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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµι−
ση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης
1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της
τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και
εγκρίσεις που εκδίδει, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε−
σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων
των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της
νόµιµης άσκησής τους.
2. Αν µεταβληθεί η επωνυµία του φορέα της επιχεί−
ρησης ή µεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία µέρος
ή το σύνολο των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών µίας
εταιρείας, ανάλογα µε τη φύση της επιχείρησης ως
ατοµικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που
έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται µόνον όσον
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν.
Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη
λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόµιση νέων.
Αν η µεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα−
στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα
πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούµενη δραστηριότη−
τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση
απαιτείται η προσκόµιση από την επιχείρηση υπεύθυνης
δήλωσης µε την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι−
κής άδειας.
3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που εκδί−

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως
δραστηριότητες, µεριµνούν για την ηλεκτρονική µετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου
γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση µεταξύ των συναρµόδιων
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.
4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης,
απόφασης ή γνωµοδότησης από κρατικές κεντρικές και
περιφερειακές αρχές και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία
αυτά αναζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία.
5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαµβάνονται
όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.
6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώµης,
αρκεί η προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόµο ή σε κανονιστικές πράξεις. ∆εν
επιτρέπεται η εκ µέρους της αρµόδιας αρχής αναζήτηση
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκοµισθούν,
δεν λαµβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η
παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα εκ µέρους του αρµό−
διου υπαλλήλου.
7. Μέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρό−
ντος νόµου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν
το νοµοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση
αδειών, µε σκοπό τη µείωση: (α) των απαιτούµενων
αδειών και (β) των επί µέρους απαιτούµενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους
µε υπεύθυνες δηλώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος.
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή για τις
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρµογή διατάξεων ∆ιεθνών Συµ−
βάσεων και της κοινοτικής νοµοθεσίας ή ειδικής εθνικής
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προσκοµίσει πριν από την κατακύρωση νέα δικαιολο−
γητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της
κατακύρωσης.
9. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του διαγωνισµού (αρχικού ή και επαναλη−
πτικών) και την υπογραφή του εγγράφου της σχετικής
σύµβασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο
µπορεί, για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών ανα−
γκών, να αναθέτει απευθείας µε την υπογραφή σύµ−
βασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τή−
ρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη διάταξη, τη διενέργεια δροµολογίων
σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληροί τις προβλεπόµε−
νες από τον νόµο προϋποθέσεις, έναντι µισθώµατος.
Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νοµιµότητας από το
Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄
52). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύµβαση θε−
ωρηθεί µη συναφθείσα, καταβάλλεται στον ανάδοχο
το µίσθωµα που αντιστοιχεί στα δροµολόγια που είχε
ήδη εκτελέσει κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι τη γνω−
στοποίηση στο Υπουργείο της πράξης του Κλιµακίου ή
της απόφασης του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου, κατά περίπτωση, ως εάν η σύµβαση είχε συναφθεί
µέχρι τότε εγκύρως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές
προϋποθέσεις.
10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από σύµφωνη γνώµη
του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, οι συµβά−
σεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται
µετά από διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού, µπορεί
να παρατείνονται, πριν από τη λήξη τους, µε τους ίδι−
ους όρους είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό
διάστηµα µέχρι και τέσσερις (4) µήνες συνολικά.
11. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης των δροµολογίων
λόγω αθέτησης της υποχρέωσης του πλοιοκτήτη ή αδυ−
ναµίας εκτέλεσης αυτών για οποιονδήποτε λόγο, στο
πλαίσιο είτε τακτικής (εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης)
δροµολόγησης είτε µε οποιασδήποτε µορφής σύµβαση
ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, αν κρίνεται απολύτως
αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονοµικής και εδα−
φικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών
αναγκών, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας µπορεί, ακόµα και πριν από την κήρυξη
του πλοιοκτήτη εκπτώτου, να αναθέτει απευθείας µε
την υπογραφή σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρε−
σίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τη διενέργεια
των δροµολογίων σε πλοιοκτήτη άλλου πλοίου, που
πληροί τις προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις,
έναντι µισθώµατος. Η διάρκεια της σύµβασης σε αυτή
την περίπτωση ορίζεται το αργότερο µέχρι την έναρξη
της εκτέλεσης δροµολογίων µε τακτική (εµπρόθεσµη
ή εκπρόθεσµη) δροµολόγηση, διαφορετικά µέχρι τη
σύναψη σύµβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της
δροµολογιακής γραµµής και σε περίπτωση που δε
συναφθεί τέτοια σύµβαση µέχρι την προκήρυξη µειο−
δοτικού διαγωνισµού, οπότε έχει εφαρµογή η διάταξη
της παραγράφου 9. Το καταβλητέο µίσθωµα είναι αυτό
της αρχικής σύµβασης που συνήφθη κατόπιν µειοδοτι−
κού διαγωνισµού, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ορίζεται
ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Σ.Α.Σ. Οι διατάξεις του
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δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9, έχουν
εφαρµογή και στην περίπτωση αυτήν.
12. Το άρθρο έβδοµο έχει εφαρµογή και στις γραµµές
που εξυπηρετούνται µε σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας
υπηρεσίας.
13. Στις συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, οι
διατάξεις του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), όπως ισχύει κάθε
φορά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και µόνο για
τα θέµατα που δε ρυθµίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της
προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύµ−
βασης».
14. Οι διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001
(Α΄ 145), όπως αντικαθίστανται µε το παρόν άρθρο, έχουν
εφαρµογή επί συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρε−
σίας, οι οποίες συνάπτονται είτε απευθείας είτε κατό−
πιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν και
δηµοσιεύθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου, µε εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 11
και 12, οι οποίες έχουν εφαρµογή επί συµβάσεων που
συνήφθησαν οποτεδήποτε. Συµβάσεις που συνήφθησαν
είτε απευθείας είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύ−
ξεων που εκδόθηκαν και δηµοσιεύθηκαν πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, διέπονται από
τους όρους αυτών, τους όρους της πρόσκλησης ή της
προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τις διατάξεις του άρ−
θρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ίσχυε πριν
από την αντικατάστασή του µε το παρόν άρθρο.
Άρθρο 221
Παράταση χρόνου εκπλήρωσης
συµβατικής υποχρέωσης
H προβλεπόµενη στο άρθρο 17 του ν. 3887/2010 (Α΄
174) διετής παράταση του χρόνου για την εκπλήρωση
της συµβατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς αντι−
κατάσταση του συµβατικού πλοίου µε άλλο ανώτερης
κατηγορίας, καθώς και της χρονικής διάρκειας της σύµ−
βασης, δύναται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µετά από γνώµη
του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) να
παραταθεί επί µία ακόµα τριετία από την εποµένη της
λήξης της διετίας και, πάντως, όχι πέραν της 31.12.2017,
ύστερα από αίτηση του αναδόχου, που υποβάλλεται
οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της διετίας, και ταυ−
τόχρονη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης, που προβλέπεται στη σύµβαση, για χρόνο
ίσο προς τη διάρκεια της παράτασης. Η διάταξη αυτή
εφαρµόζεται και επί συµβάσεων που καταρτίσθηκαν
µετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του ν. 3887/2010
και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και
δεν έχουν λυθεί έως τότε µε οποιονδήποτε τρόπο.
Άρθρο 222
Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων
Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148) αντικαθί−
στανται ως εξής:
«Άρθρο 1
Προϋποθέσεις
1. Το δικαίωµα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται,
σύµφωνα µε το άρθρο 165 παρ. 3 περίπτωση β΄ του
Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου που κυρώθηκε µε
το άρθρο µόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), σε πλοία µε
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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 49 επιβατών
και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό ταξίδι, µεταξύ του
αφετήριου ελληνικού λιµένα και ελληνικών ή και ξένων
λιµένων, µε αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή
και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου εισιτηρίου
(ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιµένας της οριστικής
αποβίβασης των επιβατών είναι ο αφετήριος λιµένας.
Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα
οκτώ (48) ώρες. Επίσης, το δικαίωµα αυτό παρέχεται
και σε επαγγελµατικά πλοία αναψυχής, που διαθέτουν
µεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 49 επιβατών.
2. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2
και 3 του π.δ. 122/1995 (Α΄ 75) από τους οριζόµενους
περιορισµούς στα περιηγητικά ταξίδια, καθώς και οι
όροι ασφαλείας, που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999
(Α΄17), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρµόζονται ανα−
λόγως και για τα πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών, τα
οποία εκτελούν περιηγητικούς πλόες σύµφωνα µε την
παράγραφο 1.
3. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκµεταλ−
λεύεται τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1
ευθύνεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους
που προβλέπεται στην παράγραφο 2Β του άρθρου 6
του ν. 2399/1996 (Α΄90).
Άρθρο 2
Πλήρωµα
1. Για όσα µέλη του πληρώµατος είναι σύµφωνα µε
την Ελληνική Νοµοθεσία ασφαλισµένα στο Ν.Α.Τ., η
εταιρεία του άρθρου 1 απολαµβάνει των προνοµίων
της ρύθµισης του άρθρου 24 του ν. 3409/2005, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ρύθµιση της παρούσας
παραγράφου εφαρµόζεται και για τα πλοία µε κοινοτική
σηµαία και σηµαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
2. Η απασχόληση των αλλοδαπών ναυτικών στο πλοίο,
ρυθµίζεται αποκλειστικά από τις ισχύουσες διατάξεις
της σηµαίας του πλοίου, καθώς και από τις συλλογικές
ή/και ατοµικές συµβάσεις εργασίας, που ρυθµίζονται
από το δίκαιο της σηµαίας του πλοίου και της χώρας
προέλευσης των ναυτικών.
3. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, που απασχολούνται στο
πλοίο, δε βαρύνονται µε εισφορές για το NAT ή για
οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταµείο και δεν
αποκτούν δικαίωµα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης
παροχής από τα Ταµεία αυτά.
4. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκµεταλ−
λεύεται τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 1 δεν βαρύνεται µε εισφορές προς οποι−
οδήποτε Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταµείο ούτε µε άλλης
µορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη
χρησιµοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών.
Άρθρο 3
Κυρώσεις
Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόµου
αλλά και των διατάξεων της νοµοθεσίας που ισχύει για
την εκτέλεση περιηγητικών πλόων, επιβάλλονται από
την αρµόδια Λιµενική Αρχή, οι κυρώσεις που προβλέ−

πονται στην κείµενη νοµοθεσία και ιδίως των άρθρων
42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού
∆ικαίου.»
Άρθρο 223
Προµήθειες πετρελαιοειδών
της Πλοηγικής Υπηρεσίας
Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), όπως
προστέθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2741/ 1999
(Α΄ 199), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών για την προ−
µήθεια πετρελαιοειδών και θεώρησης τιµολογίων για
την κανονικότητα της τιµής τους, των πλωτών µέσων
της Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας
Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διενεργείται
από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Προµηθειών και Κτιριακών
Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας
του ιδίου Υπουργείου. Η διενέργεια των διαγωνισµών
αυτών γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων
των άρθρων 40 έως 42 του π.δ. 173/1990 (Α΄ 62) και του
ν. 2286/1995 (Α΄ 19).»
Άρθρο 224
Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου
Εµπορικών Πλοίων
1. Για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Κλάδου Επιθεώ−
ρησης Εµπορικών Πλοίων, ο οποίος λειτουργεί σε εικο−
σιτετράωρη βάση, καθορίζεται ειδικό ωράριο εργασίας
του υπηρετούντος στις ανωτέρω Υπηρεσίες πολιτικού
προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζονται θέµατα του ωρα−
ρίου, των φυλακών και των αδειών του προσωπικού
της προηγουµένης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια. Για τα θέµατα της αποζηµίωσης
για τη νυχτερινή εργασία και για την εργασία κατά
το Σάββατο, την Κυριακή και τις αργίες του εν λόγω
προσωπικού εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες δι−
ατάξεις.
Άρθρο 225
Εκπαίδευση σπουδαστών των Α.Ε.Ν.
και σε µη ελληνικά πλοία
Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.
2638/1998 (Α΄ 204), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδηµιών Εµπο−
ρικών Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας
εκπαιδευτικής περιόδου που δε βρίσκουν θέσεις απα−
σχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής εξάσκησης
σε πλοία µε ελληνική σηµαία ή σε πλοία µε ξένη σηµαία
συµβεβληµένα µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ),
µπορεί να ναυτολογηθούν σε πλοία µε σηµαία κράτους
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σηµαία τρίτης χώρας,
µη συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ, υπό την προϋπόθεση ότι
στα εν λόγω πλοία θα είναι ναυτολογηµένος τουλάχι−
στον ένας έλληνας αξιωµατικός Εµπορικού Ναυτικού
(Ε.Ν.) αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που στα
ανωτέρω πλοία δεν υπηρετεί Έλληνας Αξιωµατικός
Εµπορικού Ναυτικού επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η ναυτο−
λόγηση εφόσον διασφαλίζεται η επικοινωνία του σπου−
δαστή µε τον αρµόδιο για την εκπαίδευση αξιωµατικό
Εµπορικού Ναυτικού στην αγγλική γλώσσα.

