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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4504
Δια 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.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:
α) Ο καθορισμός των ελαχίστων προσόντων του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής που διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους σε
εταιρείες, λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες, Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας.
β) Ο επαναπροσδιορισμός των ελαχίστων προσόντων
των επιθεωρητών Κράτους Λιμένα και των επιθεωρητών
του π.δ. 314/2001 (Α΄ 212).
γ) Ο καθορισμός του γενικού πλαισίου εκπαίδευσης και
διατήρησης επάρκειας των επιθεωρητών και ελεγκτών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
καθώς και των προσόντων των εκπαιδευτών τους.
2. Στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους αυτού δεν περιλαμβάνονται οι επιθεωρητές του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων
Επιβατών και Αποδείξεως Μεταφοράς Οχημάτων
(Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) ή/ και Καταγραφής, σύμφωνα με τo
π.δ. 120/1997 (Α΄ 110) και το π.δ. 23/1999 (Α΄ 17).

Αρ. Φύλλου 184

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ο., Α.Ο.Α.
Άρθρο 2
Ελεγκτές Ασφάλειας
Λιμενικών Εγκαταστάσεων
(ISPS Code)
1. Οι ελεγκτές ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων
και λιμένων από έκνομες ενέργειες είναι στελέχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
που φέρουν τουλάχιστον το βαθμό Κελευστή Λ.Σ. και
διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Ανώτερης Δημόσιας Σχολής
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.),
β) τριετή προϋπηρεσία σε Λιμενική Αρχή ή στα Τμήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πλοία και στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και στους Λιμένες από έκνομες ενέργειες της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας
Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Για την πιστοποίηση της πρώτης σειράς ελεγκτών
ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων από
έκνομες ενέργειες δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη
παρακολούθηση του οριζομένου για τη συγκεκριμένη
κατηγορία ελεγκτών εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ορίζονται Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι διαθέτουν τα ακόλουθα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., συναφές
με την ναυτιλία,
β) τριετή προϋπηρεσία σε Λιμενική Αρχή,
γ) διετή προϋπηρεσία ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
στο Τμήμα Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιμενικές
Εγκαταστάσεις και τους Λιμένες της Διεύθυνσης Ελέγχου
Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής ή διενέργεια τριών (3) ελέγχων σε λιμενικές
εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 725/2004.
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«β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των
προστίμων της περίπτωσης α΄, ο τύπος, και κάθε άλλο
σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.».
Άρθρο 75
Τροποποιήσεις του ν. 4058/2012
1. Στο άρθρο 3 του ν. 4058/2012 προστίθεται παράγραφος 3 και αναριθμείται η ισχύουσα παράγραφος 3
σε παράγραφο 4, ως εξής:
«3. Οι άδειες και οι ανανεώσεις που είναι σε ισχύ
μπορούν να τροποποιούνται ύστερα από αίτηση του
πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης αυτών και οι μεταβολές αφορούν στοιχεία που
περιέχονται στο κείμενο της άδειας ή της ανανέωσης.».
2. To άρθρο 4 του ν. 4058/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για κάθε τροποποίηση της άδειας ή ανανέωσης καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος, το ύψος του οποίου
καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2. Για την έκδοση αδειών της παραγράφου 4 του άρθρου 12 καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος, το ύψος
του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
3. Τα παραπάνω ποσά εισπράττονται ως έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Τα έσοδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4033/2011
(Α΄ 264) αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.»
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4058/2012 οι λέξεις
«της παρ. 5 του άρθρου 13» αντικαθίστανται από τις λέξεις «της παρ. 4 του άρθρου 12».
4. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 4058/
2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ανωτέρω έσοδα αποτελούν έσοδα του Κρατικού
Προϋπολογισμού, ενώ για την κοστολόγηση, τιμολόγηση και είσπραξη των εσόδων αυτών, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 2935/2001 (Α΄ 162).».
5. Για την έκδοση ή την ανανέωση της άδειας καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος:
α) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, εφόσον η διάρκεια
ισχύος της είναι έξι (6) μήνες και
β) τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ, εφόσον
η διάρκεια ισχύος της είναι δώδεκα (12) μήνες.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ Ν. 2932/2001
Άρθρο 76
Προγραμματικές Συμβάσεις
Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας
Στο άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α΄145) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Υπό το πλαίσιο του άρθρου 12 του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) και του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 και εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής,
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οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, ο Υπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
(Σ.Α.Σ.), με την οποία, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης
Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται το ύψος του μισθώματος και τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του πλοίου, να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ανάθεσης
δημόσιας υπηρεσίας με δήμους ή δημοτικές ενότητες,
που αποτελούν νησιά με πληθυσμό λιγότερο από 5.000
κατοίκους, μεμονωμένα ή από κοινού, διάρκειας ενός (1)
έως πέντε (5) έτη, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης
γραμμής ή γραμμών. Στις προγραμματικές συμβάσεις
του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται και η συμμετοχή κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων, αναπτυξιακών
ανωνύμων εταιρειών, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν,
επιχειρήσεων των Περιφερειών, ναυτικών εταιρειών του
ν. 959/1979 (Α΄192), στις οποίες είτε τα νομικά πρόσωπα
των δήμων είτε δημοτικές ενότητες που αποτελούν νησιά, με πληθυσμό λιγότερο από 5.000 κατοίκους, έχουν
το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού
κεφαλαίου είτε έχουν κρατικό προνόμιο ή λαμβάνουν
κρατική επιχορήγηση, καθώς και ενώσεων ή κοινοπραξιών των ναυτικών εταιρειών της προηγούμενης περίπτωσης και πλοιοκτητών του άρθρου τρίτου του παρόντος
νόμου. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στις προγραμματικές συμβάσεις των προηγούμενων εδαφίων απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός
και το περιεχόμενό τους, ο προϋπολογισμός τους, τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων,
το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι
από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες
οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης.
Επίσης, ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε
βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους
της προγραμματικής σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την
οποία συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση του
παρόντος άρθρου αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και εκτέλεσή της, η ανάθεση διενεργείται
για λογαριασμό του από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους
του παρόντος άρθρου. Οι φορείς του πρώτου και δεύτερου εδαφίου του παρόντος άρθρου για την εκτέλεση
των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου
μπορεί να χρηματοδοτούνται και μέσω προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.».
Άρθρο 77
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου ένατου
του ν. 2932/2001
Η παρ. 1 του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) λειτουργεί Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συ-

