
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2233.1-34/44665 
Παράταση ισχύος αποδεικτικών ναυτικής ικανό-

τητας, πιστοποιητικών επάρκειας και πιστοποιη-

τικών επικύρωσης (endorsements). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 125 του ν. 4764/2020 «Ρυθ-

μίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την 
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση 
της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κα-
τεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256),

β) του π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης απο-
δεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσί-
ας στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση προε-
δρικού διατάγματος 243/1998» (Α΄ 232),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-

μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/ 
42384/2022/16-06-2022 εισηγητικό σημείωμα ΓΔΟΥ, 
αποφασίζουμε:

1) Στο σύνολο των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας 
και των πιστοποιητικών επάρκειας που έχουν εκδοθεί 
από την αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαίδευ-
σης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των 
ναυτικών, 1978» (STCW 1978), η οποία κυρώθηκε με τον 
ν. 1314/1983 (Α΄ 2), όπως αυτή τροποποιήθηκε, και πρό-
κειται να λήξουν από 01.07.2022, χορηγείται παράταση 
ισχύος έως 31.12.2022. Αντίστοιχη παράταση χορηγείται 
και στα πιστοποιητικά επικύρωσης (endorsements), υπό 
την προϋπόθεση ότι τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότη-
τας αλλοδαπής αρχής, τα οποία επικυρώνουν, θα είναι 
σε ισχύ κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που 
ορίζεται στο πρώτο εδάφιο.

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
01.07.2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2022
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