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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 102
29 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4150
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός – Αρµοδιότητες – ∆ιάρθρωση υπηρεσιών
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο ιδρύ−
θηκε µε το π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει, έχει τις γε−
νικές αρµοδιότητες και τη διάρθρωση των παραγράφων
2, 3 και 4 του παρόντος.
2. Αρµοδιότητες:
α) Ο σχεδιασµός της ναυτιλιακής πολιτικής, µε σκοπό
την προαγωγή και την προάσπιση των συµφερόντων
της ελληνικής εµπορικής ναυτιλίας και τη σύνδεσή της
µε την εθνική οικονοµία, η ανάπτυξη της ναυτικής εκ−
παίδευσης και η ναυτική εργασία, καθώς και η προ−
στασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η σχεδίαση και
εφαρµογή της ολοκληρωµένης νησιωτικής πολιτικής
και η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού και των θα−
λάσσιων συγκοινωνιών και µεταφορών, η ασφάλεια της
ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας
στη θάλασσα, η µέριµνα για την πρόληψη και την κατα−
στολή εκνόµων ενεργειών στους χώρους αρµοδιότητας
του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και ο
έλεγχος των θαλασσίων συνόρων.
β) Η χάραξη της λιµενικής πολιτικής, η εποπτεία των
λιµενικών υποδοµών κάθε λειτουργικής µορφής και η
προαγωγή του εθνικού λιµενικού συστήµατος ως πα−
ράγοντα ανάπτυξης της οικονοµίας, των νησιών και της
ναυτιλίας της χώρας.
γ) Η οργάνωση και λειτουργία του Λιµενικού Σώµατος −
Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανατίθε−
ται ο εθνικός συντονισµός για την παρακολούθηση της
Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Integrated Maritime Policy of the EU). Για το σκο−
πό αυτόν, συνιστάται µη αµειβόµενη Επιτροπή για την

Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική, της οποίας προΐ−
σταται ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Έργο της είναι ο συντονισµός
των συναρµόδιων Υπουργείων για τη διαµόρφωση των
εθνικών θέσεων και προτεραιοτήτων, η παρακολούθηση
των συναφών πολιτικών και νοµοθετικών πρωτοβουλιών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προετοιµασία
δράσεων µε θαλάσσια διάσταση που άπτονται της Ολο−
κληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η χρηµατοδότηση
και υλοποίηση των οποίων διενεργείται από τα καθ’
ύλην αρµόδια Υπουργεία.
β) Στην Επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσωποι των
Υπουργείων Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο−
ρών και ∆ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτι−
σµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
µατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Τουρισµού
και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με πρόσκληση του Προέδρου
της µπορεί να καλούνται εκπρόσωποι άλλων δηµόσιων
και ιδιωτικών φορέων για την εκπλήρωση του έργου της.
γ) Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής
Άµυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται η Επι−
τροπή και καθορίζεται η λειτουργία της, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.
4. ∆ιάρθρωση:
α) Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανήκουν η
Γενική Γραµµατεία Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία ιδρύεται δια του
παρόντος και προέρχεται από την τροποποίηση και
µετονοµασία της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και
Λιµενικής Πολιτικής, η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιµενικό Σώµα − Ελληνική
Ακτοφυλακή µε το Αρχηγείο αυτού.
β) Οι επιµέρους αρµοδιότητες και οργάνωση των υπη−
ρεσιών και µονάδων του Υπουργείου καθορίζονται µε
διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουρ−
γών Οικονοµικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο
ως άνω διάταγµα, το οποίο αποτελεί τον Οργανισµό
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, περιλαµβάνονται
αναλυτικά οι ασκούµενες αρµοδιότητες των υπηρεσι−
ών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, της Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτι−
λιακών Επενδύσεων, της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου
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θ) τους Προϊσταµένους Περιφερειακών ∆ιοικήσεων,
ο αρχαιότερος υφιστάµενός τους στην Περιφερειακή
∆ιοίκηση, εκτός αν προϊστάµενος Λιµενικής Αρχής περι−
οχής δικαιοδοσίας του είναι αρχαιότερος αυτού, οπότε
τον αντικαθιστά ο τελευταίος,
ι) τους Προϊσταµένους Λιµενικών Αρχών, οι ανώτεροι
ή αρχαιότεροι υφιστάµενοί τους Αξιωµατικοί, Ανθυπα−
σπιστές ή Υπαξιωµατικοί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Άρθρο 9
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιτήρησης και
Ελέγχου Συνόρων (Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.)
Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4058/2012 (Α΄63) αντι−
καθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. στελεχώνεται από το αναγκαίο
για τη λειτουργία του προσωπικό των Υπηρεσιών των
Υπουργείων ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο−
λίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου, το οποίο αποσπάται σε
αυτό για χρονικό διάστηµα έως τριών ετών που µπορεί
να ανανεώνεται µια φορά για ίσο χρονικό διάστηµα.
Επίσης, στο Κέντρο µπορεί να αποσπάται και προ−
σωπικό των Υπουργείων Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Με−
ταφορών και ∆ικτύων. Το προσωπικό των Υπουργείων
που αναφέρονται στα ανωτέρω εδάφια, πλην εκείνων
του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, αποσπάται µε απόφαση του Υπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού. Ως Προϊστάµενος του Κέντρου το−
ποθετείται µε απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Αιγαίου
ανώτατος αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας ή
του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι
διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφοι 5 και 6 εδάφιο α΄
του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη
εφαρµογή και στο ανωτέρω προσωπικό.»
Άρθρο 10
Πρόστιµα
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 15 του άρθρου 6 του ν. 2399/
1996, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
14 του ν. 2881/2001 (Α΄ 16) και ισχύει, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«δ) από τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τις Λιµενι−
κές Αρχές για παράνοµη στάθµευση κατά τις διατάξεις
του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999, Α΄ 57)».
Άρθρο 11
Ρυθµίσεις Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου
(ν.δ. 187/1973) – Επιτροπές Κωδικοποίησης
1. Στο άρθρο 126 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ι−
καίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), το εδάφιο µόνο αριθµείται
ως παράγραφος 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως
ακολούθως:
«2. Ο έλεγχος και η θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων,
στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατάπλου και από−
πλου κατηγοριών πλοίων που δραστηριοποιούνται στις
θαλάσσιες ενδοµεταφορές, εκτός αυτών που εκτελούν
δροµολόγια µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας,
δύνανται να διενεργούνται περιοδικά από τις Λιµενικές
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Αρχές. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την
εφαρµογή της παρούσας.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 157 του
Κώδικα ∆ηµόσιου Ναυτικού ∆ικαίου αντικαθίσταται ως
εξής:
«Πριν από την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, οι
παραβάτες καλούνται µε έγγραφη πρόσκληση της Λι−
µενικής Αρχής σε απολογία. Η απολογία υποβάλλεται
στη Λιµενική Αρχή εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση της κλήσης».
3. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυ−
τικού ∆ικαίου, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Η πιστοποίηση πλοίων, καθώς και πλοιοκτητριών
και διαχειριστριών εταιριών, η γενική ή µερική επιθεώρη−
ση, ο έλεγχος και η έγκριση σχεδίων, µελετών, εγχειριδί−
ων, εξοπλισµού και υλικών, η έκδοση αδειών ναυπήγησης
και µετασκευής, η παρακολούθηση των αντίστοιχων
εργασιών, η αναγνώριση επιβατηγών πλοίων ως ελλη−
νικών, καθώς και κάθε άλλη πράξη απαραίτητη για τη
διαπίστωση συµµόρφωσής τους µε την ισχύουσα νοµο−
θεσία, δύναται να ανατεθούν στο σύνολό τους ή εν µέρει
σε εξουσιοδοτηµένους από την Ελλάδα οργανισµούς
µε γραπτή συµφωνία. Οι οργανισµοί αυτοί τελούν υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής
εξουσιοδότησης προς τους ανωτέρω οργανισµούς, κα−
θώς και το ειδικότερο περιεχόµενο αυτής.»
4. Η παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυ−
τικού ∆ικαίου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου
44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου
αυτού και των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται
σε εκτέλεσή του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινι−
κή ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Προϊσταµένου του αρµοδίου Κλάδου του
Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
ή του Προϊσταµένου της Λιµενικής ή Προξενικής Αρχής,
κατά λόγο αρµοδιότητάς τους, πρόστιµο τριακοσίων
(300) ευρώ έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
Υπόχρεοι για την καταβολή τoυ προστίµου είναι αλλη−
λεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειρι−
στής, ο εφοπλιστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος του
πλοίου. Ειδικότερα για τις παραβάσεις του ∆ιεθνούς
Κώδικα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης (ISM Code), µε αιτιο−
λογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου του αρµόδιου
Κλάδου του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής, επιβάλλεται το πρόστιµο του προηγού−
µενου εδαφίου στον πλοιοκτήτη ή στην «εταιρία», όπως
αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.1.2. του Μέρους Α΄ του
∆ιεθνούς Kώδικα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης (ISM Code),
όπως ισχύει.»
5 α. Στην παρ. 2 του άρθρου 87 του Κώδικα ∆ηµοσί−
ου Ναυτικού ∆ικαίου (ν.δ. 187/1973, Α’ 261) προστίθεται
περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) επί επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες ανα−
ψυχής και περιήγησης άνω των τριάντα (30) ν.µ. από το
λιµένα αφετηρίας έως τον τελικό λιµένα προορισµού και
συνολικής διάρκειας µικρότερης του εικοσιτετραώρου».
β. Στο άρθρο 87 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ι−
καίου προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
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«3. Οµοίως, κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η οργανική σύνθεση
του προσωπικού επιβατηγού ή επιβατηγού/οχηµαταγω−
γού πλοίου που εκτελεί πλόες:
α) Μεταξύ ελληνικών λιµένων και λιµένων της αλλο−
δαπής ή µεταξύ λιµένων της αλλοδαπής.
β) ∆ροµολογιακούς µεταξύ ελληνικών λιµένων συνολικής
απόστασης από το λιµένα αφετηρίας µέχρι τον τελικό
λιµένα προορισµού έως και 30 ν.µ. και είναι κλειστού τύπου.
γ) Μεταξύ ελληνικών λιµένων ή µεταξύ ελληνικών λι−
µένων και λιµένων της αλλοδαπής ή µεταξύ λιµένων της
αλλοδαπής, όταν αυτό εµπίπτει στην εφαρµογή του Κώ−
δικα Ταχυπλόων Πλοίων του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργα−
νισµού (ΙΜΟ) ή του Κώδικα ∆υναµικώς Υποστηριζοµένων
Σκαφών του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ).
Η οργανική σύνθεση για την ως άνω περίπτωση α΄
διαµορφώνεται µε βάση τον απαιτούµενο αριθµό ναυ−
τικών για το χειρισµό και τη στελέχωση των σωστικών
µέσων του πλοίου, όπως ο αριθµός αυτός καθορίζεται,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, λαµβάνοντας υπόψη
και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Σύµβασης Ναυτικής
Εργασίας, 2006 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 4078/2012 (Α΄ 179).»
6. α. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 164 του Κώδικα
∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, όπως ισχύει, αριθµούνται
ως παράγραφος 1.
β. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 164 του Κώδικα
∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, όπως ισχύει, αριθµείται
ως παράγραφος 2 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται
στα επιβατηγά πλοία, για τα οποία εφαρµόζεται το
άρθρο 3 της Οδηγίας 98/18 (EEL 144/1998), όπως ενσω−
µατώθηκε µε το άρθρο 3 του π.δ. 103/1999 (Α΄ 110) και
ισχύει, υπό τους όρους ότι τα πλοία πληρούν τις κατά
περίπτωση απαιτήσεις του άρθρου 6(α) της Οδηγίας
98/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2003/24
(EEL 123/2003) ΕΚ και όπως ενσωµατώθηκε µε την παρ. 3
του άρθρου 2 του π.δ. 66/2005 (Α΄ 100) και ισχύει, καθώς
και των απαιτήσεων των άρθρων 6, 8 και 9 της Οδηγίας
2003/25/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκαν µε τα άρθρα 6, 8 και
9 του π.δ. 52/2005 (Α΄ 79) και ισχύει.»
γ. Στο άρθρο 164 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ι−
καίου προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Oι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυ−
τού δεν εφαρµόζονται στα επιβατηγά και επιβατηγά
οχηµαταγωγά πλοία, για τα οποία εφαρµόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. Οι δι−
ατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται οµοίως
στα επιβατηγά και επιβατηγά / οχηµαταγωγά πλοία,
που εκτελούν πλόες µέχρι είκοσι (20) ναυτικά µίλια από
την ακτογραµµή, εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθε−
τες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν
µε διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με τις διατάξεις του διατάγµατος
αυτού οφείλουν να εναρµονιστούν εντός µεταβατικής
περιόδου που θα προβλέπεται στο διάταγµα αυτό και
τα επιβατηγά και επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία, στα
οποία έχει γίνει εφαρµογή των διατάξεων της παρα−
γράφου 2 του άρθρου αυτού.»
7. Η υποπερίπτωση iii της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 168A του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού
∆ικαίου, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

«iii). Το πλοίο και ο πλοιοκτήτης πρέπει να πληρούν
τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της
παραγράφου 2 και των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του
άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001, όπως ισχύουν».
8.α. Στο άρθρο 165 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού
∆ικαίου, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 5
ως ακολούθως:
«5. Στα ελληνικά επιβατηγά πλοία, στα υπό κοινοτική
σηµαία επιβατηγά πλοία και στα επιβατηγά πλοία που
είναι εγγεγραµµένα στα νηολόγια των κρατών – µε−
λών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και φέρουν
τη σηµαία τους, τα οποία έχουν το δικαίωµα περιη−
γήσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων
3 περίπτωση α΄ και β΄ και 4 του παρόντος άρθρου,
παρέχεται το δικαίωµα παραλαβής επιβατών και από
τους ενδιάµεσους ελληνικούς λιµένες, υπό τις ακόλου−
θες προϋποθέσεις:
α) ο λιµένας της οριστικής αποβίβασης των επιβατών
είναι ο ελληνικός λιµένας επιβίβασής τους και
β) η διάρκεια του κυκλικού περιηγητικού ταξιδιού από
το λιµένα επιβίβασης των επιβατών έως και το λιµένα
αποβίβασής τους είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα οκτώ
(48) ώρες.»
β. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 165 του Κώδικα
∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, όπως ισχύει, αναριθµούνται
σε 6, 7 και 8 αντιστοίχως.
γ. Οι διατάξεις του π.δ. 122/1995 (Α΄ 75), όπως ισχύει,
κατά το µέρος που ρυθµίζουν µε τρόπο διαφορετικό
τα θέµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 165 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου,
καταργούνται.
9. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αι−
γαίου συγκροτείται µη αµειβόµενη Επιτροπή για την
τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κώδικα ∆ηµοσίου
Ναυτικού ∆ικαίου (Κ∆Ν∆), της οποίας προΐσταται ο Γε−
νικός Γραµµατέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαί−
ου, µε αναπληρωτή τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην Επιτροπή
συµµετέχουν εκπρόσωποι των αρµοδίων ∆ιευθύνσε−
ων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, δικαστικοί
λειτουργοί, καθηγητές ΑΕΙ, εκπρόσωποι του Ναυτικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος και άλλων επαγγελµατικών ορ−
γανώσεων, καθώς και πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και
εµπειρίας στο σχετικό αντικείµενο. Με την ίδια απόφα−
ση ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας και γραµµατειακής
υποστήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη ανα−
γκαία λεπτοµέρεια.
β. Με όµοια απόφαση συγκροτείται µη αµειβόµενη Επι−
τροπή, αντίστοιχης συνθέσεως, για τον εκσυγχρονισµό
και την κωδικοποίηση του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού
∆ικαίου (ΚΙΝ∆). Με την ως άνω απόφαση ρυθµίζονται θέ−
µατα λειτουργίας και γραµµατειακής υποστήριξης της
Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Άρθρο 12
Έλεγχος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων
και Λιµενικών Εγκαταστάσεων
(Τροποποιήσεις του ν. 3622/2007)
1. Στο άρθρο 2 του ν. 3622/2007 (Α΄ 281) προστίθεται
παράγραφος 16 ως ακολούθως:
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β. Εφαρµοστέο δίκαιο επί της ουσιαστικής διαφοράς,
εάν δεν έχει συµφωνηθεί άλλως, είναι το ελληνικό. Ως
γλώσσα διαιτησίας ορίζεται η ελληνική και ως τόπος
διαιτησίας ο Πειραιάς. Αντίθετη συµφωνία των µερών
σε σχέση µε τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο
δεν ισχύει.
γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, ∆ικαιο−
σύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι, οι προϋ−
ποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης φορέων για
τη διεξαγωγή ναυτικής διαιτησίας, σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Στη διαιτησία που προβλέπει το παρόν άρθρο, δι−
αιτητής εκ µέρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή του κρα−
τικού νοµικού προσώπου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
ορίζεται εν ενεργεία ή επίτιµος λειτουργός του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
4. Το άρθρο 2 του β.δ. 447/1969 (Α΄133) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στη µόνιµη διαιτησία του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελ−
λάδος µπορούν να υπάγονται οι πάσης φύσεως ναυτιλι−
ακές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, περιλαµβανοµένων και
των διεθνών. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου,
ως ναυτιλιακές διαφορές νοούνται ιδίως οι διαφορές
που έχουν σχέση µε πλοίο ή πλωτό ναυπήγηµα, µε
τη χρησιµοποίηση, λειτουργία, ναυσιπλοΐα ή εκµετάλ−
λευση αυτού, µε τη χρηµατοδότηση των ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, καθώς και διαφορές που προκύπτουν
από οποιεσδήποτε συµβάσεις που έχουν σχέση µε τη
ναυτιλία εξαιρουµένων των ναυτεργατικών.»
Άρθρο 53
Ρυθµίσεις σχετικές µε τον Οίκο Ναύτου
1.α. Στην κεντρική υπηρεσία, καθώς και στα παραρτή−
µατα Οίκου Ναύτου δύνανται να παρέχονται από τον
ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες υγείας ή άλλες υποστηρικτικές προς
αυτές υπηρεσίες προς τους ναυτικούς και τις οικογέ−
νειές τους. Για το σκοπό αυτόν, ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει το
αναγκαίο κατά περίπτωση προσωπικό, συµπεριλαµβα−
νοµένων ιατρών, οδοντιάτρων, φαρµακοποιών, υγειονο−
µικού προσωπικού και διοικητικών υπαλλήλων.
β. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας
και Αιγαίου ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, θέµατα σχετικά
µε δαπάνες για την παροχή τους, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια.
2. Το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ) επιτρέπεται µε
απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησής του να πα−
ραχωρεί κατά χρήση ακίνητα που ανήκουν στην κυριό−
τητά του στον Οίκο Ναύτου για τη στέγαση των κεντρι−
κών υπηρεσιών, των παραρτηµάτων ή γενικότερα για
την εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών αυτού. Με
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθµίζονται
η διάρκεια και οι όροι της ως άνω παραχώρησης, το
ετήσιο αντάλλαγµα που καταβάλλεται στο ΝΑΤ, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
3. Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κωδικοποιούνται
σε ενιαίο κείµενο οι νοµοθετικές διατάξεις που αφο−
ρούν στον Οίκο Ναύτου. Κατά την κωδικοποίηση αυτή

επιτρέπεται νέα αρίθµηση, διαφορετική κατάταξη και
γενικότερη διαρρύθµιση των ισχυουσών διατάξεων, µε
σκοπό τη διασαφήνιση της σχετικής νοµοθεσίας, χωρίς
ωστόσο την προσθήκη νέων ή τροποποίηση υφιστάµε−
νων ρυθµίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Αιγαίου συγκροτείται µη αµειβόµενη επιτροπή για
την ανωτέρω κωδικοποίηση. Με την ίδια απόφαση ρυθ−
µίζονται θέµατα λειτουργίας και γραµµατειακής υπο−
στήριξης της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
4.α. Το στοιχείο α΄ της παρ. 12 του άρθρου 84 του
π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), µε το οποίο κωδικοποιήθηκε ο
ν. 792/1978 (Α΄ 110), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12.α) Από το σύνολο των κατά τις προηγούµενες πα−
ραγράφους τακτικών εισφορών ποσοστό είκοσι οκτώ
τοις εκατό (28%) αποτελεί πόρο του Κεφαλαίου Ανερ−
γίας Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.) και δύο τοις εκατό
(2%) πόρο του Ειδικού λογαριασµού Προστασίας Φυµα−
τικών Ναυτικών που λειτουργούν στο Ν.Α.Τ.. Το ως άνω
ποσοστό υπέρ Κ.Α.Α.Ν. καταβάλλεται από το Ν.Α.Τ. στον
Οίκο Ναύτου σε δώδεκα (12) ισόποσες µηνιαίες δόσεις
και εκκαθαρίζεται όταν εκκαθαρισθούν τα ναυτολόγια
κάθε οικονοµικής χρήσης.»
β. Η ισχύς της ως άνω υπό στοιχείο α΄ ρύθµισης ισχύει
από 1.1.2014.
5. Η παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89)
αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
το ποσοστό του στοιχείου α΄ της παρ. 12 του άρθρου
84 του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), όπως ισχύει, επιµερίζεται
στο Κεφάλαιο Ανεργίας και στο Κεφάλαιο Ασθενείας.
Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και
Αιγαίου το κατά τα ανωτέρω οριζόµενο ποσοστό των
εισφορών του Κεφαλαίου Ασθενείας κατανέµεται σε
τµήµα που αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ για παροχές σε
είδος και σε τµήµα που αποδίδεται στο «Λογαριασµό
Παροχών σε Χρήµα» του Οίκου Ναύτου, ο οποίος συ−
νιστάται µε την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 47.»
Άρθρο 54
Απελευθέρωση περιηγητικών πλόων
Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το δικαίωµα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται,
σύµφωνα µε το άρθρο 165 παράγραφος 3 περίπτωση
β΄ του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, που κυρώ−
θηκε µε το άρθρο µόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως
ισχύει, σε πλοία µε κοινοτική σηµαία και σηµαία χωρών
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται
εφεξής και στα πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών, µε την
προϋπόθεση ότι τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους
πλόες, έχουν µεταφορική ικανότητα µεγαλύτερη των
σαράντα εννέα (49) επιβατών και εκτελούν κυκλικό πε−
ριηγητικό ταξίδι µεταξύ ελληνικών ή και ξένων λιµένων
παραλαµβάνοντας επιβάτες από ελληνικούς λιµένες µε
αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιή−
γηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου (ναύλου)
και υπό τον όρο ότι, εφόσον ο λιµένας της οριστικής
αποβίβασης των επιβατών είναι ελληνικός λιµένας, αυ−
τός είναι ο λιµένας της επιβίβασής τους. Η διάρκεια του
ταξιδιού από το λιµένα επιβίβασης των επιβατών έως

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
και το λιµένα αποβίβασής τους είναι, κατ’ ελάχιστον,
σαράντα οκτώ (48) ώρες.»
Άρθρο 55
∆ωρεές για τη στήριξη πολιτικών
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
1.α. Για την ενίσχυση της αποστολής του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και των εποπτευόµενων από αυτό
φορέων, είναι δυνατή η χρηµατοδότηση ή η εν γένει
ενίσχυσή του, συνιστάµενη σε δωρεά είδους ή δωρε−
άν παροχή υπηρεσιών, από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
χωρίς οποιοδήποτε, άµεσο ή έµµεσο, αντάλλαγµα ή
αντιστάθµισµα.
β. Με ευθύνη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουρ−
γείου αναρτάται στο διαδίκτυο το ετήσιο πρόγραµ−
µα αναγκών συνοδευόµενο από τεχνική περιγραφή. Ο
δωρητής επιλέγει το έργο ή τη δραστηριότητα που
επιθυµεί να ενισχύσει και γνωστοποιεί την επιλογή του
εγγράφως στο Υπουργείο, το οποίο οφείλει, σε εύλογο
χρονικό διάστηµα και πάντως όχι πέραν των είκοσι (20)
ηµερών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να δηλώσει
την αποδοχή ή µη της δωρεάς. To Υπουργείο Ναυτιλίας
και Αιγαίου παρέχει κάθε αναγκαία συνδροµή για την
πραγµατοποίηση της δωρεάς.
2. Μεταξύ του δωρητή και του Υπουργείου υπογράφε−
ται σύµβαση, η οποία προσδιορίζει τους ειδικότερους
όρους πραγµατοποίησης της δωρεάς. Με απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου
καταρτίζεται πρότυπο σχέδιο σύµβασης, µε το οποίο
καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα δικαιώµατα και οι υπο−
χρεώσεις των µερών, καθώς και ζητήµατα εµπιστευτι−
κότητας των σε αυτήν αναφερόµενων πληροφοριών και
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.
3. Οι δωρεές του παρόντος άρθρου προς το Υπουρ−
γείο Ναυτιλίας και Αιγαίου απαλλάσσονται από το φόρο
δωρεάς.
Άρθρο 56
Ζητήµατα προσωπικού
Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής
1. Το προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής
Ακτοφυλακής µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως ισχύει, εξακολουθεί να έχει ως
κύριο φορέα ασφάλισης το ∆ηµόσιο και ως φορέα επι−
κουρικής ασφάλισης το Μετοχικό Ταµείο Ναυτικού, που
προβλέπεται από το π.δ. 21/31 Οκτωβρίου 1932 (Α΄ 387)
και συµµετέχει στο Ταµείο Αρωγής Λιµενικού Σώµατος −
Ελληνικής Ακτοφυλακής που προβλέπεται από το β.δ.
160/1970 (Α΄ 44). Στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος −
Ελληνικής Ακτοφυλακής παρέχεται νοσοκοµειακή και
υγειονοµική περίθαλψη, όπως αυτή ορίζεται ιδίως στις
διατάξεις του ν. 154/1975 (Α΄ 185), του π.δ. 432/1983 (Α΄162),
του π.δ. 133/2002 (Α΄ 109), του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), του
π.δ. 169/2004 (Α΄ 142) και της παρ. 9 του άρθρου 16 του
ν. 3922/2011 (Α΄ 35).
2. Όσοι αποφοιτούν από τις παραγωγικές σχολές του
Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής µπορεί να
τοποθετούνται στις Επισκευαστικές Βάσεις Λιµενικού
Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον κατέχουν
πτυχίο ή δίπλωµα αντίστοιχης ειδικότητας, σύµφωνα µε
το π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει κάθε φορά. O αριθ−
µός των κενών οργανικών θέσεων που θα πληρωθούν
καθορίζεται µε απόφαση του Αρχηγού του Λιµενικού
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Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύµφωνα µε τη δι−
αδικασία της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009 (Α΄
50), όπως ισχύει.
3. Στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος − Ελληνι−
κής Ακτοφυλακής που µετακινείται στο εξωτερικό προς
εκτέλεση υπηρεσίας, παρέχεται η δυνατότητα χορήγη−
σης προκαταβολής στο µετακινούµενο σε βάρος της
Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµα−
τος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, µέχρι και του 75% του
συνολικά δικαιούµενου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφε−
ροµένου και εγκρίσεως του Γενικού ∆ιαχειριστή αυτής.
4. Για τους Υποναυάρχους Λιµενικού Σώµατος − Ελ−
ληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι υπηρέτησαν µετά την
1.1.2008 σε προβλεπόµενες µε βάση τα καθήκοντα ορ−
γανικές θέσεις του βαθµού τους, πλην του Υπαρχηγού
Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, τουλά−
χιστον για τρεις (3) µήνες, εφόσον αποστρατεύθηκαν
πριν από την έκδοση του π.δ. 81/2012 (Α΄139) και εφόσον
η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως
αποστρατευτέων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1
του π.δ. 308/1997 (Α΄ 220), εκτός εάν µε απόφαση του
Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής,
διαπιστωθεί η συνδροµή των λόγων που καθορίζονται
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 39 του π.δ.
81/2012, όπως ισχύει.
5.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 4219/1961 (Α΄ 171),
προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό του Λιµενικού Σώ−
µατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο χρόνος των δύο (2)
ετών σπουδών του προηγούµενου εδαφίου ισχύει, υπό
τις ίδιες προϋποθέσεις, και για σπουδές σε Ακαδηµίες
Εµπορικού Ναυτικού και Ανώτερες ∆ηµόσιες Σχολές
Εµπορικού Ναυτικού.»
β. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει
αναδροµικά από την κατάταξη στο Λιµενικό Σώµα − Ελ−
ληνική Ακτοφυλακή του προσωπικού που εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής αυτής.
6. Σε παραρτήµατα του Οίκου Ναύτου στα οποία
δεν υπηρετεί προσωπικό του Φορέα αυτού ή αυτό δεν
επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών τους ανα−
γκών, αυτές καλύπτονται από προσωπικό του Λιµενικού
Σώµατος − Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετεί στην
οικεία Λιµενική Αρχή. Για την περίπτωση αυτή, εφαρ−
µογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του
ν. 3922/2011.
7. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄
της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), όπως
ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Συµβούλιο αυτό συγκροτείται από:
αα) Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως
Πρόεδρο.
ββ) Τον Αρχηγό Λιµενικού Σώµατος − Ελληνικής Ακτο−
φυλακής, ως µέλος.
γγ) Έναν Αντιστράτηγο του Στρατού Ξηράς, αρχαιότε−
ρο αυτού που συµµετείχε στο πρωτοβάθµιο, ως µέλος.
δδ) Έναν Αντιναύαρχο του Πολεµικού Ναυτικού, ως
µέλος.
εε) Έναν Αναθεωρητή Α΄ Τάξεως του ∆ικαστικού Σώ−
µατος των Ενόπλων ∆υνάµεων, ως µέλος.
Τα µέλη που αναφέρονται στις περιπτώσεις γγ΄ και
δδ΄, καθώς και τα αναπληρωµατικά αυτών, ορίζονται
µε πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α., ενώ το µέλος της
περίπτωσης εε΄ και ο αναπληρωτής του ορίζονται µε

