαίδευση
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των επιθεωρητών και ελεγκτών σε θεωρητικό επίπεδο,
την ειδική εκπαίδευσή τους σε θεωρητικό επίπεδο, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα µε το εξειδικευµένο θεµατικό αντικείµενο ανά τοµέα επιθεώρησης ελέγχου, καθώς
και σε πρακτικό επίπεδο, η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση ελαχίστου αριθµού επιθεωρήσεων, µε την επιτήρηση επιθεωρητών ελεγκτών που διεξάγουν επιθεωρήσεις και ελέγχους του αντίστοιχου τοµέα εκπαίδευσης. Περιλαµβάνει, επίσης, υποχρεωτικά ενότητα σχετική µε την αναπηρία και την προσβασιµότητα υποδοµών
και υπηρεσιών στα πρόσωπα µε αναπηρία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος εκπαίδευσης ανά είδος επιθεώρησης - ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει υποχρεωτικά και γραπτές εξετάσεις, οι επιτυχώς συµµετέχοντες σε αυτό πιστοποιούνται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων του παρόντος άρθρου.
5. Στη Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. δύνανται να πιστοποιούνται και ιδιώτες µέλη των Τοπικών Κλιµακίων Επιθεώρησης Πλοίων.
6. Τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που
διαθέτουν οι εκπαιδευτές επιθεωρητών - ελεγκτών του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζονται µε Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται, σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο άρθρο 13.
7. Για την πιστοποίηση επιθεωρητών - ελεγκτών, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
8. Η ίδρυση και λειτουργία της Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. δεν αντικαθιστά ούτε επηρεάζει τη λειτουργία της Σχολής Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, που εξακολουθεί να λειτουργεί και να πιστοποιεί επιθεωρητές της Αρχής Κράτους Λιµένα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο π.δ. 159/2006
(Α΄ 168) και στην υπουργική απόφαση αριθµ. 1242/01/07
(Β΄ 389).
9. Πλην των επιθεωρητών της Αρχής Κράτους Λιµένα
που ορίζονται σύµφωνα µε το π.δ. 16/2011, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ήδη διενεργούν επιθεωρήσεις - ελέγχους,
θεωρούνται πιστοποιηµένοι και εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση - πιστοποίησή τους µέχρι τη συµπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της λειτουργίας του προγράµµατος εκπαίδευσης της παραγράφου 4 του άρθρου
αυτού.»

Άρθρο 10
Έλεγχος ασφάλειας πλοίων
1. Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Αρχηγείου
Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ασκεί τα
καθήκοντα και τις αρµοδιότητες για την επιθεώρηση και
πιστοποίηση των υπό ελληνική σηµαία πλοίων που προβλέπονται στις διατάξεις του πρώτου µέρους του
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), καθώς και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που ανατίθενται στους εξουσιοδοτηµένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής οργανισµούς (νηογνώµονες), όπως καθορίζονται κάθε φορά στην προβλεπόµενη από την παράγραφο

1 του άρθρου 39 του ν.δ. 187/1973, απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Μέχρι την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του προεδρικού διατάγµατος που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), η κατανοµή των
αρµοδιοτήτων του Κ.Ε.Π. καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι επιθεωρητές κράτους σηµαίας του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων, καθώς και η
διαδικασία ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων από επιθεωρητές και ελεγκτές του Κ.Ε.Π..
4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των Τοπικών Κλιµακίων Επιθεώρησης Πλοίων
(Τ.Κ.Ε.Π.), τα ελάχιστα απαιτούµενα προσόντα, η διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών
τους ανά τοµέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, η διαδικασία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και
ελέγχων πλοίων, το είδος και το εύρος της ευθύνης των
επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, η χρήση της τεχνολογίας για την άµεση ενηµέρωση – εκπαίδευση των µελών των Τ.Κ.Ε.Π. της περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλο
θέµα που σχετίζεται µε τη λειτουργία, στελέχωση και
τον έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π..
5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 52 του
ν. 4597/2019 (Α΄ 35) καταργούνται.
6. Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος από τον
Κ.Ε.Π., τα Τ.Κ.Ε.Π. ή τους εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς (νηογνώµονες) εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι
την ηµεροµηνία λήξης τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης ή θεώρησής τους αντίστοιχα.
7. Η Τεχνική Επιτροπή του άρθρου 35 του
ν.δ. 187/1973 δύναται, πέραν των αναφεροµένων στο
π.δ. 201/2007 (Α΄ 227), να γνωµοδοτεί και επί θεµάτων
τεχνικής φύσης περί της εφαρµογής της διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας που αφορούν στην κατασκευή, τον εξοπλισµό, τα συστήµατα και τις διατάξεις
πλοίων και βοηθητικών ναυπηγηµάτων υπό ελληνική σηµαία στους τοµείς ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης.
8. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση, καθώς και την αποκατάσταση βλάβης ή ζηµίας πλοίων υπό ελληνική σηµαία
αποτελεί υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης αυτών. Σε
πλοία που παρακολουθούνται από άποψη κυβερνητικής
πιστοποίησης από εξουσιοδοτηµένους οργανισµούς (νηογνώµονες), ο Κ.Ε.Π. ή τα Τ.Κ.Ε.Π. δύνανται να διενεργούν επιπρόσθετο έλεγχο κατόπιν αξιολόγησης του είδους και του εύρους της βλάβης ή της ζηµίας, αντίστοιχα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 11
Τροποποίηση του ν. 4251/2014
Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και
κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά ατόµων, υποχρε-
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ούνται να µην δέχονται για µεταφορά και να λαµβάνουν
κάθε µέτρο που να αποκλείει τη µεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν
είναι εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια
ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου, όπου
απαιτείται η λήψη τους πριν από την άφιξη των πολιτών
τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός αν ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισµού 2009/810
«Κώδικας Θεωρήσεων» σε συνδυασµό µε το άρθρο 6
παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονισµού 2016/399 «Κώδικας
Συνόρων Schengen» ή β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα
ταξιδιωτικά έγγραφα µε εµφανείς ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Με απόφαση της κατά τόπο αρµόδιας Αεροπορικής Αρχής επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που µεταφέρει άτοµα αεροπορικώς που παραβαίνουν την παραπάνω υποχρέωση, χρηµατικό πρόστιµο
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο. Στις
ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο που εκτελεί δηµόσια µεταφορά ατόµων
µε πλωτό µέσο, το ανωτέρω πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση της αστυνοµικής Αρχής, η οποία είναι κατά τόπον αρµόδια για τη διενέργεια του ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται
από αυτό, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιµα µπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού
των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, µε απόφαση του
κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου. Τα παραπάνω πρόστιµα επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που εκτελούν οποιασδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά ή αποκλειστικά
στο νοµικό πρόσωπο των ανωτέρω αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή µεταφορέων και στα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170),
τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως.
Το παραπάνω πρόστιµο δεν επιβάλλεται στα νοµικά ή
φυσικά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει επαρκή προληπτικά µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα απαιτείται η λήψη των κατάλληλων µέτρων ενηµέρωσης των επιβατών, πριν από την επιβίβασή τους, ως
προς τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη νόµιµη είσοδό τους στην Ελλάδα, η καταχώρισή τους, κατά
την επιβίβαση, µε τα στοιχεία που φέρουν τα ταξιδιωτικά
έγγραφα, στους καταλόγους επιβατών και η κοινοποίηση των καταλόγων στις αρµόδιες αερολιµενικές, λιµενικές και τελωνειακές αρχές.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου, κατά τα παραπάνω
εδάφια, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα, µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή
τους. Σε περίπτωση µερικής ακύρωσης επιβάλλεται πρόστιµο, όχι χαµηλότερο από το ήµισυ του ελάχιστου προβλεπόµενου. Τυχόν υποβληθείσες προσφυγές κατά των
αποφάσεων επιβολής προστίµου των Συντονιστών Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 30, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του
ν. 4587/2018 (Α΄ 218), θα εξετασθούν ως ενδικοφανείς
προσφυγές από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

3β. Η ισχύς της περίπτωσης (α) αρχίζει από την έναρξη
ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 4587/2018.»
Άρθρο 12
Εγγραφή στον Προϋπολογισµό ποσού δαπανών
για µεταφορά κρατουµένων
1. Η περίπτωση (κη) της παραγράφου 1 του άρθρου 11
του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) τροποποιείται ως εξής:
«κη. παροχή πλήρους διατροφής ή γεύµατος ή δείπνου ή πρόχειρου φαγητού, κατά περίπτωση, στο προσωπικό που συµµετέχει σε χαρακτηρισµένες µε διαταγή
του Αρχηγού του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής ως «επιχειρήσεις ευρείας κλίµακας», καθώς και
δαπάνες για κάλυψη αναγκών διατροφής και µεταγωγής
ατόµων που τελούν σε νόµιµο περιορισµό».
2.Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011,
τροποποιείται ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος των πιστώσεων, η κατανοµή τους και οι σχετικές λεπτοµέρειες για την κάλυψη αναγκών διατροφής προσωπικού σε επιχειρήσεις ευρείας κλίµακας, καθώς και διατροφής και µεταγωγής ατόµων που τελούν σε νόµιµο
περιορισµό.»
Άρθρο 13
Κανονισµοί περί Αστυνοµικών Σκύλων
1. Το άρθρο 122 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να εκπαιδεύει και να
χρησιµοποιεί αστυνοµικούς σκύλους για την ανίχνευση
και ανεύρεση προϊόντων οσµής, όπως ναρκωτικά, εκρηκτικά, καπνικά, τραπεζογραµµάτια και άλλα προϊόντα,
καθώς και για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόµων,
τη φύλαξη προσώπων και πραγµάτων, τη φύλαξη και συνοδεία κρατουµένων προς αποτροπή απόδρασης.
2. Με Κανονισµούς που εκδίδονται από τον Αρχηγό
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνονται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως απόρρητοι και δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται ανά κατηγορία
αστυνοµικού σκύλου, θέµατα που αφορούν στους εκπαιδευτές και τους συνοδούς χειριστές και, ειδικότερα, τη
διαδικασία επιλογής, τα προσόντα, την εκπαίδευση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και αποµάκρυνσή τους, καθώς και
την προµήθεια, αντικατάσταση, αναπαραγωγή, διαµονή,
υγειονοµική περίθαλψη, µεταφορά των αστυνοµικών
σκύλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Ειδικά για
τους αστυνοµικούς σκύλους για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών, τα θέµατα του προηγούµενου εδαφίου, ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό ο οποίος εκδίδεται σύµφωνα µε
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 126 του
ν. 3079/2002 (Α΄ 311), για την οργάνωση και λειτουργία
των Κλιµακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..»
Άρθρο 14
Επιβολή κυρώσεων για παράνοµη απλή χρήση εντός
χώρων αρµοδιότητας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
Στο άρθρο 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται
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παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Όποιος χωρίς άδεια καταλαµβάνεται να προβαίνει
σε παράνοµη απλή χρήση χώρων ζώνης λιµένα και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, κατά παράβαση των διατάξεων
περί απλής χρήσης του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τιµωρείται
από την οικεία Λιµενική Αρχή µε διοικητικό πρόστιµο ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του
Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το
άρθρο µόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), υπέρ του ειδικού
λογαριασµού «ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ» [αναλυτικός λογαριασµός εσόδων (ΑΛΕ) προϋπολογισµού 1560904001]. Ποσοστό 3% επί του επιβληθέντος προστίµου αποδίδεται
κατά την είσπραξη στον Ειδικό Λογαριασµό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) στον Κ.Α.Ε. 82526.
Η άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρµόδιου κατά τόπο διοικητικού πρωτοδικείου, κατά της απόφασης επιβολής προστίµου δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, καθορίζεται αλγόριθµος προσδιορισµού του
διοικητικού προστίµου του πρώτου εδαφίου, λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως έκταση παράνοµης κατάληψης και υποτροπή, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα.
Στους παραβάτες του πρώτου εδαφίου του παρόντος
επιβάλλονται µόνο διοικητικές κυρώσεις.»
Άρθρο 15
Αρµοδιότητες αστυνόµευσης στον αιγιαλό
και την παραλία
1. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέµπτο της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α΄102), όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 26 του ν. 4597/2019
(Α΄ 35), καταργούνται.
2. Οι αρµοδιότητες του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) επί του αιγιαλού -παραλίας ασκούνται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του
ν. 4150/2013 (Α΄ 35). Κάθε άλλη αρµοδιότητα αστυνόµευσης στον αιγιαλό και την παραλία ασκείται από την
Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.).
Άρθρο 16
Χρονική περίοδος δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών
Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 15
του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), προστίθενται νέα εδάφια, ως
ακολούθως:
«Η υποχρέωση αυτή ισχύει κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 30 Σεπτεµβρίου, από ώρες 10.00
έως και 18.00, κατ’ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος των ωρών του προηγούµενου
εδαφίου µπορούν να επιµηκύνονται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιµενικών Αρχών της
χώρας. Επιπλέον, µπορούν να επιµηκύνονται για την περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε µίας Λιµενικής Αρχής, µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του κατά τόπο αρµόδιου συλλογικού οργάνου, του οποίου η σύνθεση και οι αρµοδιότητες καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου αυτής.»

Άρθρο 17
Αφαίρεση ναυτιλιακών εγγράφων από τον κύριο
ή νοµέα πλοίου
Η παράγραφος 5 του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµοσίου
Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο µόνον
του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), τροποποιείται ως ακολούθως:
«5. Εάν η παράβαση αφορά σε πλοίο και 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 νοµή του παραβάτη πλοίου. Εάν η παράβαση αφορά σε όχηµα και ο παραβάτης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., αφαιρούνται η
άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του υπό την κυριότητα ή νοµή του παραβάτη οχήµατος. Τα αφαιρούµενα έγγραφα των προηγούµενων εδαφίων αποδίδονται στον
παραβάτη µετά την πληρωµή του προστίµου ή την έκδοση απαλλακτικής απόφασης ή την κατάθεση ισόποσης
εγγυητικής επιστολής τράπεζας, εφόσον είναι ανέφικτη
η καταβολή του προστίµου.»
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 18
Διάθεση ιπτάµενου Προσωπικού από Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.
στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Στο άρθρο 131 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) προστίθεται
νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως:
«4. Για την υποβοήθηση του επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού έργου της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., είναι δυνατή
η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση ιπταµένου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων, ύστερα από
αίτηση του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και σύµφωνη γνώµη του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση
του προσωπικού αυτού γίνεται µε µέριµνα του οικείου
Κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και η δαπάνη µισθοδοσίας του και λοιπών επιδοµάτων εξακολουθεί να βαρύνει τις πιστώσεις
προϋπολογισµού του φορέα προέλευσής του. Το χρονικό διάστηµα υπηρεσίας στην Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής στρατιωτικής υπηρεσίας
για τη βαθµολογική ή µισθολογική προαγωγή του προσωπικού, καθώς επίσης και ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το
ως άνω στρατιωτικό προσωπικό υπάγεται επιχειρησιακά
στον Διοικητή της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και συµµετέχει
κανονικά στο εν γένει επιχειρησιακό πτητικό έργο της
Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Για την αξιολόγησή του και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας του φορέα
προέλευσής του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας,
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν στην υποβολή και εξέταση των αιτηµάτων, στα ζητήµατα εκπαίδευσης και ένταξης του στρατιωτικού προσωπικού στην
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Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στη διοικητική υπαγωγή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 19
Εισαγωγή αξιωµατικών ειδικοτήτων στο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Ο τίτλος του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), ως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατάταξη – Εκπαίδευση Αξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού,
Υγειονοµικού, Υγειονοµικού ειδικής κατηγορίας, Ιερέα,
Οικονοµικού και Νοµικού».
2. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του ν. 3079/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι Αξιωµατικοί ειδικότητας Υγειονοµικού ειδικής
κατηγορίας µε ειδικότητα Ψυχολόγου 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευµάτων. 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 στους 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 ψυχολόγους πτυχιούχους τµηµάτων
Ψυχολογίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.) του πανεπιστηµιακού τοµέα 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, που προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.»
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002
προστίθενται περιπτώσεις (δ) και (ε) ως εξής:
«δ) Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ. ειδικότητας Οικονοµικού 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευµάτων. 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 στους µαθητές της Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων, εφαρµόζονται και για
τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική
Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων µε τον βαθµό του Σηµαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα.
ββ. Από ιδιώτες πτυχιούχους τµηµάτων οικονοµικής επιστήµης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων και
αντίστοιχων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονοµικά θέµατα, στο
πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι
υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας µέχρι και τριάντα πέντε (35) 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 τον βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Οικονοµικού, 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, που προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.
ε) Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ. ειδικότητας Νοµικού 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, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευµάτων. 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 στους µαθητές της Στρατιωτικής
Σχολής Αξιωµατικών Σωµάτων, εφαρµόζονται και για
τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική
Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων µε τον βαθµό του Σηµαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα.
ββ. Από ιδιώτες πτυχιούχους τµηµάτων νοµικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων και αντίστοιχων
της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών σε νοµικά θέµατα, στο πλαίσιο κάλυψης
επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει
να είναι ηλικίας µέχρι και τριάντα πέντε (35) 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 τον βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Νοµικού, 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 Νησιωτι-
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κής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέµατα που αφορούν
στη διεξαγωγή του διαγωνισµού, που προκηρύσσεται µε
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.»
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος, η περίπτωση (α)
της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3153/2003
(Α΄ 153), όπως ισχύει, καταργείται.
Άρθρο 20
Κατάταξη Αξιωµατικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού
Στο άρθρο 3 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:
«4.α. Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοίαρχους ή Μηχανικούς Ακαδηµιών Εµπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) µε θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Γ΄ τάξης
του Εµπορικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επιπλέον των ανωτέρω, να διαθέτουν τουλάχιστον καλή
γνώση µίας (1) ξένης γλώσσας εκ των περιλαµβανοµένων στην απόφαση της περίπτωσης (β) της παρούσας
παραγράφου. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων καθορίζεται στα τριάντα (30)
έτη και θεωρείται ότι συµπληρώνεται κατά την 31η Δεκεµβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισµού. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώµα µε το
βαθµό του Σηµαιοφόρου Λ.Σ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή
Μηχανικού, 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 τέσσερις
(4) µήνες.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, τα περί καθορισµού των µορίων, της άσκησης ενστάσεων ενώπιον του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), της υψοµέτρησης και του απαιτούµενου ελάχιστου ορίου ύψους, των ιατρικών εξετάσεων
προς διαπίστωση της υγειονοµικής καταλληλότητας των
υποψηφίων, η οποία κρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιµασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα που
αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών.
γ. Ο αριθµός των προκηρυσσοµένων θέσεων ανά ειδικότητα, καθώς επίσης και ο τρόπος συµπλήρωσης του αριθµού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές
δεν καλύπτονται λόγω µη προσέλευσης ή αποτυχίας των
υποψηφίων, καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, που εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.»
Άρθρο 21
Διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών σειρών
2020-2021 και 2021-2022 Σχολής Δοκίµων
Σηµαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Δοκίµων Ση-

µαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα εκπαιδευτικά έτη
2020 - 2021 και 2021-2022, προέρχεται, κατά προτεραιότητα, από το διδακτικό - εκπαιδευτικό προσωπικό της
Σχολής Ναυτικών Δοκίµων, εφόσον η κατοχή τίτλου
σπουδών τους, ελληνικού ή ισότιµου αναγνωρισµένου
αλλοδαπού πανεπιστηµίου, ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείµενο των µαθηµάτων που διδάσκονται στη
Σχολή. Ο διορισµός του γίνεται µε διαταγή του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, κατόπιν προτάσεως της Σχολής
Ναυτικών Δοκίµων. Το ανωτέρω προσωπικό αµείβεται µε
ωριαία αντιµισθία, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου Ι του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως εκάστοτε ισχύει. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συµπληρώνεται από Αξιωµατικούς των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας που διορίζεται µε τη διαδικασία του
προηγούµενου εδαφίου, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 22
Οργανική δύναµη Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Η οργανική δύναµη του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) θέσεις.
2. Η κατανοµή των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορίες και ειδικότητες, ρυθµίζεται µε το προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται
σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
3. Με Κανονισµό που εκδίδεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), από
τον συνολικό αριθµό αύξησης της οργανικής δύναµης
Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά χίλιες πεντακόσιες (1.500) θέσεις, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, τουλάχιστον οι εννιακόσιες (900)
θέσεις από αυτές κατανέµονται υποχρεωτικά στις Λιµενικές Αρχές των 8ης, 9ης και 6ης Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
καθώς και στις Λιµενικές Αρχές της νήσου Σαµοθράκης,
πέραν και πλέον της ισχύουσας κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου οργανικής τους σύνθεσης.
Άρθρο 23
Μεταβατικές διατάξεις για πρόσληψη
στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Ο τίτλος του άρθρου 24 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) και
η παράγραφος 1 αυτού, αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 24
Μεταβατική ρύθµιση κάλυψης κενών οργανικών θέσεων
Αξιωµατικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Κατ’ εξαίρεση και έως την ηµεροµηνία αποφοίτησης
από την Παραγωγική Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)
της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που έχει εισαχθεί µε
το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κενές οργανικές θέσεις Αξιωµατικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από την οικεία Παραγωγική Σχολή, δύνανται να καλύπτονται στο πλαίσιο αντιµετώπισης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, µε διαγωνισµό που προκηρύσσεται
µε απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και µε εφαρµο-
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γή του συστήµατος µοριοδότησης των υποψηφίων.»
2. Ο τίτλος του άρθρου 25 ν. 4597/2019 (Α΄ 35) και η
παράγραφος 1 αυτού αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 25
Μεταβατική ρύθµιση κάλυψης κενών
οργανικών θέσεων Λιµενοφυλάκων.
1. Κατ’ εξαίρεση και έως την ηµεροµηνία αποφοίτησης
από την Παραγωγική Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων
της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που έχει εισαχθεί µε
το σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κενές οργανικές θέσεις Λιµενοφυλάκων που προέρχονται από την
οικεία Παραγωγική Σχολή, δύνανται να καλύπτονται στο
πλαίσιο αντιµετώπισης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, µε διαγωνισµό που προκηρύσσεται µε απόφαση
του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και µε εφαρµογή του συστήµατος µοριοδότησης των υποψηφίων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. - ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΑΡΧΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Άρθρο 24
Τροποποίηση των άρθρων 27, 28, 29 και 30 του
ν. 4504/2017 περί µεταθέσεων, αποσπάσεων,
διάθεσης προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 27
του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Για τις τακτικές µεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόµενα, κατά σειρά σπουδαιότητας, κριτήρια:
(αα) Αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από
το πλέγµα των παραγόντων που, συνυπολογιζόµενοι, επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και
συνοψίζονται στους εξής:
(i) απόσταση από τον τόπο προτίµησης,
(ii) πληθυσµός της περιοχής,
(iii) τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής,
(iv) µέσα µεταφοράς, σε συνάρτηση και µε τις καιρικές
συνθήκες.
(αβ) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνδεόµενα µε την
προτίµηση των στελεχών µε βάση:
(i) την οικογενειακή τους κατάσταση ως ακολούθως:
(1) oι πολύτεκνοι, σύµφωνα µε τον ν. 1910/1944
(Α΄ 229) και
(2) οι γονείς τριών (3) τέκνων ή οι γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου µε ανίατο ή δυσίατο νόσηµα ή αναπηρία µε ποσοστό 67% ή οι γονείς µονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήµατα ή άτοµα µε αναπηρία µε ποσοστό 67%
και άνω µετατίθενται, µόνο κατόπιν πρότερης σχετικής
αναφοράς τους.
Δυσίατα νοσήµατα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήµατα που απαιτούν µακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η πάθηση µέλους της οικογένειας από νόσηµα αποδεικνύεται
µε γνωµάτευση η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), σύµφωνα µε τον Ενιαίο
Πίνακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Ανα-

πηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους, µετά τη δηµιουργία του Κ.Ε.Π.Α., σύµφωνα
µε το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ή από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές. Η πάθηση του στελέχους
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσηµα αποδεικνύεται µε γνωµάτευση της Ανώτατης Υγειονοµικής Επιτροπής του Πολεµικού Ναυτικού.
(ii) τους λόγους υγείας του ιδίου ή µέλους της οικογένειάς του. Για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης, ως µέλη της οικογένειας θεωρούνται o/η σύζυγος ή
ο συµβιών ή η συµβιούσα κατά την έννοια του άρθρου 1
του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) και τα άγαµα παιδιά µέχρι ηλικίας 18 ετών ή µέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν
σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούµενης µε πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς
και όσα άγαµα παιδιά, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας,
έχουν αναπηρία µε ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, ως
µέλη της οικογένειας θεωρούνται τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάµο και την επιµέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν µία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
(iii) τον τόπο προτίµησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 28 του παρόντος νόµου,
(iv) την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων,
(v) τη διάθεση στέγης,
(vi) τον θάνατο συζύγου, συµβιούντος ή συµβιούσης ή
τέκνου.
(αγ) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται µε τις
εκάστοτε υφιστάµενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και
µε την εµπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριµένα:
(i) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,
(ii) η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιµάται στις
εκθέσεις και τα σηµειώµατα αξιολόγησης,
(iii) τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την
κάλυψη θέσεων, σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις,
(iv) η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
(v) η υποχρέωση συµπλήρωσης των ειδικών τυπικών
προσόντων προαγωγής,
(vi) η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωµάτων τα οποία
επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών,
(vii) η επιβολή αµετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακονταήµερου τουλάχιστον περιορισµού κατά την τελευταία τριετία πριν τη µετακίνηση,
(viii) η υποτροπή εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξη
πειθαρχικού παραπτώµατος για το οποίο επιβλήθηκε η
συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήµερου τουλάχιστον περιορισµού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώµατος για το οποίο επιβάλλονται εκ
νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
(ix) οι ονοµαστικές ηθικές αµοιβές.»
2. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 27
του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Έκτακτες µεταθέσεις µπορεί να διενεργούνται ύστερα από απόφαση του αρµοδίου Συµβουλίου Μεταθέσεων οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειµενικά
κριτήρια υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω υποπερίπτωσης στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις:
βα) Για αποδεδειγµένους και ειδικά αιτιολογηµένους
υπηρεσιακούς λόγους:
(i) για ενίσχυση Λιµενικών Αρχών µε στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Συµβου-
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λίου Επιτελικού Σχεδιασµού και Διαχείρισης Κρίσεων η
οποία εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε την οποία καθορίζονται οι Λιµενικές Αρχές που χρήζουν ενίσχυσης
ακόµη και πέραν των κενών θέσεων της προβλεπόµενης
οργανικής σύνθεσης, καθώς και ο αριθµός των προς έκτακτη µετάθεση στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Ειδικότερα
για τον σκοπό αυτό, οι έκτακτες µεταθέσεις των στελεχών µέχρι και τον βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται µέσω της προβλεπόµενης διαδικασίας του αρµοδίου Συµβουλίου Μεταθέσεων, µε βάση
τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου. Μετατίθενται κατά προτεραιότητα µε τη διαδικασία της παρούσας περίπτωσης, τα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες
όπου υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόµενης οργανικής
σύνθεσης για την κατηγορία τους και τα οποία έχουν συµπληρώσει τον χρόνο παραµονής τους στις Υπηρεσίες
αυτές, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση µετάθεσης,
(ii) για µετάθεση από και προς τις θέσεις ευθύνης.
(ββ) Μετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, µε την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού
παραπτώµατος το οποίο επισύρει την επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής ή µετά την άσκηση ποινικής
δίωξης για αδίκηµα σε βαθµό κακουργήµατος, καθώς και
για τα αδικήµατα της κλοπής, της ληστείας, της υπεξαίρεσης, της παράβασης καθήκοντος, της παράνοµης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωµάτων του Δηµοσίου, της απάτης, της εκβίασης, της νόθευσης ή πλαστογραφίας εγγράφου, της υπεξαγωγής εγγράφου, της δωροδοκίας,
της δωροληψίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς
καταµήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήµησης, της απιστίας, των εγκληµάτων κατά
της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκληµάτων οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της ελευθέρωσης φυλακισµένου από πρόθεση, της παράνοµης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης του νόµου
περί ναρκωτικών.
(βγ) Όταν ιδρύεται καταργείται ή µετατάσσεται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Υπηρεσία του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή
µεταβάλλεται η έδρα της.
(βδ) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συµβιούντος
ή συµβιούσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του
στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσηµα, ύστερα από
Γνωµοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονοµικής Επιτροπής ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας,
(βε) Ύστερα από αίτηση αµοιβαίας µετάθεσης, µε την
προϋπόθεση ότι αιτιολογηµένα δεν διαταράσσεται η ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών. Η υποβολή αναφοράς
από τα ενδιαφερόµενα στελέχη ότι επιθυµούν την αµοιβαία µετάθεση επιτρέπεται άπαξ,
(βστ) Για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, αν
αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία,
(βζ) Μετά τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης µε την οποία το στέλεχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτο», οπότε µετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία, πλην της θέσης του προϊσταµένου, σύµφωνα
µε τα άρθρα 24 και 60 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311). Αν µετά τη µετάθεση το στέλεχος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρισθεί εκ νέου και οποτεδήποτε ως «απαράδεκτο», εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του
π.δ. 81/2012 (Α΄ 139). Για τους Ανώτατους Αξιωµατι-

κούς, εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311),
(βη) Μετά την κρίση στελέχους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ως «παραµένοντος στον ίδιο βαθµό».
(βθ) Μετά την υποβολή αναφοράς στελέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω εµπλοκής του σε ατύχηµα το οποίο προκάλεσε θάνατο ή βαρείες σωµατικές βλάβες, εξαιτίας
των οποίων καθίσταται αντικειµενικά αδύνατη η περαιτέρω παραµονή του στον τόπο όπου υπηρετεί. Οι σχετικές
αναφορές εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή. τους,
(βι) Μετά την αποµάκρυνση από τη Μ.Υ.Α./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή από τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την
Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ. ή από την Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισµούς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.
(βια) Μετά την έγκαιρη υποβολή αναφοράς στελέχους
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τη συµπλήρωση των ειδικών τυπικών
προσόντων προαγωγής τα οποία προβλέπονται για την
κατηγορία και τον βαθµό του. Οι σχετικές αναφορές εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας
ενός (1) µηνός από την υποβολή τους.
(βιβ) Για τους λόγους και µε τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 και
στην παράγραφο 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), σε συνδυασµό µε το άρθρο 14 του ιδίου νόµου.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ωε ακολούθως:
«4. Για τις τακτικές µεταθέσεις των ανωτάτων Αξιωµατικών λαµβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα υπηρεσιακά
κριτήρια της υποπερίπτωσης (αγ) (i) και (ii) της περίπτωσης α της παραγράφου 1.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017,
καταργείται.»
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4504/2017
προστίθεται περίπτωση η΄ ως ακολούθως:
«η) ίδρυσης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.».
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Απόσπαση των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται
και για τους λόγους και µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 και στην
παράγραφο 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
σε συνδυασµό µε το άρθρο 14 του ιδίου νόµου.»
7. Το άρθρο 30 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 30
Συγκρότηση Συµβουλίων Μεταθέσεων
και Προσφυγών – Προσφυγές
1. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται ύστερα
από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, καθορίζονται η συγκρότηση των Συµβουλίων
Μεταθέσεων και Προσφυγών, τα οποία αποτελούνται από εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η λειτουργία τους.
2. Η απόφαση της τοποθέτησης, µετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται µε αποδεικτικό επίδοσης στους ενδιαφερόµενους αµελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωµα άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίησή της
ενώπιον του Συµβουλίου Προσφυγών.
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3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν τυγχάνουν εφαρµογής στους ανώτατους Αξιωµατικούς.
4. Το αρµόδιο όργανο για την εξέταση της προσφυγής,
υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογηµένα εντός τριάντα
(30) ηµερών από την ηµεροµηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσµίας και ενόσω εκκρεµεί η συζήτηση της προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
5. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 ρυθµίζονται επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων
26 έως 30 του παρόντος νόµου που αφορούν τα θέµατα
των τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ιδίως,:
(α) εξειδικεύονται τα κριτήρια τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας και
τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας,
(β) καθορίζονται περιοριστικά άλλες περιπτώσεις εξαίρεσης από την εφαρµογή των αντικειµενικών κριτηρίων
µετάθεσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 27 του παρόντος νόµου, πλην εκείνων της
περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 και των
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 27.
(γ) ορίζονται περιοριστικά οι θέσεις ευθύνης,
(δ) ρυθµίζονται τα θέµατα προσφυγών για την αναστολή, ακύρωση ή τροποποίηση καθώς και διαδικασίες εκτέλεσης των διαταγών µεταθέσεων,
(ε) καθορίζεται ο µέγιστος χρόνος παραµονής στην ίδια περιοχή µετάθεσης, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη. Ο χρόνος παραµονής που έχει διανυθεί στις Υπηρεσίες, όπου υπηρετούν τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τον χρόνο έκδοσης του προεδρικού διατάγµατος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 5 του
παρόντος άρθρου, προσµετράται για τον υπολογισµό
του µεγίστου χρόνου παραµονής στην ίδια περιοχή µετάθεσης,
(στ) προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραµονής στην ίδια περιοχή µετάθεσης για χρονικό διάστηµα πέραν των οκτώ (8) ετών,
(ζ) ρυθµίζονται τα θέµατα συνυπηρέτησης που αφορούν τα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
(η) εξειδικεύονται θέµατα διοικητικής µέριµνας για το
προσωπικό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ που µετατίθεται και διευκρινίζεται κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε τη διενέργεια
τοποθετήσεων, τακτικών και έκτακτων µεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων.
6. Ο υπολογισµός και η εφαρµογή των κριτηρίων τοποθετήσεων, µεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων που
γίνεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 1 του
παρόντος, ανατρέχει στον χρόνο κατάταξης κάθε στελέχους στις τάξεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..
7. Μέχρι την έκδοση και θέση σε ισχύ του προεδρικού
διατάγµατος των παραγράφων 1 και 5 του παρόντος, εξακολουθεί να ισχύει το π.δ. 33/2009 (Α΄50), µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
26 και στο άρθρο 27 του παρόντος νόµου.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 4504/2017
καταργείται.
Άρθρο 25
Μεταθέσεις εξωτερικού
1. Το άρθρο 115 του ν. 4504/2017 (Α΄184) αντικαθίστα-

ται ως ακολούθως:
«Άρθρο 115
Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού
1. Τα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σε
Διεθνείς Οργανισµούς, στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλων χωρών ή µετατίθενται σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, αναλαµβάνουν υποχρέωση παραµονής στην υπηρεσία για χρόνο ίσο µε τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή µετάθεσης. Κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου πλην εκείνων της
παραγράφου 6, ρυθµίζεται µε προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με το ίδιο προεδρικό
διάταγµα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόσπασης πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισµούς
ή στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
χωρών.
2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για µετάθεση σε κενές θέσεις
στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων. Όσοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύµφωνα
µε ειδικές διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός χρόνος
παραµονής σε αυτές, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση
για µετάθεση στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων,
µόνον µετά τη συµπλήρωση του χρόνου αυτού. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους καταρτίζονται από τη Διεύθυνση
Προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των ενδιαφερόµενων στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Απρίλιο κάθε έτους
εκδίδονται οι διαταγές µετάθεσης.
3. Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τους οποίους εκδίδεται διαταγή µετάθεσης στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, υποχρεούνται πριν τη µετάθεσή τους, να φέρουν την πιστοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 10.
Η ισχύς των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει δύο (2) έτη από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της
Σχολής Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας
Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων του άρθρου 13, όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Ο χρόνος παραµονής στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων είναι δύο (2) έτη και επιτρέπεται να παρατείνεται µέχρι και έξι (6) µήνες για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή
οικογενειακούς λόγους. Ειδικά για τη µετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο προς παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του έργου του Μονίµου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον οργανισµό αυτό, ο χρόνος παραµονής είναι δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί
λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και µέχρι τη συµπλήρωση δύο (2) ετών
από τη λήξη της αρχικής θητείας. Ο χρόνος απόσπασης
σε Διεθνείς Οργανισµούς ή στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία
της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και µέχρι τη συµπλήρωση δύο
(2) ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας.
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5. Για την πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου,
λαµβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί
του άρθρου 27, όπως ισχύει κάθε φορά, και, επιπλέον, τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) να είναι ανώτεροι Αξιωµατικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. µε
βαθµό τουλάχιστον Πλωτάρχη, προερχόµενοι από τη
Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικών ή ειδικότητας
Τεχνικού, Οικονοµικού και Νοµικού,
β) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται να αποσπασθούν σε Διεθνείς Οργανισµούς ή στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρόκειται να µετατεθούν στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο προς παρακολούθηση των
εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ)
και υποβοήθηση του έργου του Μονίµου Αντιπροσώπου
της Ελλάδας στον οργανισµό αυτό, ή τουλάχιστον πολύ
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται
να µετατεθούν σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, η
οποία αποδεικνύεται µε κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύµφωνα µε το άρθρο 28
του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39),
γ) να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» ή «λίαν καλοί», κατά την τελευταία πενταετία,
δ) να έχουν κριθεί ευµενώς από τα Συµβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία πενταετία,
ε) να µην έχουν κριθεί ως «παραµένοντες στον ίδιο
βαθµό»,
στ) να µην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου,
ζ) να µην τελούν σε κατάσταση µακράς αναρρωτικής
άδειας,
η) να µην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική
ποινή,
θ) να µην διώκονται ποινικά για αδίκηµα σε βαθµό κακουργήµατος,
ι) να µην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήµατα της κλοπής, της παράβασης
καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας,
της νόθευσης ή πλαστογραφίας εγγράφου, της δωροδοκίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταµήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήµησης, της ελευθέρωσης φυλακισµένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της παράνοµης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωµάτων του Δηµοσίου, της υπεξαγωγής εγγράφου, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και των εγκληµάτων οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνοµης οπλοφορίας
ή οπλοχρησίας,
ια) να µην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου ή σε Διεθνείς Οργανισµούς ή στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών,
ιβ) για τη µετάθεση σε θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών
ακολούθων πλην εκείνης στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον: (αα) να έχουν
συµπληρώσει πραγµατικά τα ειδικά τυπικά προσόντα
προαγωγής τα οποία προβλέπονται µέχρι και τον βαθµό
τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωµατικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προερχοµένους από τη Σχολή Δοκίµων Σηµαιοφόρων Λιµενικών και (ββ) να έχουν υπηρετήσει πραγµατικά για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών σε Λιµενικές Αρχές, εφόσον πρόκειται για Αξιωµατικούς Λ.Σ.

- ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονοµικού και Νοµικού,
(ιγ) για την απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισµούς, ή στη
Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη µετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού
ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον να έχουν
υπηρετήσει πραγµατικά για χρονικό διάστηµα τεσσάρων
(4) ετών σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε αρµοδιότητες συναφείς µε το αντικείµενο των Διεθνών Οργανισµών ή των Υπηρεσιών
όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να µετατεθούν,
(ιδ) πλέον των ανωτέρω, συνεκτιµώνται και τα ακόλουθα κριτήρια:
(αα) η γνώση της επίσηµης γλώσσας ή τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων γλωσσών, η οποία να έχουν καταχωρηθεί στον ατοµικό φάκελο των προς επιλογή στελεχών,
(ββ) η προηγούµενη εµπειρία ένεκα της υπηρεσίας του
στελέχους σε ανάλογες θέσεις εσωτερικού.
Τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης όσο και κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της διαταγής
απόσπασης ή της µετάθεσης.
6. Τα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν µετατεθεί σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων ή έχουν αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισµούς, ή στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε
Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, εντάσσονται τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη του χρόνου της µετάθεσης ή της απόσπασης, σε διαδικασία εκτάκτων µεταθέσεων, οι οποίες διενεργούνται σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα
26 και 27, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι µεταθέσεις του
προηγούµενου εδαφίου υλοποιούνται µετά τη λήξη του
χρόνου της µετάθεσης ή της απόσπασης. Ειδικά τα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν αποσπασθεί σε
Διεθνείς Οργανισµούς, ή στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, ή έχουν µετατεθεί στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, µετατίθενται
κατά προτεραιότητα σύµφωνα µε τη διαδικασία των
προηγούµενων εδαφίων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε αρµοδιότητες
συναφείς µε το αντικείµενο των Διεθνών Οργανισµών ή
των Υπηρεσιών όπου έχουν αποσπασθεί ή µετατεθεί.
Κάθε θέµα σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ρυθµίζεται µε το προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύµφωνα µε το άρθρο
30, όπως ισχύει κάθε φορά.»
2. Η ισχύς του επιπλέον κριτηρίου της προϋπηρεσίας
που απαιτείται για απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισµούς,
ή στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
χωρών, καθώς και για τη µετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, αρχίζει δύο (2) έτη από τη
θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
3. Η εφαρµογή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 5
όσον αφορά στην γνώση της αγγλικής γλώσσας για τα
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στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που µετατίθενται στις έδρες
ναυτιλιακών ακολούθων, αρχίζει δύο (2) έτη από τη θέση
σε ισχύ του παρόντος νόµου. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, η απαιτούµενη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι «καλή», σύµφωνα µε το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001
(Α΄ 39).
4. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αφορά σε όλα τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν
σε οιαδήποτε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και κάθε άλλου Υπουργείου και
κατισχύει κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

τευτέοι», εγγραφόµενοι στους αντίστοιχους πίνακες. Σε
περίπτωση που οι Αξιωµατικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούµενου εδαφίου κριθούν ως «παραµένοντες στον ίδιο
βαθµό» και εφόσον οµοιόβαθµοί τους αλλά νεότεροί
τους έχουν προαχθεί στον επόµενο βαθµό, θεωρούνται
ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους»
και µε προεδρικό διάταγµα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόµενοι εν ενεργεία στον επόµενο βαθµό για
χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, µετά την πάροδο
του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα µε άλλο
προεδρικό διάταγµα.

Άρθρο 26

Άρθρο 28
Εξορθολογισµός βαθµολογίου Αξιωµατικών
προερχοµένων από τη Σχολή Δοκίµων
Λιµενοφυλάκων – Τροποποιήσεις του π.δ. 81/2012

Η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
π.δ. 33/2009 (Α΄ 50) καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 27
Προαγωγές - Μη συµπλήρωση ειδικών προσόντων
Πλοιάρχων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου
37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα για προαγωγή
στον βαθµό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. από υπαιτιότητά τους, εφόσον αυτό διαπιστωθεί για δεύτερη φορά από το αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων, εξαιρούνται της
παραγράφου 13 του άρθρου 11, εντάσσονται στις αµέσως επόµενες τακτικές κρίσεις και κρίνονται µόνον ως
«παραµένοντες στον ίδιο βαθµό», ή ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους» ή ως «αποστρατευτέοι», εγγραφόµενοι στους αντίστοιχους πίνακες. Σε περίπτωση που οι Αξιωµατικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούµενου εδαφίου κριθούν ως «παραµένοντες στον ίδιο
βαθµό» και εφόσον οµοιόβαθµοί τους αλλά νεότεροί
τους έχουν προαχθεί ή προάγονται στον επόµενο βαθµό, θεωρούνται ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους» και µε προεδρικό διάταγµα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόµενοι εν ενεργεία στον
επόµενο βαθµό για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, µετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα µε άλλο προεδρικό διάταγµα.»
2. Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η κρίση
έχει ανασταλεί λόγω µη συµπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων για προαγωγή στον βαθµό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατ’ εφαρµογή της παραγράφου
13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), κατά
τον χρόνο που αυτές είχαν αντικατασταθεί µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92), ή κατά τον χρόνο που αυτές είχαν
εκ νέου αντικατασταθεί µε την παράγραφο 3 του άρθρου
43 του ν. 4456/2017 (Α΄24) και µέχρι τη δηµοσίευση του
νόµου αυτού, κρίνονται εντός χρονικού διαστήµατος
τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,
ως «παραµένοντες στον ίδιο βαθµό», ή ως «ευδοκίµως
τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία τους» ή ως «αποστρα-

1. Η περίπτωση (ζ) της παραγράφου2 του άρθρου 3
του π.δ. 81/2012 (Α΄139), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Για τους Αξιωµατικούς που προέρχονται από τη
Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, ο βαθµός του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού Τοµέα, ή Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τοµέα,
ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Επαγγελµατικού Ιδρύµατος
(Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν. Δεν εξοµοιώνονται µε τους ανωτέρω, οι
Αξιωµατικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Λιµενοφυλάκων, κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών µεταδευτεροβάθµιας µη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για τους Αξιωµατικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων και δεν εµπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης, ο βαθµός του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ..»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Λιµενοφυλάκων, απόφοιτοι Ιδρύµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστηµιακού Τοµέα, ή Ιδρύµατος
Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τοµέα, ή Κέντρου
Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν.
προάγονται, εφόσον συµπληρώσουν τέσσερα (4) έτη
στον βαθµό του Σηµαιοφόρου, ή είκοσι εννέα (29) συνολικά έτη υπηρεσίας και εφόσον συµπληρώσουν πέντε (5)
έτη στον βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου, ή τριάντα τέσσερα (34) συνολικά έτη υπηρεσίας.»
3. Στο άρθρο 8 του π.δ. 81/2012 προστίθεται παρ. 4, ως
εξής:
«4. Οι Αξιωµατικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από
τη Σχολή Λιµενοφυλάκων, οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος
διατάγµατος, προάγονται στον βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συµπληρώσουν πέντε (5) έτη
στον βαθµό του Σηµαιοφόρου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή τριάντα
(30) συνολικά έτη υπηρεσίας.»
4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Σηµαιοφόροι ή Ανθυποπλοίαρχοι ή Υποπλοίαρχοι
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων
Λιµενοφυλάκων και έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατεί-
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ας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλός» ή «καλός», θεωρούνται ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες τη σταδιοδροµία
τους», προάγονται, µε προεδρικό διάταγµα, στον επόµενο βαθµό, τιθέµενοι εκτός οργανικών θέσεων, και αποστρατεύονται µε τη συµπλήρωση ενός (1) µηνός από την
προαγωγή τους.»
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012
Οι περιπτώσεις (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
«στ) Πλοίαρχος: τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθµό αυτόν ή είκοσι επτά (27) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία ένα (1) έτος πραγµατικής υπηρεσίας στον βαθµό του Πλοιάρχου.
ζ) Αρχιπλοίαρχος: Ένα (1) έτος υπηρεσίας στον βαθµό
αυτόν ή είκοσι εννέα (29) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωµατικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία έξι (6) µήνες πραγµατικής υπηρεσίας στον βαθµό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
η) Υποναύαρχος: Ένα (1) έτος υπηρεσίας στον βαθµό
αυτόν ή τρία (3) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Ανώτατος
Αξιωµατικός ή τριάντα ένα (31) συνολικά έτη υπηρεσίας
Αξιωµατικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία έξι (6) µήνες
πραγµατικής υπηρεσίας στον βαθµό του Υποναυάρχου».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 30
Αστική ευθύνη χειριστών εναέριων µέσων
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Στο άρθρο 130 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), προστίθεται
νέα παραγράφος 3 ως ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (Α΄ 236),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες ρυθµίζουν την
έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήµατα που προκαλούνται από µηχανοκίνητα οχήµατα του
Δηµοσίου, εφαρµόζονται ανάλογα και για τα ατυχήµατα
που προκαλούνται από τα εναέρια µέσα του Λιµενικού
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα όργανα και η διαδικασία εξέτασης αεροπορικού ατυχήµατος, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 31
Άσκηση επαγγέλµατος από προσωπικό
ειδικότητας Υγειονοµικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 139
του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Στους Αξιωµατικούς µε ειδικότητα Υγειονοµικού
(Ιατροί) η άσκηση ιατρικού επαγγέλµατος ιδιωτικά µετά
τις ώρες εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις µε τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού επαγγέλµατος και του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρι-

κής Δεοντολογίας» (Α΄ 287), όπως κάθε φορά ισχύουν,
στους Αξιωµατικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. µε ειδικότητα Υγειονοµικού ειδικής κατηγορίας (Οδοντίατροι) η άσκηση του
επαγγέλµατος του οδοντιάτρου ιδιωτικά µετά τις ώρες
εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις µε τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση οδοντιατρικού
επαγγέλµατος και του π.δ. 39/2009 «Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας» (Α΄ 39), όπως κάθε φορά ισχύουν, και
στους Αξιωµατικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. µε ειδικότητα Υγειονοµικού ειδικής κατηγορίας (Ψυχολόγοι) η άσκηση του επαγγέλµατος του ψυχολόγου ιδιωτικά µετά τις ώρες εργασίας, σύµφωνα µε τον ν. 991/1979 «Για την άσκηση του
επαγγέλµατος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις» (Α΄ 278) και της υπ’ αριθµ. Γ5β/Γ.Π. οικ.
42984/2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων»(Β΄2344), όπως
κάθε φορά ισχύουν.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002
προστίθεται περίπτωση (δ) ως ακολούθως:
«δ) Στους Αξιωµατικούς οι οποίοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές µε ειδικότητα Υγειονοµικού, στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς µε ειδικότητα Υγειονοµικού
η άσκηση επαγγέλµατος ιδιωτικά µετά τις ώρες εργασίας, εφόσον έχουν τις ειδικότητες του οδοντοτεχνίτη,
του λογοθεραπευτή ,του φυσικοθεραπευτή, του βοηθού
ακτινολόγου εργαστηρίου, του βοηθού µικροβιολογικού
εργαστηρίου, του νοσηλευτή και του εργοθεραπευτή. Το
οδοντοτεχνικό επάγγελµα και η λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ασκούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 1666/1986 (Α΄ 200) και του Δεοντολογικού Κανονισµού Οδοντοτεχνιτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Το επάγγελµα του λογοθεραπευτή ασκείται σύµφωνα µε το
π.δ. 49/2016 (Α΄ 80), όπως κάθε φορά ισχύει. Το επάγγελµα του φυσικοθεραπευτή ασκείται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του π.δ. 90/1995 (Α΄ 53) και του Κώδικα Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.»
Άρθρο 32
Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών – συζύγων
ή συµβιούντων στελεχών του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Το άρθρο 21Α του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 21Α
1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των
Ενόπλων Δυνάµεων και των στελεχών του Λιµενικού
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύναται να αποσπώνται µε αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, σε εκπαιδευτική µονάδα
της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής µονάδας, Λιµενικής Αρχής ή σε εκπαιδευτική µονάδα που
απέχει έως είκοσι (20) χιλιόµετρα από τη στρατιωτική
µονάδα ή Λιµενική Αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους
και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη µονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η
κατά το προηγούµενο εδάφιο απόσπαση δεν µπορεί να
διενεργείται εκτός νησιού.
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2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική µονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγµατικά ο/η στρατιωτικός και το στέλεχος
του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..»
Άρθρο 33
Κάλυψη στεγαστικών αναγκών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 4504/2017
(Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που λαµβάνεται ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαµορφώνεται η δοµή σε προσωπικό και µέσα του
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Δοµή Δυνάµεων). Η πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαµορφώνεται
σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο εισάγεται
για διατύπωση γνώµης συνολική πρόταση του Αρχηγού
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία λαµβάνει υπόψη της τις µελέτες
- εισηγήσεις κάθε Κλάδου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην πρόταση
του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. συντίθενται οι ανάγκες των
Κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού, των επιχειρησιακών µέσων και συστηµάτων, του κτιριολογικού προγράµµατος για τη στέγαση των Υπηρεσιών και των στελεχών
που µετατίθενται ιδίως σε νησιωτικές περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και σε αυτήν επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι αναφερόµενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 12
του π.δ. 103/2014 (Α΄170) αποφάσεις του Συµβουλίου Επιτελικού Σχεδιασµού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 55 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στις εξαιρετικά επείγουσες - άµεσης αποκατάστασης εντάσσονται κατεπείγουσες προµήθειες και υπηρεσίες που είναι απολύτως αναγκαίες για την αντιµετώπιση ειδικών συνθηκών και καταστάσεων, εξαιτίας των οποίων επέρχεται αδυναµία λειτουργίας του υπάρχοντος
υλικοτεχνικού εξοπλισµού, των επιχειρησιακών µέσων
και συστηµάτων που χρησιµοποιεί το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., καθιστώντας ανέφικτη την εκπλήρωση της αποστολής του.
Εξαιρετικά επείγουσα - άµεσης αποκατάστασης µπορεί, ενδεικτικά, να χαρακτηριστεί:
α) η βλάβη, η αστοχία, η επισκευή, η συντήρηση και η
αντικατάσταση σε ειδικές περιπτώσεις του υπάρχοντος
υλικοτεχνικού εξοπλισµού, των επιχειρησιακών µέσων
και των συστηµάτων που χρησιµοποιεί το Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
β) η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισµού που δεν παρακολουθείται ή δεν είναι άµεσα προσβάσιµος ή διαθέσιµος από το Εφοδιαστικό Σύστηµα του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η εκτέλεση εργασιών που δεν µπορούν να αναληφθούν από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.,
γ) η µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση προσωπικού
που µετατίθεται στις Λιµενικές Αρχές του Αιγαίου και ιδίως της 6ης,, 8ης και 9ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιµενικού Σώµατος για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και την αντιµετώπιση των µεταναστευτικών ροών
προς τη χώρα και τα άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε..
Μετά από εισήγηση της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και
την εξασφάλιση των απαιτούµενων πιστώσεων είτε από

εθνικούς πόρους είτε από χρηµατοδοτικά προγράµµατα
της Ε.Ε. είτε από δωρεές και εισφορές ιδιωτών, ο Αρχηγός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προωθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση, απόφαση µε την οποία χαρακτηρίζεται η προµήθεια ως εξαιρετικά επείγουσα - άµεσης αποκατάστασης.
Οι εξαιρετικά επείγουσες - άµεσης αποκατάστασης
προµήθειες υλοποιούνται, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση του ν. 4472/2017
Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄74), προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Το ανωτέρω επίδοµα ύψους εκατό (100) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιµενικές Αρχές
Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.»
Άρθρο 35
Υπολογισµός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθενται περιπτώσεις
(η) και (θ) ως ακολούθως:
«η) στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
θ) σε επισκευαστικές Βάσεις επιχειρησιακών µέσων
του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 36
Έκδοση Κανονισµών σχετικά µε οπλισµό
και εκπαίδευση προσωπικού
1. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 126
του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης Οπλισµού και των Πυραρχείων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., της
διάθεσης, απογραφής, αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και διαγραφής του οπλισµού και των συναφών µε
τον οπλισµό υλικών του Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002
προστίθεται περίπτωση (ζ), ως ακολούθως:
«ζ) Εκπαίδευσης του Προσωπικού Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. στους
τοµείς της αυτοάµυνας, της αυτοπροστασίας, των όπλων και της τακτικής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 37
Θέµατα ιδιωτικού οπλισµού προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Στο άρθρο 128 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), προστίθεται
παράγραφος 13, ως ακολούθως:
«13. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993
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(Α΄ 147) εφαρµόζεται αναλόγως και στα στελέχη του
Λ.Σ - ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν εφοδιαστεί µε άδεια οπλοφορίας ιδιωτικού όπλου. Με τον Κανονισµό που εκδίδεται
σύµφωνα µε την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του
άρθρου 126 του παρόντος νόµου, ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα ως προς την εφαρµογή των διατάξεων του
προηγούµενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 38
Παραµονή στην ενεργό υπηρεσία πέραν
της συµπλήρωσης τριακονταπενταετίας
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 45
του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6) Οι Αξιωµατικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ. ή από τη Σχολή Λιµενοφυλάκων, οι οποίοι φέρουν τον καταληκτικό βαθµό εξέλιξής
τους και έχουν κριθεί ως «ευδοκίµως τερµατίσαντες τη
σταδιοδροµία τους» λόγω συµπλήρωσης τριάντα πέντε
ετών πραγµατικής υπηρεσίας ή λόγω κατάληψης από το
όριο ηλικίας και χαρακτηρίζονται από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων ως “εξαίρετοι”, επιτρέπεται
να παραµένουν στην ενεργό υπηρεσία για χρονικό διάστηµα µέχρι και δύο (2) ετών, µετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στο αρµόδιο Συµβούλιο Κρίσεων, δεκαπέντε (15) ηµέρες τουλάχιστον πριν την προαγωγή
τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόµενο βαθµό.»
2. Στο άρθρο 45 του ν. 3079/2002, προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στους Αξιωµατικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίµων Υπαξιωµατικών Λ.Σ. ή από τη Σχολή Δοκίµων Λιµενοφυλάκων, οι οποίοι δεν φέρουν τον καταληκτικό βαθµό εξέλιξής τους και καταλαµβάνονται από το όριο ηλικίας.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 38
του ν. 4504/2017 περί Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του ν. 4504/2017 (Α΄184), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«H ένορκη διοικητική εξέταση περατώνεται εντός
τριών (3) µηνών από τη λήψη της διαταγής διενέργειάς
της. Ο διενεργών αυτή αιτείται µε έγγραφη πλήρως αιτιολογηµένη αναφορά, πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, την παράτασή της, η οποία µπορεί να εγκριθεί
µόνο έως ένα (1) µήνα επιπλέον από εκείνον που τη διέταξε. Περαιτέρω παρατάσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν µε απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. µετά από
πλήρως αιτιολογηµένη έγγραφη αναφορά του διενεργούντος την ένορκη διοικητική εξέταση.»
Άρθρο 40
Μηνιαίες δαπάνες συντήρησης µηχανογραφικού
και ραδιοτηλεπικοινωνιακού –
ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισµού
Στο άρθρο 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:

«12. Στον Κρατικό Προϋπολογισµό εγγράφονται πιστώσεις που επιτρέπεται να παρέχονται ως µηνιαίο κατ’
αποκοπή χορήγηµα για την αντιµετώπιση µικροδαπανών
σχετικών µε την αγορά ανταλλακτικών, µικροεξαρτηµάτων και αναλώσιµων υλικών για µηχανογραφικό και ραδιοτηλεπικοινωνιακό -ηλεκτροναυτιλιακό εξοπλισµό. Το
παραπάνω µηνιαίο χορήγηµα σχετικά µε την προµήθεια
ανταλλακτικών, µικροεξαρτηµάτων και αναλώσιµων υλικών για µηχανογραφικό και ραδιοτηλεπικοινωνιακό -ηλεκτροναυτιλιακό εξοπλισµό, διατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής στην οποία υπάγονται τα συνεργεία συντήρησης µηχανογραφικού και ραδιοτηλεπικοινωνιακού
- ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισµού, καταβάλλεται στον
Προϊστάµενο αυτής και δικαιολογείται µε τα εκάστοτε
προβλεπόµενα νόµιµα παραστατικά άνευ αποδόσεως
λογαριασµού. Το ύψος των πιστώσεων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 41
Δαπάνες προσωπικού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. Υπηρεσίας
Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας
Δαπάνες µετακινήσεων προς εκτέλεση υπηρεσίας
προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετεί στην Υπηρεσία
Εσωτερικών
Υποθέσεων
Σωµάτων
Ασφαλείας
(Υ.Ε.Υ.Σ.Α.), δαπάνες κατ΄ αποκοπή χορηγηµάτων για
τη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και δαπάνες συντηρήσεως και εφοδιασµού καυσίµων των επιχειρησιακών
µέσων, που έχουν διατεθεί προς χρήση της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. από το Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. καλύπτονται σε βάρος
των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τις
26.06.2019 µέχρι την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών σε
βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισµού
του φορέα υπαγωγής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας και όχι πέραν της
31ης.12.2020.
Άρθρο 42
Κατάργηση Γενικών Επιθεωρητών Βορείου
και Νοτίου Ελλάδος
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 269 του ν. 4555/2018
(Α΄ 133) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Το άρθρο 43Β του Κεφαλαίου Η΄ του Τµήµατος Β΄
του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) αναριθµείται σε άρθρο 43.»
2. Το άρθρο 43Α του Κεφαλαίου Η΄ του Τµήµατος Β΄
του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 καταργείται.

Άρθρο 43
Υποχρεωτική γνωµοδότηση Συµβουλίου
Επιτελικού Σχεδιασµού
Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του π.δ. 13/2018
(Α΄ 26) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Το Συµβούλιο λειτουργεί µε Κανονισµό που καταρτίζεται από αυτό και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτι-
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λίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Συµβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως από τον Αρχηγό
Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης (στ) της παραγράφου2 , καθορίζει την ηµερήσια
διάταξη. Προκειµένου να ρυθµιστούν θέµατα που αναφέρονται στις περ. (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου και εφόσον γι’ αυτό από την κείµενη
νοµοθεσία προβλέπεται έκδοση σχετικού Προεδρικού
Διατάγµατος, η σύγκληση του Συµβουλίου από τον Αρχηγό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και η υποβολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της σχετικής
γνωµοδότησής του, είναι υποχρεωτική.»
Άρθρο 44
Παροχή υπηρεσίας συνταγογράφησης
και εκτέλεσης συνταγών από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
για τα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31), τροποποιείται η περίπτωση (η) ως εξής:
«η. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισµένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συνάπτουν συµβάσεις µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και σε αλλοδαπούς, σύµφωνα
µε τις διεθνείς συµβατικές υποχρεώσεις της χώρας καθώς και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή Τοµείς Υγειονοµικής Περίθαλψης για τους ασφαλισµένους τους. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού για τον εκάστοτε ΦΚΑ ή Τοµέα Υγειονοµικής Περίθαλψης, µετά από πρόταση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζεται η επιµέρους διαδικασία σχετικά
µε: (α) την παραλαβή, επεξεργασία και εξόφληση λογαριασµών φαρµάκων από ιδιωτικά φαρµακεία, η δαπάνη
των οποίων παρακολουθείται σε διακριτό ΚΑΕ, στον οποίο γίνεται καταβολή της δαπάνης που προκαλείται από
τον αντίστοιχο συµβαλλόµενο ΦΚΑ ή Τοµέα Υγειονοµικής Περίθαλψης, (β) τη χορήγηση φαρµάκων από τα
φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η δαπάνη των οποίων παρακολουθείται διακριτά στους ΚΑΕ του Οργανισµού για τη
φαρµακευτική περίθαλψη και ισοσκελίζεται µε την καταβολή του αντίστοιχου ποσού από τον ΦΚΑ ή τον Τοµέα
Υγειονοµικής Περίθαλψης και (γ) τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για λοιπές παροχές,
τον τρόπο υποβολής και το ύψος του εσόδου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, ως
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της ανωτέρω διάταξης.»
2. Το άρθρο 69 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 69
Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στα στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τις οικογένειές τους
µπορεί να παρέχονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών. Με την απόφαση που προβλέπεται στην περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, θέµατα σχετικά µε δαπάνες για την

παροχή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Άρθρο 45
Υγειονοµικές εξετάσεις ναυτικών
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
π.δ. 591/1975 (Α΄ 191, διορθ. Α΄ 212), προστίθεται περίπτωση (στ), ως εξής:
«στ. των απογεγραµµένων ναυτικών, σε περίπτωση
που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανικανότητας άσκησης
του ναυτικού επαγγέλµατος, από την Ανώτατη Ναυτική
Υγειονοµική Επιτροπή, στην οποία παραπέµπονται από
την οικεία Λιµενική ή Προξενική Αρχή ή από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση.»
2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του
π.δ. 591/1975 προστίθεται παράγραφος 3α, ως εξής:
«3α. οι απογεγραµµένοι ναυτικοί που κρίθηκαν υγειονοµικώς ακατάλληλοι συµφώνως της περίπτωσης στ΄
της παραγράφου1 του άρθρου 2 του π.δ. 591/1975 από
την ΑΝΥΕ, δικαιούνται να υποβάλλουν εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών αίτηση αναθεώρησης των αποφάσεων της ΑΝΥΕ αιτούµενοι την επανεξέτασή τους
από την Αναθεωρητική Υγειονοµική Επιτροπή Ναυτικού
(ΑΥΕΝ).».
Άρθρο 46
Διόρθωση εγγραφών σε ναυτολόγια- ναυτικά φυλλάδια
Στο άρθρο 47 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου,
ο οποίος κυρώθηκε µε το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία:
α) διόρθωσης/συµπλήρωσης ή διαγραφής εγγραφών
επί των ναυτολογίων και των αντίστοιχων αυτών επί των
ναυτικών φυλλαδίων, που έχουν διενεργηθεί από τη λιµενική ή την προξενική αρχή ή τον πλοίαρχο,
β) διενέργειας εγγραφών επί των ναυτολογίων και
των αντίστοιχων αυτών επί των ναυτικών φυλλαδίων
που δεν έχουν διενεργηθεί από τη λιµενική ή την προξενική αρχή,
γ) της επικύρωσης µεταβολών στα ναυτολόγια και στα
ναυτικά φυλλάδια, που δεν έχουν διενεργηθεί από τη λιµενική ή την προξενική αρχή, και
δ) της διενέργειας µεταβολών που αφορούν στη θαλάσσια υπηρεσία ναυτικών σε πλοία µε ξένη σηµαία στα
ναυτικά φυλλάδια αυτών.»
Άρθρο 47
Δωρεάν µετακίνηση ανέργων ναυτικών
1. Στο άρθρο 4 του α.ν. 192/ 1936 (Α΄ 438) προστίθεται
παράγραφος (στ), ως εξής:
«στ. Η µέριµνα για την εξασφάλιση της δωρεάν µετακίνησης µε τα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς των ανέργων ναυτικών που είναι εγγεγραµµένοι στους κατα-
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λόγους ανεργίας του.»
2. Οι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους ανεργίας του
Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά απαλλάσσονται της καταβολής κοµίστρου στα δηµόσια µέσα µαζικής µεταφοράς. Για τη χορήγηση της
δωρεάν αυτής µεταφοράς εφαρµόζονται η παράγραφος
4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), το άρθρο 10
του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), η παράγραφος 2 του άρθρου
30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και το άρθρο 86 του
ν. 4530/2018 (Α΄ 59).
3. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των σε αυτήν αναφερόµενων διατάξεων για τη δωρεάν µετακίνηση ανέργων ναυτικών εγγεγραµµένων στους καταλόγους ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε., καλύπτεται από τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του οικείου φορέα, ο οποίος επιχορηγείται από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). Με τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου ή
όµοιες, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Γ.Ε.Ν.Ε., καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Η ισχύς των κοινών υπουργικών αποφάσεων κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος που επέχουν θέση συµβάσεων δυνάµει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018,
αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους υπογραφής τους, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας υπογραφής των συµβάσεων και έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων αντιστοίχως.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου
του Γ.Ε.Ν.Ε., δύναται να καταρτίζονται και να υλοποιούνται ειδικά προγράµµατα για τη δωρεάν µετακίνηση των
ανέργων εγγεγραµµένων στους καταλόγους ανεργίας
του Γ.Ε.Ν.Ε.. Με την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών.
Άρθρο 48
Εκπαιδευτικά βιβλία Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού
Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 2638/1998
(Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου, καθώς και για τον εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών συγγράφονται και παρέχονται εκπαιδευτικά βοηθήµατα, όπως
βιβλία και διδακτικές σηµειώσεις, από τους διδάσκοντες
και άλλους εξειδικευµένους επιστήµονες.
β) Διά του παρόντος, ανατίθεται στο Ίδρυµα Ευγενίδου
η αρµοδιότητα για την έκδοση των διδακτικών βιβλίων
των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η ευθύνη
για τη συγγραφή και έκδοση των διδακτικών βιβλίων των
Α.Ε.Ν. ανατίθεται στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύµατος Ευγενίδου. Η εκχώρηση της αρµοδιότητας αυτής, ισχύει µέχρι την τυχόν ανάκληση ή τροποποίηση αυτής
δια νόµου.
γ) Τα διδακτικά βιβλία των Α.Ε.Ν. και τα διδακτικά βιβλία εκδόσεως του Ιδρύµατος Ευγενίδου τα οποία παραδίδονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ν., σε εκτέλεση της ανωτέρω αρµοδιότητας, διατίθενται από το Ίδρυµα αυτό σε τιµή κόστους.

δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονοµικών, καθορίζονται οι
όροι έκδοσης και διάθεσης των ανωτέρω εκπαιδευτικών
βοηθηµάτων, καθώς και αποζηµίωσης των συγγραφέων
τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 49
Τροποποίηση του ν. 4495/2017
Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167),αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δύο (2) αρχιτέκτονες Προϊσταµένους Διευθύνσεων ή Τµηµάτων ή υπαλλήλους Α΄ βαθµού του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου ή της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιώτικης Πολιτικής ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας
που εδρεύει στον χώρο ευθύνης και αρµοδιότητας του
Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ),
µε τους αναπληρωτές τους.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση του ν. 4150/2013
1. Το άρθρο 33 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής
1. Συνιστάται Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που
λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.
Το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής 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 Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ως Πρόεδρο και ως µέλη:
β) τον Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
γ) τον Γενικό Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος αναπληρώνει τον
Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του,
δ) τον Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Επιµελητηριακού Οµίλου
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενους από το Διοικητικό Συµβούλιο του
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ΕΟΑΕΝ,
στ) ένα (1) µέλος που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,
ζ) ένα (1) µέλος που ορίζεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,
η) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενο από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΚΕΔΕ,
θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενο από
το Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΝΠΕ,
ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων
των ΑΕΙ της χώρας µε τον αναπληρωτή του, οριζόµενο
από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ.
3. Καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται σε µόνιµο υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, οριζόµενο µαζί µε τον αναπληρωτή του από
τον Πρόεδρο του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζεται
διοικητικά και τεχνικά από την αρµόδια Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου Νησιωτικής
Πολιτικής είναι τριετής. Η πρώτη θητεία των µελών λήγει στις 31 Δεκεµβρίου 2022.
6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των µελών,
αυτά αντικαθίστανται. Το νέο µέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας.
7. Το Συµβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής συνεδριάζει
τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος σε τόπο, χρόνο και
µε ηµερήσια διάταξη, που καθορίζονται µε την πρόσκληση του Προέδρου του.
8. Με απόφαση του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής
δύνανται να συστήνονται ειδικές επιτροπές κατά θεµατική ενότητα.
9. Για τη συµµετοχή τους στο Συµβούλιο Νησιωτικής
Πολιτικής τα µέλη δεν λαµβάνουν οποιαδήποτε αποζηµίωση, οι δε δαπάνες µετακίνησης και διαµονής των µελών του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής βαρύνουν
τους προϋπολογισµούς των φορέων προέλευσής τους.
10. Η λειτουργία του Συµβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται µε εσωτερικό κανονισµό που εγκρίνεται
από την ολοµέλειά του.»
2. Το άρθρο 208 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.
Άρθρο 51
Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄ 116)
1. Το άρθρο 3 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι:
α) Νοικοκυριά, των οποίων τα µέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαµονής σε ισχύ, και κατοικούν µόνιµα σε νησί ή σε Δήµο που η έδρα
του είναι σε νησί και εφαρµόζεται το µέτρο. Οι άστεγοι,
προκειµένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήµου ή να κάνουν αποδεδειγµένα
χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Α-

στέγων που λειτουργούν στους δήµους αυτούς.
β) Ως µόνιµοι κάτοικοι, για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί,
στο οποίο εφαρµόζεται το µέτρο και για όσο διαρκεί η
σύµβασή τους µε δυνατότητα παράτασης για δέκα ήµερες µετά τη λήξη της, θεωρούνται επίσης:
αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες – επισκέπτες
καθηγητές των Α.Ε.Ν. σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 22 και την παράγραφο 4 του
άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το
άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204),
ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του
ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 262) και
στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011
(Α΄ 228),
γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών
υπηρεσίας υπαίθρου, µε σύµβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ν. 2071/1992
(Α΄ 123),
δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία,
που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε
παράταση της σύµβασής τους, µέχρι δώδεκα (12) µήνες,
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του
ν. 2519/1997 (Α΄ 165),
εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύµατα της χώρας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, σύµφωνα
µε το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α΄ 172),
στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαµβάνονται σε δηµόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου µε διάρκεια από ένα (1) έως τρία
(3) έτη, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21
του ν. 3580/2007 και την παράγραφο 2 του άρθρου 103
του ν. 4461/2017 (Α΄ 38),
ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δηµόσιων φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαµβάνεται µε
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το
άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α΄ 81),
ηη) µέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του
ν. 4009/2011, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος που έχει την έδρα του σε νησί,
θθ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν µε οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάµεις ή
στο Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή και παρέχουν
τις υπηρεσίες τους σε νησί.
Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β΄, το Α.ΝΗ.ΚΟ. χορηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο
φέρει την απαιτούµενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά µέλη
της οικογένειας του. Επίσης, χορηγείται για ταξίδια ιδιωτικής φύσης, τα οποία δηλαδή δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της παραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
2. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ µικρές,
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες µε κριτήριο
το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του
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ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί
που εφαρµόζεται το µέτρο.
3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. µεταφοράς υγρών καυσίµων είναι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων, το οποίο λειτουργεί σε επιλέξιµο νησί,
οι οποίοι κατά τον χρόνο που είναι ενταγµένοι στο πρόγραµµα του Μεταφορικού Ισοδύναµου, σύµφωνα µε το
άρθρο 5, οφείλουν να µειώσουν την τιµή λιανικής πώλησης για κάθε κατηγορία υγρού καυσίµου κίνησης κατά το
ποσό που εισπράττουν ως Α.ΝΗ.ΚΟ.. Το ποσό αυτό υπολογίζεται µε βάση τις παραµέτρους του άρθρου 4, οι οποίες εξειδικεύονται µε την κοινή υπουργική απόφαση
που εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 4 του άρθρου
11. Η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), προκειµένου να διαπιστώσει τη µείωση
αυτή, λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία της τιµής λιανικής
πώλησης των επιλέξιµων καυσίµων που έχουν αναρτηθεί
στο Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων, σύµφωνα
µε το άρθρο 114 της υπ’ αριθµ. 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενηµερώνει τη ΓΓΑΙΝΠ, εάν πρατηριούχος που
έχει ενταχθεί στη δράση του Μεταφορικού Ισοδύναµου
Καυσίµων έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιµή
της λιανικής πώλησης του επιλέξιµου καυσίµου στο Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων. Στην περίπτωση
αυτή η µείωση των τιµών αποδεικνύεται από την ανάρτησή τους στο Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων, καθώς και µε άλλα επίσηµα στοιχεία που υποβάλλονται
στην αρµόδια υπηρεσία της ΓΓΑΙΝΠ.
4. Στην περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω γνωστοποίησης της τιµής λιανικής πώλησης του επιλέξιµου καυσίµου στο Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 114 της υπ’ αριθµ. 91354/2017 (Α΄ 2983) απόφασης, επιβάλλεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, πρόστιµο πεντακοσίων
(500) ευρώ. Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενηµερώνει το ταχύτερο δυνατό
τη ΓΓΑΙΝΠ, όταν, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, διαπιστώνει παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης της τιµής λιανικής πώλησης στο Παρατηρητήριο.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε τα οποία αποδεικνύεται η µείωση των τιµών κατά
εφαρµογή της παραγράφου 3, καθώς και ο τρόπος είσπραξης του προστίµου που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του προηγουµένου εδαφίου έχει αναδροµική εφαρµογή από την
1η Ιανουαρίου 2019.»
2. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται οι δικαιούχοι καθώς και οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής αυτών στη
δυνατότητα υποβολής της παραπάνω αίτησης σε έγχαρτη µορφή.»

Άρθρο 52
Παράταση της πιλοτικής εφαρµογής του Μεταφορικού
Ισοδυνάµου (Μ.Ι.) στα καύσιµα
Η πιλοτική εφαρµογή του µέτρου του Μ.Ι. στα καύσιµα
που ορίζεται στην παράγραφο2 του άρθρου 10 του
ν. 4551/2018 (Α΄116) παρατείνεται έως 30 Απριλίου
2020 µε αναδροµική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020 και µε
δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως και τεσσάρων
µηνών, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 53
Εκµετάλλευση ναυδέτων
Στο άρθρο 20 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης ναυδέτων όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 4504/2017,η θαλάσσια ζώνη επεκτείνεται πέραν του ορίου των 500 µέτρων από τις ακτές
της χερσαίας ζώνης και έως το ναύδετο και σε ακτίνα
µέχρι 500 µέτρων γύρω από το κέντρο του ναυδέτου. Η
επέκταση αυτή διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).»
Άρθρο 54
Παραχωρήσεις εντός Χερσαίας Ζώνης Λιµένα
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 24 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συµβούλιο. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο µόνιµης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι εγκρίσεις των Διοικητικών Συµβουλίων
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε..
2. α) Επιτρέπεται ο αρµόδιος φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα, µε απόφαση της διοίκησής του,
που εγκρίνεται µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
ή, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του
Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του
Γ.Ε.Ν., να παραχωρεί, µε αντάλλαγµα και για ορισµένο
χρονικό διάστηµα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται µέσα
στη χερσαία ζώνη λιµένα.
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Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα
που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιµένα σε βιοµηχανικές µονάδες, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, µεταλλευτικές, λατοµικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιοµηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
β) Με µόνη απόφαση του αρµόδιου φορέα διοίκησης
και εκµετάλλευσης λιµένα, χωρίς να απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν., εγκρίνονται οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιµένα
χρονικής διάρκειας µικρότερης ή ίσης των τριών (3) ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο µόνιµης ή προσωρινής φύσης.
γ) αα) Κατά της έγκρισης της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο.
ββ) Κατά της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση
της απόφασης στον ενδιαφερόµενο.»
2. Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12 ως ακολούθως:
«10. Οι γνώµες της παραγράφου 2 πρέπει να διατυπωθούν εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δύο (2)
µηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέµατα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος άρθρου.
12. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται για τους
τουριστικούς λιµένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993.»
3. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 24 εφαρµόζονται για
αιτήσεις που κατατίθενται στους φορείς διαχείρισης και
εκµετάλλευσης λιµένα µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Άρθρο 55
Λιµενικά έργα και δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001
(Α΄ 285) τροποποιείται ως ακολούθως:
«8. «Λιµενικά έργα» είναι εκείνα που εκτελούνται ολικά ή µερικά στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθµένα και το έδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης
και της κοίτης πλεύσιµου ποταµού ή στη ζώνη λιµένα,
καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών πλην της εκτέλεσης δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρ-

µοδιότητας Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
για τη συλλογή απαραίτητων επιστηµονικών στοιχείων
προς τεκµηρίωση µελετών λιµενικών έργων.»
2. Προστίθεται παράγραφος 19 στο άρθρο 14 του
ν. 2971/2001 (Α΄ 285), ως ακολούθως:
«19. Η εκτέλεση δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων, σε
θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρµοδιότητας του Λιµενικού
Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη συλλογή απαραίτητων επιστηµονικών στοιχείων προς τεκµηρίωση
µελετών λιµενικών έργων, επιτρέπεται µε απόφαση του
Γενικού Διευθυντή Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 56
Ρύθµιση θεµάτων πλωτών εξεδρών
Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001
(Α΄ 285) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας επιτρέπεται,
έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος και σύµφωνα µε τη
διαδικασία της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέµβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες
επιφάνειας µέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών µέτρων και για εποχιακή χρήση µέχρι έξι µηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και την επιδίωξη σκοπών που
προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.
β. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιµένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση
του Γενικού Διευθυντή Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από γνώµη
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Υπουργείου Τουρισµού και κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. Στις περιπτώσεις όπου η πλωτή εξέδρα
προβλέπεται να τοποθετείται εκτός ΘΖΛ απαιτείται, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η γνώµη του κατά τόπο αρµοδίου δηµοτικού συµβουλίου και η σύµφωνη γνώµη της
αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας. Οι γνώµες του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος του οικονοµικού ανταλλάγµατος για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας, ο τρόπος καθορισµού
του, ο φορέας και η διαδικασία είσπραξης του, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ. Με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότερες λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και ιδίως,
αυτές που αφορούν σε όρους και σε τεχνικά ζητήµατα ή
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προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούµενες εξέδρες, καθώς και στη συντήρηση και την αποµάκρυνσή τους και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από
και προς την ξηρά.»
Άρθρο 57
Όρια ζώνης λιµένα Οργανισµών Λιµένων Α.Ε.
Η παράγραφος 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του
ν. 2932/2001 (Α΄ 145) αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2022, µπορούν να προσδιοριστούν τα όρια της ζώνης Λιµένα των Οργανισµών Λιµένων Α.Ε.».
Άρθρο 58
Αδειοδότηση κατασκευών
1. Το άρθρο 96 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση «εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2021».
β) Στην παράγραφο 3:
αα) Στο πρώτο εδάφιο η φράση «εντός αποκλειστικής
προθεσµίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «µέχρι
την 31η Δεκεµβρίου 2022».
ββ) Στο τρίτο εδάφιο, η φράση «Εντός του χρονικού
διαστήµατος των δύο (2) ετών» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2022».
γ) Στις παραγράφους 4 και 5, όπου αναφέρεται αποκλειστική προθεσµία ως τέτοια νοείται η καταληκτική
προθεσµία της παραγράφου 3.
2. Οι παρατάσεις των προθεσµιών της παραγράφου 1 ισχύουν αναδροµικά από 29 Νοεµβρίου 2019.
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4504/2017
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 86 του ν. 4504/2017
(Α΄ 184), τροποποιείται ως ακολούθως:
«8. Οι φορείς διαχείρισης λιµένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράµµατος και µελέτης διαχείρισης (Master Plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή τους έως τις 31.12.2021. Μετά
την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας και
µέχρι τη σύνταξη αναπτυξιακού προγράµµατος και µελέτης διαχείρισης (Master Plan), δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων στις περιοχές αρµοδιότητάς τους. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ανωτέρω προθεσµία
δύναται να παραταθεί µέχρι δύο (2) έτη για τους Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε..»
2. Προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 86 του
ν. 4504/2017, ως ακολούθως:
«11. Τίθεται καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή

αιτήµατος νοµιµοποίησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των παραγράφων 1 και 2 η 31η.12.2022. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας απαγορεύεται η χρήση και κάθε επέµβαση επ' αυτών µέχρι την κατεδάφισή τους µετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής
πράξης του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών. Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ανωτέρω
προθεσµία δύναται να παραταθεί µέχρι δύο (2) έτη για
τους Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε..»
Άρθρο 60
Κατάργηση του άρθρου 105 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184)
Το άρθρο 105 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 48 του
ν. 4597/2019 (Α΄ 35), καταργείται.
Άρθρο 61
Καθορισµός ζώνης λιµένα στον λιµένα
Δάφνης Αγίου Όρους
Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στον καθορισµό χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιµένα ή καθορισµό χώρων που εξοµοιώνονται µε ζώνη λιµένα, καθορίζεται ζώνη λιµένα, στον λιµένα Δάφνης Αγίου Όρους, στη χερσόνησο Άθως, όπως αποτυπώνεται
στο τοπογραφικό διάγραµµα που επισυνάπτεται στην
παρούσα διάταξη (Παράρτηµα Ι) και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Άρθρο 62
Νοµιµοποίηση κτιρίων Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού (ΑΕΝ) Κύµης
Χαρακτηρίζονται νοµίµως υφιστάµενα κατά θέση, χρήση και δόµηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Κύµης
ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων Ε=9.263,90 τ.µ., όπως αυτή ορίζεται από τα
στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1819-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-3536-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-1), αποτελούµενη από τµήµα εντός των ορίων του οικισµού Τ.Κ.
Παραλίας Κύµης, υπό τα στοιχεία (Τ1-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-3132-33-34-35-36-37-38-39-40-Τ1) επιφάνειας Ε=7.142,02
τ.µ., και τµήµα εκτός των ορίων του Τ.Κ. Παραλίας, αλλά
εντός ζώνης 500 µ. από τα προ του 1923 όρια του οικισµού Παραλίας Κύµης της Δ.Ε. Κύµης του Δήµου Κύµης
Αλιβερίου, υπό τα στοιχεία (Τ1-40-41-42-43-44-45-4647-48-49-1-2-3-4-5-6-7-8-Τ1) επιφάνειας Ε=2.121,88
τ.µ., όπως απεικονίζονται στο υπό κλίµακα 1:250 από τον
Δεκέµβριο του 2012 τοπογραφικό διάγραµµα, το οποίο
σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο
(Παράρτηµα ΙΙ) και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού,
µε συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 966,50
τ.µ. και συνολική δόµηση 1.849,12 τ.µ..
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Άρθρο 63
Κτιριακές εγκαταστάσεις Σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Διορθώνεται ο υπ’ αριθµ. 33782/7-9-1935 τίτλος µεταβίβασης κυριότητας που µεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Πειραιά στις 11.9.1935, τόµος 373, αριθµός
161, ως προς το εµβαδόν του οικοπέδου που µεταβιβάστηκε, το οποίο εµφαίνεται µε τα στοιχεία αβγδεζα στο
επ’ αυτού σκαρίφηµα και βρίσκεται στον Πειραιά δίπλα
στο τότε βασιλικό περίπτερο και πλέον περικλείεται από
τις οδούς Κλεισόβης και Ζωοδόχου Πηγής και την Ακτή
Μιαούλη, από 1.441,750 τ.µ. που αναγράφεται στον τίτλο σε 2.808,35 τ.µ., όπως προέκυψε από την τήρηση των
τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού Κτηµατολογίου κατά τη διαδικασία µετάπτωσης, κατά την οποία έλαβε ΚΑΕΚ051167420013/0/0 .
2. Η υποπερίπτωση 13 της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Δρόµοι, πεζοδρόµια κ.λπ.. Το τµήµα του δρόµου
που διατρέχει τον λιµένα από τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου στην Ακτή Θεµιστοκλέους δια µέσου της ακτής Ξαβερίου έως την Ακτή Μιαούλη (Εκθεσιακό Κέντρο Ο.Λ.Π. Κτίριο Παγόδα), µεταξύ των ορίων της χερσαίας ζώνης
της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της περίφραξης του λιµένα. Η χρήση
και εκµετάλλευση του δρόµου, πεζοδροµίων κ.λπ. γίνεται κατά τρόπο που δεν ενοχλεί τη χρήση και εκµετάλλευση από το Ελληνικό Δηµόσιο, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των κτισµάτων πάνω από τα οποία διέρχεται µικρότερο τµήµα
του δρόµου. Το Δηµόσιο, ως κύριος, νοµέας και κάτοχος
των κτισµάτων, λαµβάνει κάθε ενδεικνυόµενο µέτρο για
τη συντήρησή τους και ασκεί τη χρήση και εκµετάλλευση
αυτών κατά τρόπο που δεν εµποδίζει τη χρήση και εκµετάλλευση του υπερκείµενου τµήµατος του δρόµου.».
3. Νοµιµοποίηση κτισµάτων (κτιρίου Σχολής Δοκίµων
Λιµενοφυλάκων και χώρων κάτω από τη γέφυρα).
Χαρακτηρίζονται νοµίµως υφιστάµενα κατά θέση, χρήση και δόµηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης Ε=4.327,64 τµ
όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5,
Α6, Α7, Α8, Γ2, Γ3, Β11, Β10, Β9, Β8, Β7, Β6, Β5, Β4,
Β3,Β2,Β1,Γ1,Α11,Α1), που απεικονίζονται στο υπό κλίµακα 1:200 από τον Νοέµβριο του 2019 Τοπογραφικό Διάγραµµα, το οποίο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε
τον παρόντα νόµο ως Παράρτηµα ΙΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτού, µε συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 1.573,95 τ.µ. και συνολική δόµηση
4,634,80 τ.µ., µε τις επισυναπτόµενες κατόψεις για τις
χρήσεις των ορόφων.
4. Όροι δόµησης για το ακίνητο που περικλείεται από
τις οδούς Τέρµα Οικονόµου και Προποντίδος και αποτελείται α) από το τµήµα που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, εµβαδού 2.808,35 τ.µ., β) το συνεχόµενο βορειοδυτικά µε αυτό τµήµα του εδάφους επί των
οποίων τα κτίσµατα και ο υπερκείµενος δρόµος της παραγράφου 2, εµβαδού 993,08 τ.µ. και γ) το συνεχόµενο
βορειοδυτικά τµήµα εµβαδού 528,27 τ.µ. είναι οι ακόλουθοι:

α. Κάλυψη: 40%
β. Συντελεστής δόµησης: 1,10
γ. Μέγιστο ύψος: 30 µ.
δ. Χρήσεις: Εκπαίδευση, κοιτώνες σπουδαστών (φιλοξενία), γραφεία, γυµναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, εστίαση.
5. Εγκρίνονται οι απαραίτητες εργασίες ενεργειακής
αναβάθµισης της σχολής Δοκίµων Λιµενοφυλάκων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., που δεν θίγουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου, σύµφωνα µε τα από Νοεµβρίου 2019 επισυναπτόµενα σχέδια και µελέτες, ως το Παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 64
Σύνθεση Επιτροπής Σχεδιασµού
και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.)
Η παράγραφος 1 του άρθρου δέκατου ένατου του
ν. 2932/2001 (Α΄ 145),τροποποιείται ως ακολούθως:
«1.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.).
β. Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και µετέχουν µε
τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως
Πρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως µέλος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι αρµόδιοι Γενικοί Γραµµατείς, ως εκπρόσωποι, των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Τουρισµού, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους του Υ.ΝΑ.Ν.Π.. Στις
συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλούνται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης
Λιµένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της
Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εµπορικού Ναυτικού
(Π.Ε.Π.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(Ν.Ε.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών
Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.), ένας (1)
εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (Ε.Κ.Φ.Ν.) καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήµου και/ή της οικείας περιφέρειας, εφόσον συζητούνται ζητήµατα αρµοδιότητάς τους. Στις
συνεδριάσεις της Επιτροπής µπορούν, 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 Νησιωτικής Πολιτικής
ή άλλων Υπουργείων, µε αντικείµενο αρµοδιότητας συναφές προς τα εξεταζόµενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέµατα.
γ. 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 εκτέλεσης
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.
δ. Οι Γενικοί Γραµµατείς των Υπουργείων της περίπτωσης β του παρόντος άρθρου που συµµετέχουν στην
Ε.Σ.Α.Λ. καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Υπουργού. Ως αναπληρωτές των Γενικών Γραµµατέων ορίζονται οι κατά περίπτωση Γενικοί Διευθυντές των εν λόγω
Γενικών Γραµµατειών.»
Άρθρο 65
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4256/2014
Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), προστίθεται τελευταίο εδάφιο
ως ακολούθως:
«Για τον υπολογισµό της ηλικίας του πλοίου λαµβάνεται υπόψη το έτος ναυπήγησής του.»
Άρθρο 66
Ηλεκτρονική εφαρµογή ναυλοσυµφώνου – κατάστασης
επιβαινόντων – ιδιοχρησιµοποίησης
Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του
ν. 4256/2014 (Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις για την υποβολή του ναυλοσυµφώνου, των ενηµερωµένων καταστάσεων επιβαινόντων καθώς και πληροφοριών ιδιοχρησιµοποίησης των επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής και των τυχόν µεταβολών όλων των ανωτέρω στις αρµόδιες Αρχές µέσω καταχώρισης σε ηλεκτρονική εφαρµογή, η οποία διασυνδέεται µε
το Μητρώο του άρθρου 2, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.»
Άρθρο 67
Καταχώρηση πληροφοριών ιδιοχρησιµοποίησης
στην ηλεκτρονική εφαρµογή
Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014
(Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά το διάστηµα που το επαγγελµατικό πλοίο
αναψυχής, ανεξαρτήτως σηµαίας, δεν εκτελεί σύµβαση
ναύλωσης, επιτρέπεται η ιδιοχρησιµοποίησή του από τον
πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, µε αποκλειστικό σκοπό την
αναψυχή, εφόσον αυτό καταχωριστεί στην ηλεκτρονική
εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ως άνω εφαρµογής, η ιδιοχρησιµοποίηση δηλώνεται στη Λιµενική
Αρχή στην περιοχή αρµοδιότητας της οποίας βρίσκεται
το πλοίο, από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του
και καταχωρίζεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών
Στοιχείων του Επαγγελµατικού Πλοίου Αναψυχής
(Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.). Σε περιπτώσεις ιδιοχρησιµοποίησης
του επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, δεν χορηγείται απαλλαγή από το
δασµό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α.
των καυσίµων και λιπαντικών µε τα οποία εφοδιάζονται
τα πλοία αυτά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κείµενη
τελωνειακή νοµοθεσία.»

Άρθρο 68
Κατάργηση Δελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής
(ΔΕ.Κ.Π.Α.)
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014
(Α΄ 92), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σηµαίας πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενηµερωµένη από τον Πλοίαρχο ή
τον Κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από
τη Λιµενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων καθώς και
οι τυχόν µεταβολές αυτής υπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ηµεροµηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 1 του
άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α΄ 17), βρίσκεται πάντοτε
στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρµόδιων Αρχών.
β. Σε περίπτωση που στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σηµαίας, εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. τηρείται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄, κατάσταση πληρώµατος και
κατάσταση επιβατών, ξεχωριστά. Η κατάσταση πληρώµατος της παρούσας περιέχει επιπλέον και την ηµεροµηνία αποβίβασης ή επιβίβασης των ως άνω εργαζοµένων
στο πλοίο, όταν αυτή σηµειώνεται στην Ελλάδα. Η κατάσταση πληρώµατος της παρούσας, προσκοµίζεται, κάθε
φορά, από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη στη Λιµενική
Αρχή του πρώτου λιµένα κατάπλου του πλοίου στη χώρα
από το εξωτερικό και του τελευταίου λιµένα απόπλου
του για το εξωτερικό και θεωρείται. Η υποχρέωση θεώρησης υφίσταται και σε περίπτωση µεταβολής των ως άνω εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση
προσκοµίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη προς
θεώρηση στη Λιµενική Αρχή στην περιοχή αρµοδιότητας
της οποίας βρίσκεται το πλοίο.
γ. Τα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σηµαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελµατικά σύµφωνα µε το δίκαιο άλλης χώρας, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ενηµερωµένη κατάσταση επιβαινόντων η οποία υπογράφεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ηµεροµηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η
κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο, θεωρείται από τη Λιµενική Αρχή κατά
τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρµόδιων
Αρχών.»
2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) µήνα
από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον µηνός κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε διάταξη που
ρυθµίζει διαφορετικά τα ίδια ζητήµατα.
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Άρθρο 69
Διευκολύνσεις απόπλου - κατάπλου
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014
(Α΄ 92) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι Πλοίαρχοι ή Κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σηµαία ή σηµαία άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε.
απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου σε κάθε Λιµενική Αρχή προσέγγισης. Οι ως άνω εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή
κάθε φορά, στη Λιµενική Αρχή του πρώτου λιµένα στον
οποίο καταπλέουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και
στη Λιµενική Αρχή του τελευταίου λιµένα απόπλου για
το εξωτερικό. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των
περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9,
οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σηµαία κράτους
εκτός της Ε.Ε. και στα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως
σηµαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελµατικά σύµφωνα µε το δίκαιο άλλης χώρας, τα οποία υποχρεούνται
σε λήψη άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου στη Λιµενική Αρχή κάθε λιµένα.»
Άρθρο 70
Τροποποιήσεις κυρώσεων του ν. 4256/2014 (Α΄ 92)
Το άρθρο 13 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1.α. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς
και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
τελωνειακή και φορολογική νοµοθεσία, για την εκναύλωση επαγγελµατικού πλοίου αναψυχής, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιβάλλεται
πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
β. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς
και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα
τελωνειακή και φορολογική νοµοθεσία, στο ιδιωτικό
πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως και διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ.
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, πλην
των αναφερόµενων στις ανωτέρω περ. α` και β΄ και του
άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους δύο χιλιάδων
(2.000) έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Ειδικότερα, για τις παραβάσεις των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10, επιβάλλεται στον Πλοίαρχο ή
Κυβερνήτη, πέραν των τυχόν ποινικών και πειθαρχικών
κυρώσεων, πρόστιµο ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ.
δ. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της ηλεκτρονικής και έντυπης αίτησης για εγγραφή πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος ή για καταχώριση µε-

ταβολής, συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού
διπλάσιου του προβλεποµένου στο άρθρο 2 για την εγγραφή πλοίου ή για την καταχώριση µεταβολής, αντίστοιχα.
ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατόπιν ελέγχου από
την Λιµενική Αρχή, µη υποβολής ηλεκτρονικής και έντυπης αίτησης εγγραφής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στο
Μητρώο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2, επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο του προβλεποµένου
στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ηλεκτρονικού παραβόλου για την
καταχώριση πλοίου. Στην περίπτωση αυτή, µε την εκπρόθεσµη αίτηση καταχώρισης του πλοίου στο Μητρώο εφαρµόζεται η διάταξη της περίπτωσης δ΄.
στ. Το ύψος των προστίµων που επιβάλλονται, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, εξαρτάται ιδίως από τις
συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθµό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή στον τουρισµό ειδικότερα. Τα πρόστιµα
αυτά αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού
και εµφανίζονται σε σχετικό Κωδικό Αριθµό Εσόδου.
ζ. Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια
του προστίµου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται η
τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του παρόντος
νόµου µέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούµενης.
η. Ανεξάρτητα των κυρώσεων της περίπτωσης β΄, στο
ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου από τη Λιµενική Αρχή που
βεβαιώνει την παράβαση. Η απαγόρευση απόπλου δύναται να αρθεί µόνο µε την πληρωµή του προστίµου ή µόνο
µε την κατάθεση στη Λιµενική Αρχή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα, που λειτουργεί
νόµιµα σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει
το δικαίωµα αυτό, ποσού διπλάσιου του προστίµου που
προβλέπεται στην περίπτωση β΄. Οι ανωτέρω κυρώσεις
ισχύουν και στην περίπτωση πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελµατικά, σύµφωνα µε το δίκαιο άλλης χώρας, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
θ. Πριν από την επιβολή των ανωτέρω προστίµων, η Λιµενική Αρχή που διαπιστώνει την παράβαση και συντάσσει τη σχετική έκθεση βεβαίωσης, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη της παράβασης, καλεί τον παραβάτη να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής κλήσης. Τα
πρόστιµα επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του
προϊσταµένου της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής.
2. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν.δ.187/1973 (Α΄ 261), ανεξάρτητα από τυχόν
ποινικές ή αστικές ευθύνες.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορούν να τροποποιούνται τα όρια των προστίµων του παρόντος άρθρου.
4. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου
που επιβάλλεται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
εξαιρουµένων των περιπτώσεων β΄ και ε΄ της παραγρά-
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φου 1 και εξαιρουµένων των κυρώσεων που επιβάλλονται µε την παράγραφο2 κατά παράβαση της παραγράφου1 του άρθρου 12, µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος προβεί σε καταβολή του προστίµου εντός τριάντα
(30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης επιβολής προστίµου και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση αίτησης
θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων.»
Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4256/2014
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρµόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου περί του αριθµού των ελλειπουσών ηµερών ναύλωσης. Η µη τήρηση της ανωτέρω
προθεσµίας, επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της
αδείας. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται η πράξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παρούσας, υπολογιζόµενων των ηµερών ναύλωσης του πλοίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που η ως άνω ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, η ανωτέρω προθεσµία ορίζεται σε έξι µήνες (6) από την έναρξη ισχύος της. Τα ως
άνω εφαρµόζονται και στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8
του παρόντος.»
Άρθρο 72
Προθεσµία καταχώρησης στο e-Μητρώο Πλοίων
1. Αιτήσεις καταχώρισης στο Μητρώο του άρθρου 2
του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) πλοίου αναψυχής εφοδιασµένου κατά την 15η.9.2019 µε άδεια του ν. 2743/1999
(Α΄ 211) ή της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του
ν. 4256/2014 σε ισχύ που δεν υποβλήθηκαν έως τις
15.9.2019 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 4256/2014, υποβάλλονται, κατ’ εξαίρεση, εντός εξάµηνης αποκλειστικής προθεσµίας από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
2. Πράξεις του Προϊσταµένου της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
που εκδόθηκαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2
και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, ανακαλούνται µε πράξη του ίδιου οργάνου µόνον υπό την προϋπόθεση της υποβολής των αιτήσεων της παραγράφου 1 εντός της οριζόµενης σε αυτήν προθεσµίας. Οι διατάξεις
του προηγουµένου εδαφίου εφαρµόζονται και στην περίπτωση πλοίου αναψυχής για το οποίο εκδόθηκε η αναφερόµενη σε αυτό πράξη και στη συνέχεια καταχωρίστηκε ως επαγγελµατικό πλοίο αναψυχής στο Μητρώο του
άρθρου 2 του ν. 4256/2014, υπό την προϋπόθεση υποβο-

λής αίτησης για την καταχώρισή του στο Μητρώο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4256/2014,
εντός της οριζόµενης στην παράγραφο 1 προθεσµίας.
Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του
ν. 4256/2014, οι αιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του
παρόντος λογίζεται ότι υποβλήθηκαν στις 15.9.2019.
3. Οι πράξεις ανάκλησης της παραγράφου 2 κοινοποιούνται από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις αρµόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης.
4. Τυχόν ποσά Φ.Π.Α. και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί για πράξεις που ανακαλούνται εξαιτίας της παρούσας ρύθµισης, επιστρέφονται
κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήµατος, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) καθώς και των διατάξεων περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του Δηµοσίου για την εγγραφή πλοίου στο Μητρώο του άρθρου
2 του ν. 4256/2014, µετά την 15η.9.2019 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τα οποία εφαρµόζονται
τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, δεν επιστρέφονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 73
Τροποποίηση του άρθρου τρίτου του ν. 4470/2017
Το άρθρο τρίτο του ν. 4470/2017 (Α΄ 65), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου δεύτερου και έχουν ναυπηγηθεί πριν από τις
8.9.2017, απαιτείται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισµό Δ-2,
κατά την πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης του Διεθνούς
Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο, η
οποία πραγµατοποιείται µετά την 8η.9.2017 εάν:
(α) η επιθεώρηση αυτή ολοκληρωθεί στις 8.9.2019 ή
µετά τις 8.9.2019 ή
(β) έχει ήδη λάβει χώρα επιθεώρηση ανανέωσης κατά
το χρονικό διάστηµα µεταξύ της 8ης.9.2014 και της
8ης.9.2017.
2. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου δεύτερου και έχουν ναυπηγηθεί πριν από τις
8.9.2017, απαιτείται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισµό Δ-2,
κατά τη δεύτερη επιθεώρηση ανανέωσης του Διεθνούς
Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο, η
οποία πραγµατοποιείται µετά τις 8.9.2017, όταν η πρώτη
επιθεώρηση ανανέωσης µετά τις 8.9.2017 έχει διενεργηθεί πριν από τις 8.9.2019 και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου1.β.
3. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου δεύτερου αλλά δεν υποχρεούνται να φέρουν Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από
Πετρέλαιο (IOPPC) και έχουν κατασκευαστεί πριν από
την έναρξη εφαρµογής της Σύµβασης, εφαρµόζουν υποχρεωτικά το πρότυπο του Κανονισµού Δ-2 το αργότερο
από τις 8.9.2024 και εξής.
4. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου δεύτερου και έχουν ναυπηγηθεί µετά τις
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8.9.2017, απαιτείται να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισµό Δ-2,
µετά την ηµεροµηνία αυτή.
5. Τα υπόχρεα πλοία των προηγούµενων παραγράφων,
µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία απαιτείται να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισµό Δ-2, συµµορφώνονται είτε µε
τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισµό Δ-1 είτε µε τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισµό Δ-2.»
Άρθρο 74
Τροποποίηση της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2638/1998
Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του
ν. 2638/1998 (Α΄ 204), τροποποιείται ως ακολούθως:
«α) Ένας εκ των Γενικών Γραµµατέων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρος, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής
του.»
Άρθρο 75
Τροποποίηση του π.δ. 33/2018
Το άρθρο 9 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 9
Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018
(Α΄ 66) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, ο επιτηρητής της παραγράφου 2 µπορεί να
αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύµνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή από µαθητευόµενο δύτη. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και
εφαρµόζονται αναλόγως και για τα σπογγαλιευτικά σκάφη.»
Άρθρο 76
Υπαγωγή των στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν
στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υ.ΝΑ.Ν.Π. στην διαδικασία
αξιολόγησης της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του ν. 2860/2000
Προσωπικό που υπηρετεί στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε
διάθεση από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., προς κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να αξιολογηθεί από την Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του ν. 2860/2000 (Α΄ 251), για έτος 2020, όπως ισχύει,
προκειµένου να αποσπαστεί ή µετακινηθεί στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ/Υ.ΝΑ.Ν.Π. ως προσωπικό κατηγορίας ΠΕ
σύµφωνα µε τον αριθµό των οργανικών της θέσεων.

Άρθρο 77
Θέµατα του Οίκου Ναύτου
1. α) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ως Πρόεδρος του Ο.Ν. ορίζεται πρόσωπο µε γνώσεις και πείρα σε θέµατα κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα διοίκησης. Ο Πρόεδρος
και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Ν. δεν απαιτείται να είναι πλήρους απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον
Πρόεδρο όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
β) Ο Ο.Ν. διοικείται από το Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.). Το Δ.Σ. του Ο.Ν. συγκροτείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Αντιπρόεδρο,
γ) δύο (2) εκπροσώπους της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εκ των οποίων ο ένας είναι παράλληλα και µέλος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας (Π.Ν.Ο.),
ε) έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων ναυτικών,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου εργαζοµένων
του Ο.Ν. και
ζ) δύο (2) ειδικούς επί νοµικών, οικονοµικών ή κοινωνικών θεµάτων.
Το Δ.Σ. του Ο.Ν. διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα µέλη του, εκτός του Προέδρου και Αντιπροέδρου, ορίζονται µε τους
ισάριθµους αναπληρωτές τους. Οι αναπληρωτές των τακτικών µελών έχουν την ιδιότητα των µελών που αναπληρώνουν.
Οι ειδικοί επί νοµικών, οικονοµικών ή κοινωνικών θεµάτων και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη που προέρχονται από τις τάξεις
των εφοπλιστών, της Π.Ν.Ο. και των συνταξιούχων ναυτικών προτείνονται από τις οικείες οργανώσεις τους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία που θα
ζητηθούν. Ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων στον Ο.Ν.
και ο αναπληρωτής του προτείνονται, εντός του ιδίου
χρόνου των δεκαπέντε (15) ηµερών, από συνέλευση όλων των εργαζοµένων, η οποία συγκαλείται από τον
σύλλογο των υπαλλήλων του Ο.Ν. που έχει το µεγαλύτερο αριθµό µελών. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία
όταν παρίστανται τουλάχιστον οι µισοί από το σύνολο
των εργαζοµένων στον Ο.Ν.. Η ψηφοφορία είναι µυστική
και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
Ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων προέρχεται, για το
πρώτο µισό της θητείας του Δ.Σ., είτε από οργάνωση συνταξιούχων ναυτικών αξιωµατικών είτε από οργάνωση
συνταξιούχων ναυτικών κατώτερων πληρωµάτων και ο
αναπληρωτής του από τη διαφορετική από αυτόν οργάνωση. Για το δεύτερο µισό της θητείας αυτής η εκπροσώπηση των οργανώσεων γίνεται αντιστρόφως. Σε κάθε
περίπτωση, ως οργάνωση νοείται η οργάνωση που είναι
η πλέον αντιπροσωπευτική του κλάδου.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά
την πάροδο της παραπάνω προθεσµίας των δεκαπέντε
(15) ηµερών µπορεί να προχωρήσει ελεύθερα στον διο-
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ρισµό των οικείων µελών του Δ.Σ..
γ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία παρόντος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και τουλάχιστον τεσσάρων µελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν πρόκειται περί
φανερής ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώµη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει, ενώ αν πρόκειται περί µυστικής ψηφοφορίας, η οποία διεξάγεται κατόπιν σχετικής
πρότασης του Προέδρου του, η πρόταση θεωρείται ότι
έχει απορριφθεί.
δ) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης
της θητείας του Δ.Σ. αυτή παρατείνεται µέχρι το διορισµό νέου. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. δεν µπορεί να
πάρει αποφάσεις δεσµευτικές για το νέο Δ.Σ., αλλά περιορίζεται στη διευθέτηση και προώθηση συνήθων υποθέσεων τρέχουσας φύσης.
ε) Σε περίπτωση παραβάσεων της νοµοθεσίας περί
Ο.Ν. και γενικώς της κείµενης νοµοθεσίας, ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί να ανακαλέσει την απόφαση διορισµού του Δ.Σ. ή µέλους αυτού.
στ) Εάν κάποιο µέλος απουσιάζει χωρίς σπουδαίο λόγο σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί, µε απόφασή του,
να το αντικαθιστά µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του
Δ.Σ. και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για
το διορισµό του.
ζ) Καθήκοντα Γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος
του Ο.Ν., ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε
πράξη του Προέδρου του Δ.Σ..
η) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. µπορεί να µετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, και άλλα πρόσωπα ή εκπρόσωποι
φορέων, οι οποίοι καλούνται από το Δ.Σ. για συγκεκριµένο θέµα και αποχωρούν µετά το πέρας της συζήτησης
του θέµατος και σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία
των µελών του Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης.
θ) Οι αρµοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου κατανέµονται µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Με την ίδια απόφαση µπορεί να οριστούν και νέες αρµοδιότητες, πέρα από αυτές
που περιγράφονται στις κείµενες διατάξεις.
ι) Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις
του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών του
Δ.Σ., καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’
εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατή η µετατροπή της σχέσης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του
Ο.Ν. σε σχέση πλήρους απασχόλησης.
2. Σε περίπτωση κατάργησης επαρχιακού παραρτήµατος του Ο.Ν. (Π.Ο.Ν.), οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε
αυτό τοποθετούνται σε νέα θέση είτε σε κλιµάκια της κεντρικής υπηρεσίας είτε σε άλλα Π.Ο.Ν., κατά την κρίση
και τις ανάγκες της υπηρεσίας, µε απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Ν. και µε σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου υπηρεσιακού
συµβουλίου.
3. Συνίσταται στον Ο.Ν. µια (1) θέση νοµικού συµβούλου µε έµµισθη εντολή και µηνιαία αµοιβή ο οποίος προσλαµβάνεται και παύεται µε απόφαση του Δ.Σ. ως ορίζει
η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013
(Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων». Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται η κείµενη νοµοθεσία, οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και το π.δ. 152/2000 (Α΄130).»

Άρθρο 78
Τροποποίηση του ν. 989/1979
1. Στο τέλος της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3
του άρθρου 2 του ν. 989/1979 (Α΄260), προστίθεται φράση ως εξής:
«των συµφερόντων της ελληνικής και ελληνόκτητης
Εµπορικής Ναυτιλίας.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του
ν. 989/1979 προστίθεται εδάφιο (κθ) ως εξής:
«κθ. Ενισχύει οικονοµικά και υλικοτεχνικά θεσµικούς
φορείς της ναυτικής παιδείας και της εκπαίδευσης, καθώς και φορείς ή φυσικά και νοµικά πρόσωπα για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς.»
3. Το άρθρο 5 του ν. 989/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Προαιρετικά µέλη του Ν.Ε.Ε.
1. Καθίσταται προαιρετικώς µέλος του Ν.Ε.Ε. παν φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον πλοιoκτήτης ή συµπλοιοκτήτης, το οποίο έπαυσε προσκαίρως να έχει τοιαύτην ιδιότητα λόγω απωλείας ή πωλήσεως του πλοίου του.
2. Επίσης, καθίσταται προαιρετικά µέλος αλλοδαπή
πλοιοκτήτρια εταιρεία πλοίου της (α) και (β) κατηγορίας
του άρθρου 7 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) η διαχείριση του πλοίου γίνεται από γραφείο ή υποκατάστηµα αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης εγκατεστηµένης στην Ελλάδα, δυνάµει του άρθρου 25 του
ν. 27/1975 (Α΄77) και
(β) η πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι ελληνικών συµφερόντων. Η βεβαίωση της ελληνικότητας των συµφερόντων
της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, κατά ως άνω,
πιστοποιείται αποκλειστικά από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και χορηγείται ατελώς. Μετά την αποδοχή
τους τα προαιρετικά µέλη έχουν τα ίδια δικαιώµατα και
υποχρεώσεις µε τα υποχρεωτικά µέλη του Ν.Ε.Ε..
3. Επίσης καθίσταται προαιρετικώς µέλος πας 'Ελλην
εφοπλιστής κατά την περί της ιδιότητός του ταύτης κρίσιν της Διοικούσης Επιτροπής του Ν.Ε.Ε. εκµεταλλευόµενος πλοίον υπό Ελληνική σηµαίαν.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του
ν. 987/1979 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Τα προαιρετικά µέλη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 παραµένουν
µέλη του Ν.Ε.Ε. για όσο διάστηµα διατηρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους που προβλέπονται από αυτή. Τα
µέλη αυτά υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Ν.Ε.Ε. σε
περίπτωση απώλειας µίας εκ των οριζοµένων προϋποθέσεων. Η Δ.Ε. εάν πληροφορηθεί την απώλεια µιας εκ των
οριζοµένων προϋποθέσεων δικαιούται να προβεί µονοµερώς στην διαγραφή του προαιρετικού µέλους.»
Άρθρο 79
Αναπροσαρµογές µισθωµάτων πολυετών συµβάσεων
ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, που έχουν
συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο όγδοο
του ν. 2932/2001, όπως ισχύει
Το µίσθωµα των συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας υπ’ αριθµ.: 25/2009, 28/2009, 29/2009, 79/2009,
80/2009, 95/2009, 97/2009, 3328.1.7.8/01/2010,
2252.1.3.54/43960/2018
2252.1.3.67/44046/2018,
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2252.1.3.70/44438/2018,
2252.1.3.72/44440/2018,
2252.1.3.78/44846/2018,
2252.1.3.66/44045/2018,
2252.1.3.69/44437/2018,
2252.1.3.71/44439/2018,
2252.1.3.73/44441/2018,
2252.1.3.79/44998/2018,
2252.1.3.83/48940/2018 και 2252.1.3.98/68217/2018, αναπροσαρµόζεται κατά ποσοστό 10% από 01/04/2020 ανά δροµολογιακή περίοδο και µέχρι τη λήξη ισχύος τους.
Άρθρο 80
Καταργούµενες διατάξεις
Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι
παρακάτω διατάξεις:
1. Τα άρθρα 12, 14 και 106 του ν. 4504/2017 «Διά βίου
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάµωση της διαφάνειας και της
αξιοκρατίας σε θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής
συµµετοχής στην ακτοπλοΐα, θέµατα πολιτικού προσωπικού, συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα και
άλλες διατάξεις» (Α΄184) καταργούνται.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις αυτού ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που
αποτελούν αντικείµενό του.

χου ή Υποπλοιάρχου από την οποία η µισή τουλάχιστον
σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 3000 ο.χ.,
και (β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους
σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν.
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου ΙΑ, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.»
2. Μετά το άρθρο 2 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232), προστίθεται νέο άρθρο 2Α ως εξής:
«Αρθρο 2Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν.- Δίπλωµα Πλοιάρχου Β΄
τάξης Ε.Ν.

1. Μετά το άρθρο 1 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232), προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχολής, αποκτούν δίπλωµα Πλοιάρχου Β΄
τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) θαλάσσια υπηρεσία 36 µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα Αξιωµατικού καταστρώµατος, από την οποία 18 µήνες τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των
2500 ο.χ.,
β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας
δύο (2) εξαµήνων,
γ) µετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό
Τµήµα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ Δηµόσιας Σχολής
Ε.Ν., επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους
σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. και
δ) επιτυχής αποφοίτηση από το Τµήµα Ειδικής Εκπαίδευσης Ιατρικής Μέριµνας.
2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν.
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου 2Α, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του π.δ. 141/2014 προστίθεται η φράση
«διάρκειας επτά (7) µηνών».
4. Μετά το άρθρο 11 του π.δ. 141/2014, προστίθεται
νέο άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 1Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν.-Δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄
τάξης Ε.Ν.

«Άρθρο 11Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν.- Δίπλωµα Μηχανικού Α΄
τάξης Ε.Ν.

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων
του άρθρου 1 παράγραφος 1, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχολής, αποκτούν δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄ τάξης
Ε.Ν., υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) θαλάσσια υπηρεσία
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα Πλοιάρ-

1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 11, ειδικώς οι απόφοιτοι
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτιλιακών
Επαγγελµάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχολής, αποκτούν δίπλωµα Μηχανικού Α΄
τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) θαλάσσια υπηρεσία 24 µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα πρώ-

Άρθρο 81
Συµπλήρωση του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται τελευταίο εδάφιο
ως εξής:
«Οι συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. - πρώην Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.) που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δηµόσια Ναυτική Εκπαίδευση από την 01.01.2017
και µέχρι το πέρας της τρέχουσας ακαδηµαϊκής περιόδου,
ήτοι στις 31.08.2020, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από 01.09.2020.»
Άρθρο 82
Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Τοµέα
Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
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του ή δεύτερου µηχανικού σε πλοία που κινούνται µε µηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W. και
β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους
σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν.
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου 11Α, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρο 11».
5. Μετά το άρθρο 12 του π.δ. 141/2014, προστίθεται
νέο άρθρο 12Α ως εξής:
«Άρθρο12Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τοµέα Ναυτιλιακών Επαγγελµάτων
ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν - Δίπλωµα Μηχανικού Β΄
τάξης Ε.Ν.
1. Ανεξάρτητα από τη συνδροµή των προϋποθέσεων
της παραγράφου 1 του άρθρου 12, ειδικώς οι απόφοιτοι
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τοµέα Ναυτιλιακών
Επαγγελµάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιµης σχολής, αποκτούν δίπλωµα Μηχανικού Β΄
τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) θαλάσσια υπηρεσία 36 µηνών µετά την απόκτηση διπλώµατος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. µε ειδικότητα Αξιωµατικού µηχανής σε πλοία που κινούνται µε µηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W.,
β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας
δύο (2) εξαµήνων και
γ) µετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό
Τµήµα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β΄ Δηµόσιας Σχολής
Ε.Ν., επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους
του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
2. Οι αποκτώντες διπλώµατα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν.
κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου 12Α, έχουν τα δικαιώµατα υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2».
6. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 13 του π.δ. 141/2014, προστίθεται η φράση
«διάρκειας εννέα (9) µηνών».
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1-6 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από 01.09.2020.
8. Από 01.09.2020 στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) λειτουργούν νέα Ειδικά Τµήµατα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ και Μηχανικών Β΄ Δηµόσιας Σχολής
Ε.Ν., κατά τα ειδικώς οριζόµενα στον Κανονισµό που εκδίδεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7
του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184).
9. Ειδικά για τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Β΄ Τάξης της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του π.δ. 141/2014
και τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ΄ τάξης Ε.Ν. της
παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις εν λόγω διατάξεις.
10. Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Γ΄ τάξης Ε.Ν., που έχουν
αποκτήσει δίπλωµα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Β΄ τάξης, αντίστοιχα, δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 37 του π.δ. 141/2014, δύνανται να αποκτήσουν διπλώµατα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α΄ τάξης Ε.Ν.,

αντίστοιχα, εφόσον, αποφοιτήσουν επιτυχώς από το Ειδικό Τµήµα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ και Μηχανικών
Β΄ Δηµόσιας Σχολής Ε.Ν., αντίστοιχα, και πληρούν τις
προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 4, αντίστοιχα, του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 83
Ειδικά Τµήµατα Α.Ε.Ν.
1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017
αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού µπορούν να
λειτουργούν ειδικά τµήµατα Πλοιάρχων, Κυβερνητών,
Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.. Η διάρκεια φοίτησης, τα διδασκόµενα µαθήµατα, η διδακτέα ύλη, οι ώρες
διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών µαθηµάτων, τα
θέµατα εξετάσεων και βαθµολογίας, ο τύπος του χορηγούµενου τίτλου σπουδών, διοικητικά θέµατα, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό εκπαιδευτικό θέµα καθορίζονται µε
Κανονισµό Σπουδών, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Άρθρο 84
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2638/1998
Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2638/1998
(Α΄ 204), καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου, αναριθµείται σε παράγραφο 3.
Άρθρο 85
Σύσταση Ειδικής Οµάδας Επιχειρήσεων Πειραιά
στο Κλιµάκιο Ειδικών Αποστολών
του Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του
ν. 3079/2002 (Α΄ 311), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά στο Κλιµάκιο Ειδικών Αποστολών του Κ.Λ.
Πειραιά, και πέραν των Οµάδων που συστήνονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό που προβλέπεται στις διατάξεις
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 126
του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), συστήνεται Ειδική Οµάδα Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.). Η Ε.Ο.Ε.Π. υπάγεται διοικητικά στον Διοικητή του οικείου Κλιµακίου Ειδικών Αποστολών και επιχειρησιακά στον Αρχηγό Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
και την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τα προβλεπόµενα στον
Οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, όπως ισχύει κάθε φορά. Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Ο.Ε.Π., καθώς και τα προσόντα και οι εξειδικευµένες γνώσεις που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που την αποτελεί, ρυθµίζονται σε ειδικό Παράρτηµα του ως άνω Κανονισµού, που εγκρίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.»
2. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται εντός
δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
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Άρθρο 86
Κατάργηση της Δηµόσιας Αρχής Λιµένων (Δ.Α.Λ.)
1. Η Δηµόσια Αρχή Λιµένων (Δ.Α.Λ.) που ιδρύθηκε και
λειτουργεί µε τις διατάξεις των άρθρων 127 επ. του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, καθώς και τα Περιφερειακά Γραφεία αυτής, καταργούνται. Οι θέσεις προσωπικού που συστάθηκαν µε την παράγραφο 8 του άρθρου
130 του ν. 4389/2016 διατηρούνται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι προβλεπόµενες στο
άρθρο 128 του ν. 4389/2016 αρµοδιότητες της Δ.Α.Λ. και
των Περιφερειακών Γραφείων αυτής ασκούνται από τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δύνανται να µεταβιβαστούν σε άλλα όργανα και υπηρεσίες
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε
το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 2.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται θέµατα που αφορούν στη µεταβίβαση
των αρµοδιοτήτων της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών
Γραφείων, θέµατα προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην εφαρµογή της παραγράφου
1.
3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 2, χρέη Διοικητή της Δ.Α.Λ., καθώς και των
Περιφερειακών Γραφείων Δ.Α.Λ. Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ασκεί ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Α.Λ..
4. Οι πάσης φύσεως αναληφθείσες οικονοµικές υποχρεώσεις και δεσµεύσεις που απορρέουν από την έως
σήµερα λειτουργία της Δ.Α.Λ. µεταφέρονται και αναλαµβάνονται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). Το ταµειακό υπόλοιπο και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών
της Δ.Α.Λ. µεταφέρονται, µε εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε λογαριασµό του Δηµοσίου µέσα σε έναν (1) µήνα από τη δηµοσίευση του
προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 3, αποτελούν
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εγγράφονται
αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του
Υ.ΝΑ.Ν.Π.. Το ύψος της συνεισφοράς του Ελληνικού Δη-

µοσίου στη Δ.Α.Λ. που απορρέει από την εφαρµογή των
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του
ν. 4522/2018 (Α΄ 39) και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δηµοσίου και εγγράφονται
αντίστοιχες πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισµό του
Υ.ΝΑ.Ν.Π., στον ειδικό φορέα 1041-202- 0000000 «Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων». Για τον καθορισµό της εισφοράς
στον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υ.ΝΑ.Ν.Π. εφαρµόζονται αντίστοιχα η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του
ν. 4522 /2018 (Α΄39) και η παράγραφος 3 του άρθρου 10
του ν. 4404/2016 (Α΄ 126). Οι πόροι της Δ.Α.Λ., εξαιρουµένων των ανωτέρω, αποτελούν έσοδα του Ελληνικού
Δηµοσίου.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος τίθενται σε ισχύ µε την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
της παραγράφου 2. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος
άρθρου τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 87
Σύγκληση Συµβουλίων Κρίσεων
Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2012
(Α΄ 75), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύµατος δύναται
να αναβληθεί µέχρι και τρείς µήνες η σύγκληση της τακτικής συνόδου: α) του Ανωτάτου και του Ανωτέρου Συµβουλίου Κρίσεων, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και β) του
Κατωτέρου Συµβουλίου Κρίσεων µε αιτιολογηµένη γνώµη του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Το Κατώτερο Συµβούλιο
Κρίσεων αναλόγως συνέρχεται σε τακτική σύνοδο µετά
από τη λήξη των εργασιών του Ανωτέρου Συµβουλίου
Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.. Επίσης, σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύµατος δύναται να παραταθεί µέχρι έναν (1) µήνα ο
χρόνος περάτωσης των εργασιών οποιοσδήποτε Συµβουλίου Κρίσεων µε αιτιολογηµένη απόφαση του Προέδρου του.»
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Άρθρο 88
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις αυτού.
Αθήνα,

2020
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