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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός αρμοδιοτήτων των τοπικών Επιτροπών Διαχείρισης, προς υποστήριξη των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
(Μ.Δ.Π.Π.) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

2

Καθορισμός των όρων κατάδυσης, του τρόπου
γνωστοποίησης και λοιπών υποχρεώσεων των
παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών και επισκεπτών για καταδύσεις αναψυχής στην πρώτη ομάδα των ενενήντα ενός (91) χαρακτηρισμένων ως
μνημείων ναυαγίων πλοίων και αεροσκαφών.

3

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4113.311/01/2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) 391/2009, Οργανισμού για
την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό
υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών»
(Β΄ 3049), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ.
4113.314/01/2014 (Β΄ 1348), υπό στοιχεία 641.28/
ΑΣ 837/2015 (Β΄ 903), υπ’ αρ. 2222.3-1/44607/2017
(Β΄ 2274), υπ’ αρ. 2222.3-1/16964/2018 (Β΄ 815),
υπ’ αρ. 2222.3-1/90033/2018 (Β΄ 5718) και υπ’ αρ.
2222.3-1/5403/2020 (Β΄ 296) αποφάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/21572/801
(1)
Καθορισμός αρμοδιοτήτων των τοπικών Επιτροπών Διαχείρισης, προς υποστήριξη των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
(Μ.Δ.Π.Π.) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελλη-
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νική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 92) και ιδίως των άρθρων 27, 33,
34 και 35 αυτού
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το
άρθρο 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
5. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β΄ 178).
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/22.7.2020
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (ΟΦΥΠΕΚΑ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 581), όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29.9.2021
(Υ.Ο.Δ.Δ. 832) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
7. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/7.9.2021
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43
του ν. 4685/2020 (Α΄ 92)» (B΄ 4180).
8. Την υπ’ αρ. 1762/4.6.2021 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
9. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3625/174/14.1.2022
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γραφείου του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/17538/440/23.2.2022
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εισήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία
από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται δαπάνη

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

13104

ύψους είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00 €), η
οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2022 του ΟΦΥΠΕΚΑ, στον οποίο έχουν προβλεφθεί
οι αντίστοιχες πιστώσεις (Ε.Γ.Λ.Σ. 60.02,64.01), και όχι από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΕΝ» , αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες των τοπικών Επιτροπών Διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 35 του
ν. 4685/2020 προς υποστήριξη των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) του Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), ως ακολούθως:
1. Διατύπωση γνώμης για:
α) την κατάρτιση του προγράμματος εφαρμογής των
σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών,
β) τη σύνταξη των σχεδίων φύλαξης καθώς και για την
αξιολόγηση της διαχείρισης των περιοχών αρμοδιότητάς
τους.
2. Συμμετοχή στις εξής διαδικασίες:
α) στην επικαιροποίηση του προγράμματος εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών,
β) στην εποπτεία της κατάστασης διατήρησης των
τύπων οικοτόπων και ειδών του άρθρου 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, σύμφωνα με την περ. η΄ της παρ. 1 του
άρθρου 33 του ν. 4685/2020,
γ) σε οποιαδήποτε άλλη δράση που λαμβάνει χώρα
στις προστατευόμενες περιοχές της χωρικής αρμοδιότητάς τους και αφορά στη διατήρηση της φύσης, στη
βιώσιμη ανάπτυξη και στο μετριασμό των επιπτώσεων
της κλιματικής αλλαγής καθώς και στην προσαρμογή
σε αυτή.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 92225
(2)
Καθορισμός των όρων κατάδυσης, του τρόπου
γνωστοποίησης και λοιπών υποχρεώσεων των
παρόχων καταδυτικών υπηρεσιών και επισκεπτών για καταδύσεις αναψυχής στην πρώτη ομάδα των ενενήντα ενός (91) χαρακτηρισμένων ως
μνημείων ναυαγίων πλοίων και αεροσκαφών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4688/2020 «Ειδικές
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μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101),
β) του ν. 4858/2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 220),
γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
δ) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των
Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),
ε) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7),
στ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26 και διόρθωση
σφάλματος Α΄ 42),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
2. Την υπό στοιχεία Υ3/20.1.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων»
(Β΄ 48).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/
3385/5.9.2003 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού
«Χαρακτηρισμός ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών»
(Β΄ 1701).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/
28.12.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Πολιτισμού και Τουρισμού «Τέλη φωτογράφισης κινηματογράφησης και χρήσης οπτικοακουστικών έργων και απεικονίσεων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών
τόπων, μνημείων, μουσειακών εκθέσεων και συλλογών.
Τέλη πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αρχαιολογικούς
χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα» (Β΄ 3046), όπως
ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/
356481/254593/7509/2927/2.7.2019 απόφαση της
Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός
των οργάνων χορήγησης άδειας παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσης στο κοινό, με οποιονδήποτε τρόπο
και μέσο, αντιγράφων και απεικονίσεων μνημείων που
ανήκουν στο Δημόσιο» (Β΄ 2812), όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αρ. 11/19.3.2021 ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων
(Κ.Σ.Ν.Μ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/67585/17.2.2022 εισηγητική - Οικονομική Έκθεση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.ΠΟ.Α. σύμφωνα με την οποία από τις προτεινόμενες
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διατάξεις σημειώνεται ότι: α) δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και β) προκαλείται
ενδεχόμενο έσοδο υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης
και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) από τον
καταλογισμό τελών, εφόσον το υλικό της τεκμηρίωσης
χρησιμοποιηθεί από τον πάροχο καταδυτικών υπηρεσιών για άμεσα ή έμμεσα εμπορικό σκοπό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επιτρέπεται με τους παρακάτω όρους η διενέργεια
καταδύσεων αναψυχής στις ομάδες των ενενήντα ενός
(91) χαρακτηρισμένων ως μνημείων ναυαγίων πλοίων
και αεροσκαφών, τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, υπό τους εξής όρους:
1. Οι πάροχοι καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής
και οι ιδιώτες προς ελεύθερη ή αυτόνομη κατάδυση
ή περιήγηση επιφανείας με μάσκα και αναπνευστήρα
(snorkeling) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4688/2020
(Α΄ 101) οφείλουν να ενημερώνουν τουλάχιστον μία (1)
ημέρα πριν τη διενέργεια της κατάδυσης για την ακριβή
ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της κατάδυσης, για τον
αριθμό των αυτοδυτών, τα στοιχεία του πλωτού μέσου
προσέγγισης (σκάφος, αριθμός νηολογίου κ.λπ.) και τον
τρόπο αγκυροβολίας του πλωτού. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (Ε.Ε.Α.)
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (το οποίο αναρτάται στον
κόμβο της Υπηρεσίας) ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο
και στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή καθώς και
στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtn@mtn.gr στην περίπτωση που η
υπό διενέργεια κατάδυση αφορά σε ναυάγιο του οποίου
η κυριότητα περιήλθε στο Μ.Τ.Ν. με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 2648/1953 (Α΄ 295). Η επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται
για στατιστικούς λόγους και τη δίωξη των παραβιάσεων
της νομοθεσίας για την προστασία των μνημείων, τηρούνται δε στο αρχείο της ανωτέρω Εφορείας για είκοσι (20)
έτη. Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, όπως και το Μ.Τ.Ν.
για τα ναυάγια των οποίων η κυριότητα περιήλθε στο
Μ.Τ.Ν. με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 2648/1953
(Α΄ 295) δεν φέρουν απολύτως καμία ευθύνη ως προς
την καταδυτική ικανότητα των ενδιαφερόμενων δυτών
και τη δυνατότητά τους να καταδυθούν σε συγκεκριμένα
ναυάγια ή και για τυχόν ατυχήματα που προκληθούν
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
2. Κάθε ένα από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα της
παρούσας ναυάγια τεκμηριώνεται με παραγωγή στατικών εικόνων, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1α΄ και 2
του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/
ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927/2.7.2019
(Β΄ 2812) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Η τεκμηρίωση των μνημείων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα
του ΥΠ.ΠΟ.Α. με την γραπτή άδεια και τη συνεργασία του
οποίου δύναται να πραγματοποιείται και από παρόχους
καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, ύστερα από αίτησή τους. Το σύνολο του υλικού τεκμηρίωσης πρέπει να
κατατίθεται στο αρχείο της Ε.Ε.Α. Για την τεκμηρίωση
μνημείων των οποίων η κυριότητα περιήλθε στο Μ.Τ.Ν.
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 2648/1953 (Α΄ 295)
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απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Μ.Τ.Ν. Το κατά
περίπτωση προϊόν τεκμηρίωσης να κατατίθεται και στο
Μ.Τ.Ν. για την περαιτέρω αξιοποίηση και προβολή της
πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού. Εφόσον το υλικό της
τεκμηρίωσης χρησιμοποιηθεί από πάροχο καταδυτικών
υπηρεσιών για άμεσα ή έμμεσα εμπορικό σκοπό, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, το υλικό της τεκμηρίωσης
υπόκειται σε τέλη, τα οποία καταλογίζονται με απόφαση
των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. σε βάρος του
χρήστη των εικόνων ή της βιντεοσκόπησης, έστω και
αν δεν είναι ο λήπτης αυτών (παρ. ΙΙ του άρθρου 2 της
ανωτέρω υπουργικής απόφασης και άρθρο 6 της υπό
στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463/28.12.2011 Β΄ 3046) κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Η κατάδυση σε έκαστο από τα αναφερόμενα στο
Παράρτημα της παρούσας ναυάγια, επιτρέπεται μόνο
μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω τεκμηρίωσής του.
Η Ε.Ε.Α. εκδίδει σχετική απόφαση που αναρτάται στον
ιστότοπο του ΥΠ.ΠΟ.Α. και της Υπηρεσίας, διαβιβάζεται
δε στη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας και στο Γενικό
Επιτελείο Ναυτικού. Για την κατάδυση σε ναυάγιο του
οποίου η κυριότητα περιήλθε στο Μ.Τ.Ν. με την παρ. 1
του άρθρου 4 του ν.δ. 2648/1953 (Α΄ 295) απαιτείται η
έκδοση απόφασης από την Ε.Ε.Α. κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του Μ.Τ.Ν.
4. Κατά την κατάδυση σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο Παράρτημα της παρούσας ναυάγια, απαγορεύεται στους καταδυόμενους (επισκέπτες ή παρόχους
καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής) και τιμωρείται με τις
διατάξεις του ν. 4858/2021 (Α΄ 220), οιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη που έχει ως αποτέλεσμα την επέμβαση, άρα
και επαφή, τη φθορά ή την αλλοίωσή τους, καθώς και η
συλλογή, αποκομιδή ή και απλή μετακίνηση οιωνδήποτε
κινητών πραγμάτων που ευρίσκονται σε αυτά ή στον
πυθμένα ή το βυθό γύρω από αυτά (παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 4688/2020 - Α΄ 101). Απαγορεύεται επίσης η
διενέργεια έρευνας με σκοπό την αποκάλυψη κινητών
αντικειμένων τόσο στο χώρο του ναυαγίου, όσο και στην
ευρύτερη περιοχή του και τα οποία πιθανώς συνδέονται
με αυτό. Για τη διενέργεια οιασδήποτε έρευνας στο ναυάγιο και τον περιβάλλοντα χώρο του απαιτείται άδεια
από το ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον
ν. 4858/2021 (Α΄ 220) και την απορρέουσα νομοθεσία.
5. Εφόσον πάροχος καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής ή καταδυόμενος εντοπίσει ή διαπιστώσει φθορά ή
επέμβαση ή αλλοίωση σε ναυάγιο που αναφέρεται στο
Παράρτημα της παρούσας, οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να ειδοποιήσει σε κάθε περίπτωση την Ε.Ε.Α.
και τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές. Ειδικά εάν πρόκειται
για ναυάγια των οποίων η κυριότητα περιήλθε στο Μ.Τ.Ν.
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 2648/1953 (Α΄ 295),
υποχρεούται επιπλέον να ειδοποιήσει και το Μ.Τ.Ν.
Οιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, συνεπάγεται την
άμεση επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από την
παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273), όπως
αντικαταστάθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του
ν. 4688/2020 (Α΄ 101).
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6. Οιαδήποτε καταδυτική δραστηριότητα στα ναυάγια
του Παραρτήματος της παρούσας οφείλει να διασφαλίζει και να αποδίδει τον προσήκοντα σεβασμό σε όλα
τα ανθρώπινα κατάλοιπα που τυχόν βρίσκονται εντός ή
στην ευρύτερη περιοχή του ναυαγίου.
7. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θίγονται τυχόν κυριαρχικά δικαιώματα, καθώς και δικαιώματα κυριότητας και εκμετάλλευσης τρίτων κρατών επί
των ναυαγίων που αναφέρονται στο Παράρτημα του
άρθρου 2 της παρούσας.
Άρθρο 2
1. Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και έχει ως
εξής:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΜΑΔΑΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Α) Περιφέρεια Αττικής
1) Ελληνικό επιβατηγό ατμόπλοιο ΠΑΤΡΙΣ.
2) Βρετανικό καλωδιακό πλοίο RETRIEVER.
3) Βρετανικό φορτηγό ατμόπλοιο CLAN CUMMING.
4) Ιταλικό ναρκαλιευτικό R.D.7.
5) Ιταλικό φορτηγό ατμόπλοιο MONROSA.
6) Ελληνικό φορτηγό ατμόπλοιο ΠΕΤΑΛΛΟΙ.
7) Ιταλικό τορπιλοβόλο ALDEBARAN.
8) Γερμανικό αποβατικό LOKFÄHRE.
9) Ιταλικό αντιτορπιλικό CURTATONE.
10) Ελληνικό αντιτορπιλικό ΥΔΡΑ.
11) Ελληνικό ατμόπλοιο ΡΟΖΑ ΒΛΑΣΗ.
12) Ελληνικό ναυαγοσωστικό ΜΙΜΗΣ.
13) ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, Σαλαμίνα.
14) Ιταλικό τορπιλοβόλο ALTAIR.
15) Ιταλικό αεροσκάφος Savoia-Marchetti SM 79
«Sparviero»
16) Γερμανικό υποβρύχιο U-133.
Β) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
17) Υπερωκεάνιο Βρετανικός (HMHS Britannic).
18) Υπερωκεάνιο S/S Burdigala.
19) Τροχοφόρο ατμόπλοιο ΠΑΤΡΙΣ.
20) Αντιτορπιλικό «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ».
21) Επιβατηγό ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ, Τέλενδος.
22) Φορτηγό πλοίο ΒΔ του ακρωτηρίου Κοραή, Λέρος.
23) Αμερικάνικο αποβατηγό στο Λακκί Λέρου.
24) Λέρος γερμανικό αποβατικού τύπου Η.
25) Ελληνικό φορτηγό ατμόπλοιο ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΙΤΑ.
26) Ισπανικό φορτηγό ατμόπλοιο SAN EDUARDO.
27) Ιταλικό φορτηγό ατμόπλοιο CITTA DI TRIPOLI.
28) Γαλλικό επιβατηγό πλοίο THEOPHILE GAUTIER.
29) Ελληνικό φορτηγό ατμόπλοιο ΣΙΦΝΟΣ.
30) Βελγικό φορτηγό πλοίο PORTUGAL.
31) Bristol Beaufighter, Πάρος.
32) Βρετανικό αεροσκάφος Vickers Wellington Mk.XIII.
33) Bristol Beaufighter, Νάξος.
34) Junkers 52, Λέρος.
35) Junkers 52, Κέα.
36) Arado Ar 196, Λέρος.
37) Heinkel 111, Λέρος.
38) Ιταλική φορτηγίδα, Λακκί Λέρος.
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39) Γερμανικό αεροπλάνο Arrado 196, Ηρακλειά.
40) Αγνώστων στοιχείων ναυάγια στην Παλαιά Καμμένη Σαντορίνης.
Γ) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
41) Βουλγαρικό φορτηγό ατμόπλοιο BALKAN.
42) Βρετανικό επιβατηγό ατμόπλοιο PRINCESS
ALBERTA.
43) Ελληνικό επιβατηγό ατμόπλοιο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ.
44. Martin Baltimore, Ικαρία.
Δ) Περιφέρεια Κρήτης
45) Ελληνικό φορτηγό ατμόπλοιο ΚΥΡΙΑΚΗ.
46) Beaufighter, Σητεία.
47) Arado Ar 196, Κρήτη
48) Αυστραλέζικο αποβατικό Α6 ή Α20, Μπάλος.
49) Ιταλικό πλοίο τροφοδοσίας PIERRE LUIGI, Σούδα.
50) Γερμανικό πολεμικό αεροσκάφος στο Γεράνι Χανίων.
51) Ατμόπλοιο MINNEWASKA, Μαράθι Σούδας.
Ε) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
52) Βρετανικό ατμόπλοιο HMT MARQUETTE.
53) Ναυάγιο ΜΥΤΙΛΗΝΗ στον Όρμο Κύψας Κασσάνδρας.
54) Επιβατηγό ERMINE, Στρυμονικός.
55) Ατμοκίνητο ιστιοφόρος M/S ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ποσείδι Χαλκιδικής.
56) Τουρκικό ναυάγιο στο Καλαμίτσι Χαλκιδικής.
57) Βρετανικό ναρκαλιευτικό (σχεδόν σίγουρα το HMS
BY GEORGE).
58) Γερμανικό αποβατικό Kriegsmarine F 898.
59) Γερμανικό αεροσκάφος Junkers 52.
60) Γερμανικό αεροσκάφος Junkers 88 ή Dornier 17
61) Βρετανικό (υπερωκεάνειο) SS NORSEMAN, άκρα
Τούζλα
62) Επιταγμένο Εμπορικό Φορτηγό HELENA, Νέα Μηχανιώνα.
ΣΤ) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
63) Ιταλική κανονιοφόρος PELLEGRINO MATTEUCCI.
64) Υποβρύχιο Περσέας, (HMS Perseus – N36), Κεφαλλονιά.
65) Junkers Ju 88 στην Κέρκυρα.
66) ΣΑΡΑ, Οθωνοί.
67) SS ARDENA, Κεφαλλονιά.
68) Junkers Ju 88, Ιθάκη.
69) CARINTHIA V, Κεφαλονιά.
Ζ) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
70) Ελληνικό φορτηγό ατμόπλοιο ΒΙΒΗ.
71) Ελληνικό φορτηγό ατμόπλοιο ΔΑΡΜΑΣ.
72) Βρετανικό τορπιλοβόλο HMS CHAMOIS.
73) Γερμανικό φορτηγό ατμόπλοιο MARGUERITE.
74) Ολλανδικό φορτηγό ατμόπλοιο MARS.
75) Ελληνικό φορτηγό ατμόπλοιο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.
76) Ελληνικό ναρκαλιευτικό ΝΕΣΤΟΣ.
77) Βρετανικό ναρκαλιευτικό ΒΥΜS 2077.
78) Νορβηγικό φορτηγό ατμόπλοιο SVEN JARL.
Η) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
79) Μότορσιπ «ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ», Ακιό, Πλατουράδα.
80) Γαλλικό ατμόπλοιο PARANA.
81) Βρετανικό ατμόπλοιο HELMSTEDT.
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82) Ελληνικό ατμόπλοιο ΚΛΕΙΩ.
83) Τσιμεντόπλοιο PIONEER I, Λιχάδες Ευβοίας
84) Ιταλικό φορτηγό ατμόπλοιο DELFIN.
85) Τσιμεντόπλοιο, SS CRETELAND, Αγ. Γεώργιος Ευβοίας.
Θ) Περιφέρεια Πελοποννήσου
86) Ελληνικό ατμόπλοιο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
87) Άγνωστο εμπορικό πλοίο, Πρώτη Μεσσηνίας.
Ι) Περιφέρεια Ηπείρου
88) Βρετανικό ναρκαλιευτικό H.M.S. REGULUS (J 327).
ΙΑ) Περιφέρεια Θεσσαλίας
89) Junkers 88, Ψαθούρα Βορείων Σποράδων.
90) Γερμανικό ατμόπλοιο VOLOS.
91) Σλέπι ΧΡΗΣΤΟΣ, Πτελεός Μαγνησίας.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022
Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΕΝΔΩΝΗ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2222.3-1/15410/2022
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4113.311/01/2013
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 391/2009, Οργανισμού για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων
από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις
εταιρείες αυτών» (Β΄ 3049), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 4113.314/01/2014 (Β΄ 1348),
υπό στοιχεία 641.28/ΑΣ 837/2015 (Β΄ 903), υπ’
αρ. 2222.3-1/44607/2017 (Β΄ 2274), υπ’ αρ.
2222.3-1/16964/2018 (Β΄ 815), υπ’ αρ. 2222.31/90033/2018 (Β΄ 5718) και υπ’ αρ. 2222.31/5403/2020 (Β΄ 296) αποφάσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
β) της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 39 του
ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του
άρθρου 7 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) και αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4150/2013 «Ανα-
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συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
στ) του π.δ. 11/2016 «Κανονισμός σχεδιαστικών κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων μέτρων
ασφάλειας για πλοία υποστήριξης υπεράκτιων εγκαταστάσεων» (Α΄ 22),
ζ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 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, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114),
η) του π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και
ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες
των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23ης Απριλίου 2009» (Α΄ 236) και του Κανονισμού
(ΕΚ) 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, «σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L
131/28.5.2009),
θ) της υπ’ αρ. 2070.0/1669/2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης και των
όρων - προϋποθέσεων χορήγησης ναυτιλιακών εγγράφων των πλωτών ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται
ως πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου»
(Β΄ 319).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2811.8/
12387/2022/21.2.2022 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η παρ. 4.3 του άρθρου πρώτου της υπ’ αρ. 4113.311/
01/2013 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου, σύμφωνα με τον
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Κανονισμό (ΕΚ) 391/2009, Οργανισμού για την παροχή
από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία
και τις εταιρείες αυτών» (Β΄ 3049), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 4113.314/01/2014 (Β΄ 1348), υπό
στοιχεία 641.28/ΑΣ 837/2015 (Β΄ 903), υπ’ αρ. 2222.31/44607/2017(Β΄ 2274), υπ’ αρ. 2222.3-1/16964/2018
(Β΄ 815), υπ’ αρ. 2222.3-1/90033/2018 (Β΄ 5718) και υπ’
αρ. 2222.3-1/5403/2020 (Β΄ 296) αποφάσεις, τροποποιείται, στο ελληνικό και αγγλικό κείμενο αντίστοιχα, ως
ακολούθως:
«4.3. Σε περιπτώσεις όπου, προσωρινά, δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εφαρμοζόμενου
οργάνου, καθορίζονται με ευθύνη του ΑΟ κατάλληλα
μέτρα ή συμπληρωματικός εξοπλισμός, κατά περίπτωση,
προκειμένου να επιτραπεί στο πλοίο ο κατάπλους με
ασφάλεια σε κατάλληλο λιμένα όπου μπορούν να γίνουν
μόνιμες επισκευές ή αποκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις
εξοπλισμού.
4.3.1 Ο ΑΟ αποστέλλει στην Αρχή, χωρίς καθυστέρηση,
σχετική γραπτή και επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση, η
οποία περιλαμβάνει περιγραφή του αντικειμένου της μη
συμμόρφωσης, τα μέτρα ή/και τον συμπληρωματικό εξοπλισμό που προτείνονται, προθεσμία αποκατάστασης,
καθώς και τον λιμένα κατάπλου μέχρι τον οποίο / όπου
θα λάβει χώρα η αποκατάσταση, προκειμένου να τύχει
σχετικής έγκρισης της Αρχής. Η Αρχή μεριμνά για την
έκδοση διοικητικών οδηγιών με σκοπό την τυποποίηση
των εισηγήσεων του ΑΟ.
4.3.2. Η Αρχή ανταποκρίνεται το συντομότερο δυνατό εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήψη της
αιτιολογημένης εισήγησης του Α.Ο. εκτός εξαιρετικών
περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται περισσότερος
χρόνος ή υπάρχει αντικειμενική δυσκολία απόκρισης
εντός του χρόνου των είκοσι τεσσάρων ωρών. Σε περίπτωση έγκρισης, αφού ο ΑΟ διασφαλίσει την εφαρμογή
όλων των εγκεκριμένων από την Αρχή προϋποθέσεων,
εκδίδει σχετική βεβαίωση, περιορισμένης χρονικής διάρκειας, στην Αγγλική γλώσσα, η οποία μαζί με το έγγραφο
της έγκρισης της Αρχής προσαρτάται στα αντίστοιχα
πιστοποιητικά του πλοίου που αφορά και καταγράφει
υπό μορφή παρατηρήσεων τις υπάρχουσες μη συμμορφώσεις, τα εγκριθέντα μέτρα και τον συμπληρωματικό
εξοπλισμό ως ανωτέρω. Στην εν λόγω βεβαίωση αναγράφεται επίσης, η προθεσμία αποκατάστασης, καθώς
και ο λιμένας κατάπλου μέχρι τον οποίο / όπου θα λάβει
χώρα η αποκατάσταση.
4.3.3. Αντίγραφο της βεβαίωσης κοινοποιείται στην
Αρχή».
«4.3. In cases where, temporarily, compliance with
requirements of an applicable instrument cannot be
met, the RO shall specify, per case, such measures or
supplementary equipment to permit the vessel to
proceed with safety to a suitable port where permanent
repairs or rectifications can be effected or replacement
equipment be fitted.
4.3.1 The RO shall, without delay, submit to the
Administration a written and adequately justified report,
stating the subject of the non compliance, proposed
measures or/and supplementary equipment, the
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deadline for rectification as well as the intended port
of call where rectification shall be effected, so that they
are approved by the Administration. The Administration
shall issue instructions pertaining to the standardisation
of the RO’s respective reports.
4.3.2 The Administration shall respond to a justified
request the soonest possible, within a 24- hour period
after the receipt of the respective report, except for
extraordinary cases, where more time is required to
evaluate the request or the Administration is objectively
unable to respond within the 24 hour period. In case
of approval, after the RO has ensured that all approved
conditions are met, it shall issue a limited validity
Attestation in the English language, which along
with the Administration’s approval document shall
be attached to the ship’s affected certificates. The
Attestation shall state, in the form of conditions laid
down, current non compliances, the approved measures
and supplementary equipment as explained above. It
shall also explicitly state the deadline for rectification
as well as the intended port of call where rectification
shall be effected.
4.3.3 A copy of the Attestation is communicated to
the Administration».
Άρθρο 2
Το ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 του κειμένου της πρότυπης συμφωνίας, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο πρώτο
της υπ’ αρ. 4113.311/01/2013 απόφασης του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου «Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Αναγνωρισμένου,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 391/2009, Οργανισμού
για την παροχή από τον Αναγνωρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την υφιστάμενη νομοθεσία
σε πλοία και τις εταιρείες αυτών» (Β΄ 3049), τροποποιείται
ως ακολούθως:
α) Μετά την παρ. 1.2.58 προστίθενται, αντίστοιχα, στο
ελληνικό και αγγλικό κείμενο οι ακόλουθες παράγραφοι:
«1.2.59 Η υπ’ αρ. 2070.0/1669/2021 (Β΄ 319) υπουργική
απόφαση “Καθορισμός της οργανικής σύνθεσης και των
όρων - προϋποθέσεων χορήγησης ναυτιλιακών εγγράφων των πλωτών ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται
ως πλωτοί τερματικοί σταθμοί παραλαβής, προσωρινής
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου’’».
«1.2.60 Το π.δ. 11/2016 ‘’Κανονισμός σχεδιαστικών
κριτηρίων, κατασκευαστικών προτύπων και άλλων μέτρων ασφαλείας για τα πλοία υποστήριξης υπεράκτιων
εγκαταστάσεων’’ (Α΄ 22)».
«1.2.59. M.D 2070.0/1669/2021 (GG B΄ 319) ‘’Definition
of safe manning and terms-conditions for granting
maritime documents of floating units used as floating
terminal stations for delivery, temporary storage and
regasification of liquefied natural gas’’».
«1.2.60. PD 11/2016 (GG 22) “Regulation for design
criteria, construction standards and other safety
measures for vessels supporting offshore installations”».
β) Στον Πίνακα της παραγράφου 2.4 στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 προστίθενται, αντίστοιχα, στο ελληνικό και αγγλικό κείμενο νέες καταχωρήσεις με Α/Α 23 και Α/Α 24, ως
ακολούθως:
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β.Ε

23

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ υπ’ αρ. 2070.0/1669/2021 υπουργικής απόφασης

Π

24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(π.δ. 11/2016)

24.1

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜMΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ π.δ. 11/2016

Π

24.2

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜMΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ π.δ. 11/2016

Π

ITEM

DESCRIPTION

DEGREE OF
AUTHORIZATION

23

VERIFICATION AND ISSUANCE OF CERTIFICATE OF FITNESS IN COMPLIANCE WITH
PROVISIONS OF M.D 2070.0/1669/2021

F

24

REGULATION FOR DESIGN CRITERIA, CONSTRUCTION STANDARDS AND OTHER SAFETY
MEASURES FOR VESSELS SUPPORTING OFFSHORE

24.1

SURVEYS FOR ISSUANCE, RENEWAL, ENDORSEMENT OF THE CERTIFICATE OF
CONFORMITY UNDER P.D 11/2016

F

24.2

ISSUANCE, RENEWAL, ENDORSEMENT OF THE CERTIFICATE OF CONFORMITY UNDER
P.D 11/2016

F

Άρθρο 3
Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας καθίστανται
αναπόσπαστο μέρος των διμερών συμφωνιών που έχουν
ήδη συναφθεί και εφαρμόζονται για όλους τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί
από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
για παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην υπ’
αρ. 4113.311/01/2013 (Β΄ 3049) απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου.

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τη
βούλησή τους για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
2. Με την ανωτέρω δήλωση οι διατάξεις του άρθρου 2
καθίστανται αναπόσπαστο μέρος των διμερών συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί με Αναγνωρισμένους Οργανισμούς κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 4113.311/01/2013
(Β΄ 3049) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Άρθρο 5

Άρθρο 4
1. Για εκείνους τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς
οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 4113.311/01/2013
(Β΄ 3049) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
ανεξαρτήτως των όρων και προϋποθέσεων αυτής, οι
διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας έχουν εφαρμογή
εφόσον δηλώσουν εγγράφως στην Αρμόδια Υπηρεσία

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2022
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02012731803220008*

