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Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:
α) του άρκρου 30 του ν. 4256/2014 «Σουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 92 ).
β) του ν. 4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 102).
γ) του ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 45).
δ) του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ που κυρϊκθκε με το ν. 2717/1999 (Αϋ97).
ε) του Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου, που κυρϊκθκε με το ν.δ. 187/1973 (Αϋ 261).
ςτ) του άρκρου 5 του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ υπθρεςιϊν»
(Αϋ 141), όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 1 του π.δ. 94/2012 «Σροποποίθςθ π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και
μετονομαςία Τπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ υπθρεςιϊν» (Αϋ 149).
η) του π.δ. 119/2013 «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και
Τφυπουργϊν» (Αϋ 153).
θ) του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα, που κυρϊκθκε με το
άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Αϋ 98).
κ) των αρκ. 1 παρ. ςτ, αρκ. 2, του ν.δ.712/70 «Περί διοικθτικοφ ελζγχου του ναυτικοφ ατυχιματοσ» (Αϋ237).
ι) του αρκ. 12 του π.δ.861/1979 «Περί Πεικαρχικϊν υμβουλίων Εμπορικοφ Ναυτικοφ και τθσ ενϊπιον αυτϊν
Διαδικαςίασ» (Αϋ 246), όπωσ τροποποιικθκε με το π.δ.80/1984 (Αϋ206) και το π.δ.579/1989 (Αϋ246).
κ) του αρκ. 24 παρ.2 γ και 3 γ του π.δ.242/1999 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ»(Αϋ201).
2. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ
Προχπολογιςμοφ,
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε:
΄Αρκρο 1
Κακορίηουμε τθ διαδικαςία για τθ διερεφνθςθ αςκενειϊν και τραυματιςμϊν ναυτικϊν επί πλοίων, κατ’ εφαρμογι
του άρκρου 241αϋ όπωσ προςτζκθκε ςτον Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου, ν.δ.187/1973 (Αϋ261), με το άρκρο
30 του ν.4256/2014 «Σουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 92), ωσ ακολοφκωσ:
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α. ε περίπτωςθ τραυματιςμοφ Ζλλθνα ναυτικοφ μζλουσ πλθρϊματοσ πλοίου με ελλθνικι ι ξζνθ ςθμαία
ςυμβεβλθμζνου ι μθ με το Ναυτικό Απομαχικό Σαμείο, κακϊσ και ςε περίπτωςθ τραυματιςμοφ αλλοδαποφ
ναυτικοφ μζλουσ πλθρϊματοσ πλοίου με ελλθνικι ςθμαία, θ αρμόδια Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι προβαίνει ςτθ
ςυλλογι προανακριτικοφ υλικοφ μόνο εφόςον για τθν αντιμετϊπιςθ του τραυματιςμοφ:
i) απαιτθκεί παραμονι ςε νοςοκομείο για νοςθλεία ι
ii) επζλκει λφςθ τθσ ςφμβαςθσ ναυτολόγθςθσ ι
iii) παλιννοςτθκεί ο ναυτικόσ (εξαιτίασ τθσ λφςθσ ναυτολόγθςθσ λόγω τραυματιςμοφ).
β. τισ περιπτϊςεισ τραυματιςμοφ που δεν ςυντρζχει μία εκ των παραπάνω προχποκζςεων κακϊσ και για όλεσ τισ
περιπτϊςεισ αςκενείασ, θ Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι δεν προβαίνει αυτεπάγγελτα ςε διερεφνθςθ ι οποιαδιποτε
ςυλλογι υλικοφ. Ο Πλοίαρχοσ μεριμνά για τθν καταχϊρθςθ εγγραφισ ςτο θμερολόγιο Γζφυρασ του πλοίου του
περιςτατικοφ και τθν ενθμζρωςθ του ναυτικοφ για τθ δυνατότθτα υποβολισ ζγγραφθσ διλωςθσ - αίτθςθσ προσ
περαιτζρω διερεφνθςθ του περιςτατικοφ του. Δικαίωμα ζγγραφθσ διλωςθσ - αίτθςθσ για περαιτζρω ζλεγχο του
περιςτατικοφ ζχει τόςο ο Πλοίαρχοσ όςο και θ πλοιοκτιτρια εταιρεία.
γ. ε κάκε περίπτωςθ, θ υποβολι ι μθ τθσ προαναφερκείςθσ ζγγραφθσ διλωςθσ - αιτιςεωσ διερεφνθςθσ του
περιςτατικοφ δε κίγει και είναι ανεξάρτθτθ από το δικαίωμα των ναυτικϊν περί προςταςίασ, περικάλψεωσ, μιςκοφ
αςκενείασ και αποηθμιϊςεωσ όπωσ κακορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία και ιδίωσ από τα άρκρα 66 και 67
του Ν. 3816/1958 ΚΙΝΔ (Αϋ32).
δ. τισ περιπτϊςεισ ναυτολόγθςθσ ναυτικοφ ο οποίοσ ζχει απολυκεί λόγω τραυματιςμοφ ι αςκενείασ, ανεξάρτθτα
αν ζχει γίνει διερεφνθςθ του περιςτατικοφ του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 30 του ν.4256/2014
«Σουριςτικά πλοία και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 92), κα πρζπει να προςκομίηεται από το ναυτικό ιατρικι βεβαίωςθ –
γνωμάτευςθ από δθμόςιο νοςοκομείο, εφόςον πρόκειται για τθν θμεδαπι, για τθν ικανότθτα άςκθςθσ του
ναυτικοφ επαγγζλματοσ και ιατρικι βεβαίωςθ – γνωμάτευςθ από νοςοκομείο του εξωτερικοφ, εφόςον πρόκειται
για τθν αλλοδαπι.

Άρκρο 2
Γενικζσ Αρχζσ Πεικαρχικισ – Αςφαλιςτικισ διαδικαςίασ

α. τισ περιπτϊςεισ που αναλαμβάνεται θ διενζργεια προανάκριςθσ από τισ Λιμενικζσ ι Προξενικζσ Αρχζσ, αυτζσ
μεριμνοφν άμεςα και χωρίσ καμιά αναβολι για τθ ςυγκζντρωςθ όλων των αποδεικτικϊν ςτοιχείων τα οποία είναι
απαραίτθτα για τθν πλιρθ διαπίςτωςθ τυχόν παραβάςεων και τον προςδιοριςμό των ςτοιχείων ταυτότθτασ των
εμπλεκομζνων, αναφζροντασ το ςυμβάν ςτθν αρμόδια Ειςαγγελικι Αρχι και ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του ΤΝΑ.
β. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ αποδεδειγμζνθσ ανάγκθσ προσ επίςπευςθ του απόπλου του πλοίου ςτο εξωτερικό
δικαιολογείται θ μθ διεξαγωγι προανάκριςθσ από τθν αρμόδια Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι. Ειδικότερα, εφόςον
γίνεται κεϊρθςθ των ναυτιλιακϊν βιβλίων του πλοίου ςτθ κεϊρθςθ του θμερολογίου γζφυρασ κα γίνεται ςχετικι
εγγραφι περί του περιςτατικοφ που χριηει διερεφνθςθσ. ε περίπτωςθ που δεν γίνεται κεϊρθςθ των ναυτιλιακϊν
βιβλίων, λόγω μθ φπαρξθσ χρόνου ι Προξενικισ Αρχισ, με βάςθ τθ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο γζφυρασ
του πλοίου θ προανάκριςθ διενεργείται ςτον πρϊτο λιμζνα κατάπλου, όπου εδρεφει Ελλθνικι Λιμενικι ι Προξενικι
Αρχι.
γ. Η Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι του πρϊτου λιμζνα κατάπλου του πλοίου από το εξωτερικό όταν λάβει γνϊςθ τθσ
ανωτζρω εγγραφισ, ενεργεί αμζςωσ προανάκριςθ. Κάκε Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι οφείλει να λαμβάνει γνϊςθ
των διαφόρων ςυμβάντων και να εντοπίηει τυχόν παρατθριςεισ που ζχουν γίνει από τθν προθγοφμενθ Λιμενικι ι
Προξενικι Αρχι.
δ. Από τθ ςχθματιηόμενθ δικογραφία κα πρζπει απαραιτιτωσ να εξάγονται με ςαφινεια τα ςτοιχεία ταυτότθτασ
των εξεταςκζντων μαρτφρων και υπαιτίων Ελλινων ναυτικϊν (ονοματεπϊνυμο, όνομα πατρόσ, μθτρόσ, τόποσ και
ζτοσ γζννθςθσ, Μ.Ε.Θ., αρικμόσ διαβατθρίου, τθλζφωνο, διεφκυνςθ κατοικίασ, Α.Δ.Σ., αν είναι εν ενεργεία
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ναυτικόσ/οι, αν είναι ναυτολογθμζνοσ/οι ςε πλοίο, ειδικότθτα και χρόνοσ απαςχόλθςθσ), κακϊσ και τα ςτοιχεία του
πλοίου (όνομα λιμζνα και αρικμόσ νθολογίου), τα ςτοιχεία του ναυτολογίου (ζτοσ, λιμζνασ και αρικμόσ εκδόςεωσ).
Σα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να μνθμονεφονται απαραίτθτα ςτα ςχετικά ζγγραφα τθσ δικογραφίασ και κυρίωσ
ςτθν Ζκκεςθσ Ζνορκθσ Προανάκριςθσ (Πόριςμα).
ε. Κάκε δικογραφία, πλθν εκείνων που αφοροφν το Ν.Δ. 712/70 (Αϋ 237) «Περί διοικθτικοφ ελζγχου του ναυτικοφ
ατυχιματοσ», για τισ οποίεσ ςυντάςςεται Ζκκεςθ από τα Ανακριτικά υμβοφλια Ναυτικϊν Ατυχθμάτων (ΑΝΑ),
ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από Ζκκεςθ Ζνορκθσ Προανάκριςθσ (Πόριςμα) θ ςφνταξθ του οποίου κρίνεται
επιβεβλθμζνθ προσ υποβοικθςθ των αςκοφντων τον ποινικό και πεικαρχικό ζλεγχο οργάνων για τον εντοπιςμό
τυχόν ευκυνϊν.
ςτ. Η Ζκκεςθ Ζνορκθσ Προανάκριςθσ (Πόριςμα) ςυντάςςεται και υπογράφεται από τον διενεργιςαντα τθν
προανάκριςθ και περιλαμβάνει ςφντομα και με ςαφινεια το ιςτορικό μζροσ, τθ νομικι βάςθ (χαρακτθριςμόσ του
αδικιματοσ) και τθν πρόταςθ για πεικαρχικι ι μθ δίωξθ των υπαιτίων Ελλινων ναυτικϊν. Ιδιαίτερθ προςοχι κα
δίνεται αν ο υπαίτιοσ ι οι υπαίτιοι Ζλλθνεσ ναυτικοί είναι μζλθ ςυγκροτθμζνου πλθρϊματοσ (άρκρο 203 ΚΔΝΔ) ι αν
δεν εργάηονταν ςε πλοίο όταν ζγινε το ςυμβάν, κακϊσ επίςθσ και αν ο εν λόγω ναυτικόσ είναι ενεργόσ ι
ςυνταξιοφχοσ. τισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ ςυντρζχει ςφμφωνα με τθν άποψθ του ενεργιςαντοσ τθν Ζκκεςθ
Ζνορκθσ Προανάκριςθσ περίπτωςθ πεικαρχικισ δίωξθσ κατά υπαίτιου Ζλλθνα ναυτικοφ, υποβάλλεται υποχρεωτικά
με τθ ςχετικι δικογραφία και Ειδικι Ζκκεςθ Παραπομπισ, θ οποία ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Λιμενικι ι
Προξενικι Αρχι *Άρκρο 12 π.δ. 861/79 (Αϋ 246) «Περί Πεικαρχικϊν υμβουλίων Ε.Ν. και τθσ ενϊπιον αυτϊν
διαδικαςίασ» όπωσ ιςχφει] και υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο τθσ Αρχισ.
η. Η Ειδικι Ζκκεςθ Παραπομπισ είναι ξεχωριςτι από τθν Ζκκεςθ Ζνορκθσ Προανάκριςθσ (Πόριςμα) και οι οποίεσ
είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πεικαρχικισ δικογραφίασ. Αποτελεί το πεικαρχικό κατθγορθτιριο και αναφζρει εν
ςυντομία και ςαφινεια τα γεγονότα που ζλαβαν χϊρα, τα αποδεικτικά ςτοιχεία από τα οποία διαπιςτϊνεται και
κακορίηεται θ παράβαςθ που διαπράχκθκε, τα ςυγκεκριμζνα άρκρα που αφοροφν ςτθν παράβαςθ και ςτθν
παραπομπι του υπαίτιου Ζλλθνα ναυτικοφ ενϊπιον του Πρωτοβάκμιου Πεικαρχικοφ υμβουλίου Εμπορικοφ
Ναυτικοφ (Αϋ ΠΕΝ). ε περίπτωςθ που ο ναυτικόσ δεν είναι μζλοσ ςυγκροτθμζνου πλθρϊματοσ (δεν υπάρχει
ναυτολόγιο ι κατάςταςθ πλθρϊματοσ) ι που υπθρετεί ςε πλοίο υπό ξζνθ ςθμαία, τότε κα ςυντάςςεται μόνο
Ζκκεςθ Ζνορκθσ Προανάκριςθσ από τθ Λιμενικι ι Προξενικι Αρχι με ξεκάκαρθ μνεία για τθν παραπομπι ι μθ του
ναυτικοφ ι των ναυτικϊν και όχι Ειδικι Ζκκεςθ Παραπομπισ θ οποία κα ςυντάςςεται, εφόςον απαιτείται, από το Γϋ
Σμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 253 του Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου
(ΚΔΝΔ), όπωσ ιςχφει.
θ. Οι καταρτιηόμενεσ από τισ Ελλθνικζσ ι Προξενικζσ Αρχζσ δικογραφίεσ επί κεμάτων που αφοροφν Διευκφνςεισ
του ΤΝΑ, ιδίωσ ΔΝΕΡ, ΔΑΝ, ΔΑ, ΔΤΑΟ, ΕΛΤΔΝΑ βαςίηονται όχι μόνο ςτθν παραπάνω διαδικαςία, αλλά και ςτισ
ζγγραφεσ οδθγίεσ (εγκφκλιοι, διαταγζσ, κ.λ.π.) των Διευκφνςεων αυτϊν, κακϊσ και ςε διευκρινιςτικζσ εγκυκλίουσ
εφαρμογισ τθσ παροφςθσ.

Άρκρο 3
Η ιςχφσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ αρχίηει με τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο Τπουργόσ

Μιλτιάδθσ Βαρβιτςιώτθσ
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