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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104
Eιδικά προσόντα απογραφής ναυτικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 58 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261),
β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις υπ’ αρ. 22/2019 και 184/2020 γνωμοδοτήσεις
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ειδικά προσόντα απογραφής
1. Για να απογραφεί κάποιος ως ναυτικός πρέπει να
διαθέτει ειδικά προσόντα ή να μην συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ως εξής:
α. Να έχει συμπληρώσει ημερολογιακά το δέκατο έκτο
έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το εξηκοστό
τέταρτο.
β. Να είναι απόφοιτος Γυμνασίου.
γ. Να μην έχει καταδικασθεί σε κάθειρξη κατά την τελευταία δεκαετία.
δ. Να μην έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία δεκαετία σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου συνολικά για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία,
διευκόλυνση εισόδου στο ελληνικό κράτος ή εξόδου από
αυτό υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς να υποβληθεί στον
απαιτούμενο έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ένεκα παραβάσεων των διατάξεων περί ναρκωτικών
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και προστασίας του Νομίσματος και για εγκλήματα κατά
των ηθών.
ε. Να μην έχει την ιδιότητα του πολιτικού υπαλλήλου
(Μόνιμου - Ι.Δ.Α.Χ.) του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού ή
στρατιωτικού υπαλλήλου.
στ. Να έχει αποφοιτήσει επιτυχώς από το Βασικό Κύκλο
Σπουδών Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων.
ζ. Άρρενες από δεκαοκτώ ετών και άνω να μην έχουν
καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία και
να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός των τάξεων του στρατεύματος.
η. Να είναι υγιής και ικανός για το ναυτικό επάγγελμα.
2. Από τους περιορισμούς της περ. (ε) της παρ. 1 εξαιρούνται:
α. Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Λιμενοφύλακες και
οι Δόκιμοι των Παραγωγικών Σχολών του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, μετά από σχετική
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β. Αυτοί που εμπίπτουν σε ειδικές διατάξεις βάσει των
οποίων δικαιούνται να αποκτήσουν αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας Εμπορικού Ναυτικού.
3. Εφόσον οι αιτούντες την απογραφή είναι συνταξιούχοι φορέα ενταχθέντος στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ή έτερου δημόσιου ασφαλιστικού
φορέα, τηρούνται οι απαγορεύσεις, υποχρεώσεις και
περιορισμοί των διατάξεων που ρυθμίζουν τα συνταξιοδοτικά ζητήματα. Στη σελίδα των στοιχείων ταυτότητας
του εκδιδόμενου ναυτικού φυλλαδίου τίθεται με ερυθρά
σφραγίδα η σημείωση «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ».
4. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 κατά τον χρόνο της
ναυτολόγησής τους πρέπει να:
α. πληρούν τους όρους περί ηλικίας και ειδικής έγγραφης άδειας που εκδίδεται από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) ή τη Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την απασχόληση
συνταξιούχων λόγω γήρατος ναυτικών.
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β. δηλώνουν την εργασία αυτή στον ασφαλιστικό τους
φορέα.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται το
π.δ. 256/1986 «Περί ειδικών προσόντων απογραφής ναυτικών» (Α΄ 120) όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με τα π.δ. 247/1989 «Αντικατάσταση
του άρθρου 1 του π.δ. 256/1986 περί ειδικών προσόντων
απογραφής ναυτικών (Α΄ 120)» (Α΄ 115), π.δ. 79/1997
«Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 256/1986
(Α΄ 120) “Περί ειδικών προσόντων απογραφής Ναυτικών”» (Α΄ 65) και π.δ. 174/1999 «Συμπλήρωση - τροποποίηση των διατάξεων περί ειδικών προσόντων απογραφής ναυτικών» (Α΄ 164).
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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