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Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμω-
ση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμε-
τοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσω-
πικού, 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 προ-

σωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής που διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους σε 
εταιρείες, λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες, Αναγνω-
ρισμένους Οργανισμούς και Αναγνωρισμένους Οργανι-
σμούς 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 πε-
ριλαμβάνονται οι επιθεωρητές του Ηλεκτρονικού Συ-
στήματος 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).

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 Λιμε-
νικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 
που φέρουν τουλάχιστον το βαθμό Κελευστή Λ.Σ. και 
διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προ-
σόντα:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Ακαδημίας Εμπο-
ρικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Ανώτερης Δημόσιας Σχολής 
Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.),

β) τριετή προϋπηρεσία σε Λιμενική Αρχή ή στα Τμήμα-
τα Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πλοία και στις Λιμενι-
κές Εγκαταστάσεις και στους Λιμένες από έκνομες ενέρ-
γειες 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, σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ορίζονται Αξιω-
ματικοί 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 Εγκα-
ταστάσεων 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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μένα, η έννομη προστασία, η διαδικασία γνωστοποίησης 
της επεξεργασίας στην Α.Π.Δ.Π.Χ., η διαδικασία ελέγχου 
από την Α.Π.Δ.Π.Χ. και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 132
Προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι, κατά το χρόνο θέ-
σης σε ισχύ της παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017 
φέρουν τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής που ανα-
φέρονται σε αυτήν, προάγονται, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες διατάξεις. Αν η κρίση των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
του προηγούμενου εδαφίου έχει ανασταλεί, σύμφωνα 
με την παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012, όπως 
είχε αντικατασταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 33 του ν. 4256/2014 και πριν αντικατασταθεί 
εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017, 
η ανασταλείσα κρίση ενεργείται εντός τριών (3) μηνών 
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου και σε αυτήν 
εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017.

Άρθρο 133
Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2738/1999 (Α’ 180) 

προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή οποτεδήποτε η προ-

σχώρηση συνδικαλιστικής οργάνωσης του προηγούμε-
νου εδαφίου σε ισχύουσα ειδική συλλογική σύμβαση 
εργασίας, η οποία ρυθμίζει αποκλειστικά θεσμικούς 
όρους. Η προσχώρηση γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, που 
γνωστοποιείται στα μέρη που έχουν συνάψει την ειδική 
συλλογική σύμβαση εργασίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζο-
νται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 6.».

Άρθρο 134
Στην παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) 

προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περιπτώσεις όπου, με απόφαση του Δημοτικού Συμ-

βουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώ-
που Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, διαπιστώνεται ότι συντρέχει σοβαρή 
υπηρεσιακή ανάγκη η οποία επιβάλλει την κάλυψη θέσεων 
του α΄ εδαφίου, οι θέσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν, 
σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 14 του άρθρου 17 του 
ν. 2190/1994. Για το σκοπό αυτόν οι αποφάσεις των οικείων 
Δημοτικών ή Διοικητικών Συμβουλίων του προηγούμε-
νου εδαφίου διαβιβάζονται στο ΑΣΕΠ ταυτόχρονα με την 
υποβολή αιτήματος για την κάλυψη των κενών θέσεων.».

Άρθρο 135
Στο άρθρο 39 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) προστίθεται 

τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Τα ως άνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις καταβολής 

αποδοχών στις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων, εφό-
σον απασχολούνταν πραγματικά δυνάμει αποφάσεων 
ασφαλιστικών μέτρων και για τη συνολική διάρκεια της 
πραγματικής απασχόλησης, χωρίς χρονικό περιορισμό.».

Άρθρο 136
Τροποποιήσεις των άρθρων 3 και 13 του 
ν. 4256/2014

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 4256/2014 (Α’ 92) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης από επαγγελ-
ματικό πλοίο αναψυχής με σημαία κράτους - μέλους 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή σημαίας εκτός της 
Ε.Ε. επιτρέπεται, μόνο όταν ο τόπος επιβίβασης και απο-
βίβασης των επιβατών του πλοίου αναψυχής βρίσκεται 
στην αλλοδαπή. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα πλοία αυτά 
δεν αναγνωρίζονται στην ελληνική επικράτεια ως επαγ-
γελματικά πλοία αναψυχής αλλά ως ιδιωτικά και υποχρε-
ούνται σε έκδοση Δελτίου Κίνησης Πλοίων Αναψυχής 
(ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίου Κίνησης (transit log).».

2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4256/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εφοδιασμού ιδιωτικού 
πλοίου αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλων 
κρατών - μελών της Ε.Ε. με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Ανα-
ψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων 
(1.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη ετήσιας θεώρησής 
του, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.».

Άρθρο 137
Ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./
Π.-Μ. Μακεδονίας και Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Οινουσσών

1. Ιδρύονται Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορι-
κού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών Μακεδονίας 
(Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ. Μακεδονίας), με έδρα τη Νέα Μηχανιώ-
να Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Σκοπός της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ. 
Μακεδονίας είναι η κατάλληλη επιμόρφωση των υποψη-
φίων για την απόκτηση των Διπλωμάτων Πλοιάρχων και 
Μηχανικών Α΄ και Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

2. Ιδρύεται Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σω-
στικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.), με 
έδρα τις Οινούσσες. Σκοπός λειτουργίας της Δ.Σ.Ε.Ν. του 
προηγούμενου εδαφίου είναι η παρεχόμενη εκπαίδευ-
ση να καταστήσει τους ναυτικούς ικανούς στην ορθή 
και γρήγορη χρήση των σωστικών και πυροσβεστικών 
μέσων των πλοίων, σε περίπτωση ανάγκης.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 78 του π.δ. 103/2014 (Α’ 170), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 18 του 
ν. 4429/2016 (Α΄ 199), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων 
Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και 
της Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, ανέρ-
χονται συνολικά σε τριάντα δύο (32), στις ακόλουθες 
κατηγορίες: Διευθυντού Σπουδών τρεις (3) θέσεις, Καθη-
γητών - Εκπαιδευτών είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, Βοηθών 
Καθηγητών - Εκπαιδευτών δύο (2) θέσεις και Καθηγητών 
αγγλικής γλώσσας τρεις (3) θέσεις.».

4. Η παρ. 6 του άρθρου 79 του π.δ. 103/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«6.Α. Τα προσόντα πρόσληψης του εκπαιδευτικού 
προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και 
Ραδιοηλεκτρονικών/Ραδιοεπικοινωνιών ορίζονται ως 
κατωτέρω:

α) Καθηγητής - Εκπαιδευτής, ναυτικών μαθημάτων 
Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.-Μ.:

αα) Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01001842911170072*

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας
Εσωτερικών Εσωτερικών και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Περιβάλλοντος Υποδομών
Ανασυγκρότησης και Ενέργειας και Μεταφορών
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ


