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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1151

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

13 Μαΐου 2013
To παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 514.1/2013
Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλό−
ων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών τα−
χυπλόων σκαφών − Σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 50
«Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών − Εκπαιδευτές υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών − Σχολές
εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού
Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ.
187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) του Ν. 3922/211 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώ−
ματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου
23 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λι−
μενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
δ) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε−
σιών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1
του π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012
(Α΄ 160).
ε) 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).
στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Ν. 2935/2001
«Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 162)
2. Τον Γενικό Κανονισμό Λιμένων υπ’ αριθμ. 50, που
εκδόθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τις διατάξεις του οποίου
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην εύρυθμη λει−
τουργία των λιμένων της χώρας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού
Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του Ν.δ.
187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) του Ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω−
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).
γ) του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 6 του άρθρου
23 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λι−
μενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
ε) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»
(Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ.
94/2012 (Α΄ 149) και το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α΄ 160).
στ) 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).
ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Ν. 2935/2001
«Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 162)
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα−
νονισμό Λιμένων:

Άρθρο
Πρώτο

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει στους
λιμένες, στους όρμους και στη χερσαία και θαλάσσια
έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρ−
χής της χώρας.

Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων
με αριθμ. 50

Άρθρο 1
Όρια ισχύος
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυ−
τού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη
έννοια:
1. «Εκπαιδευτής υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκα−
φών»: Το φυσικό πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό
ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλό−
ων σκαφών σε ισχύ.
2. «Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυ−
πλόων σκαφών»: Κάθε εγκεκριμένη από την αρμόδια
Λιμενική Αρχή εκπαιδευτική μονάδα, που έχει ως σκοπό
την παροχή εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής, σε
πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια χειριστή
ταχυπλόου σκάφους.
3. «Αρχηγείο»: Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελ−
ληνικής Ακτοφυλακής (Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.).
4. «Λιμενική Αρχή»: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρ−
χεία και Υπολιμεναρχεία της χώρας.
5. «Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.»: Πληροφοριακό Σύστημα Έκδοσης
Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους.
Άρθρο 3
Έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους
1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχυπλόου σκάφους από
πρόσωπο που δεν κατέχει άδεια χειριστή ταχυπλόου
σκάφους σε ισχύ.
2. Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους χορηγείται
από τη Λιμενική Αρχή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί
αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας λαμβάνεται υπόψη η
ημερομηνία γέννησής του.
β) Είναι υγιής.
γ) Γνωρίζει κολύμβηση.
δ) Έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση εννέα (09), τουλάχιστον, ωριαίων μαθημά−
των σε οποιαδήποτε, εγκεκριμένη σύμφωνα με τον κα−
νονισμό αυτό, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών ως ακολούθως:
αα) έξι (06) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στη θε−
ωρητική εκπαίδευση και
ββ) τριών (03) τουλάχιστον ωριαίων μαθημάτων στην
πρακτική εκπαίδευση.
ε) έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις του άρ−
θρου 4 του παρόντος κανονισμού.
3. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων των περι−
πτώσεων α έως και δ της παραγράφου 2, υποβάλλεται
τουλάχιστον μία (01) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημε−
ρομηνία της εξέτασης, σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή
της χώρας επιθυμεί ο υποψήφιος, αίτηση, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ του κανονισμού αυτού,
στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου
νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999
(Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πιστο−
ποιητικών (βεβαιώσεων) ιατρών ειδικότητας παθολόγου
ή γενικής ιατρικής και οφθαλμιάτρου, σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ιατρική εξέταση
των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων.

Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτων οχημάτων ή μο−
τοσικλετών ή μοτοποδηλάτων, σε ισχύ, δεν είναι υποχρεω−
μένος να προσκομίσει ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις),
αλλά μπορεί να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγρα−
φο της προαναφερόμενης άδειας. Η Λιμενική Αρχή μπορεί,
εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να ζητήσει οποτεδήποτε
την υποβολή ιατρικής βεβαίωσης οφθαλμίατρου, παθο−
λόγου, ωτορινολαρυγγολόγου, νευρολόγου, ψυχίατρου ή
ορθοπεδικού, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε
περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από
τον αιτούντα, στην οποία αναγράφονται/δηλώνονται
τα ακόλουθα:
«γνωρίζω καλά κολύμβηση και έχω λάβει θεωρητική
εκπαίδευση (...) ωρών και πρακτική εκπαίδευση (...) ωρών,
στη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλό−
ων σκαφών ………………………………...».
δ) Βεβαίωση της σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Η βεβαίωση είναι σύμ−
φωνη, ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό της, με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ του κανονισμού
αυτού και συνοδεύεται από επικυρωμένα φωτοαντίγρα−
φα των νόμιμων παραστατικών καταβολής διδάκτρων
που έχουν εκδοθεί από εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ο ιδιοκτήτης
της οποίας υπογράφει και σφραγίζει, με την σφραγίδα
της σχολής, την παραπάνω βεβαίωση και τα φωτοα−
ντίγραφα των παραστατικών. Σε περίπτωση νομικού
προσώπου, η βεβαίωση και τα φωτοαντίγραφα των πα−
ραστατικών καταβολής διδάκτρων υπογράφονται από
το νόμιμο εκπρόσωπο. Για την αναγραφή στα παραστα−
τικά καταβολής διδάκτρων της ωριαίας αποζημίωσης,
λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 9
του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.
ε) Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και
αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο.
4. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως,
πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγρα−
φο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων
αποδεικτικών στοιχείων. Το πρόσωπο που υποβάλλει
την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει
τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να
φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος.
5. Εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
διενεργούνται από τις Λιμενικές Αρχές τουλάχιστον μία
φορά κάθε μήνα. Εντός του πρώτου πενθημέρου του
μηνός Φεβρουαρίου και του μηνός Αυγούστου ανακοι−
νώνεται από τις Λιμενικές Αρχές και αναρτάται στη
διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου το πρόγραμμα διενέρ−
γειας εξετάσεων για την περίοδο από Απρίλιο έως και
Σεπτέμβριο και για την περίοδο από Οκτώβριο έως και
Μάρτιο, αντίστοιχα. Δηλώνεται, επίσης, ο μέγιστος αριθ−
μός υποψηφίων σε κάθε εξέταση. Ποσοστό μέχρι 20%
του προαναφερόμενου μέγιστου αριθμού αντιστοιχεί
σε αποτυχόντες υποψήφιους προηγούμενων εξετάσεων
που πρόκειται να επανεξετασθούν.
Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, κατα−
στεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθο−
ρισμένη για το σκοπό αυτό ημερομηνία, οι εξετάσεις
πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα που οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν.
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Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την διε−
νέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών είναι δύο (02) άτομα.
6. Η ημερομηνία συμμετοχής στις εξετάσεις για από−
κτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους επιλέγεται
από τον ενδιαφερόμενο, από τις ημερομηνίες που έχουν
προκαθορισθεί από τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
7. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις συγκεκριμένης
ημερομηνίας ακολουθείται μία από τις παρακάτω δια−
δικασίες:
α) Υποβάλλεται απευθείας η αίτηση από τον ενδια−
φερόμενο ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που
προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή για το
σκοπό αυτό, ή
β) Γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης για τη συγκε−
κριμένη ημερομηνία, μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., που είναι
προσβάσιμο από τη διαδικτυακή πύλη του Αρχηγείου.
8. Εφόσον η αίτηση και τα επισυναπτόμενα σε αυτή
δικαιολογητικά υποβληθούν αυτοπροσώπως στη Λι−
μενική Αρχή από τον ενδιαφερόμενο ή από νομίμως
εξουσιοδοτημένο άτομο, η υποβολή γίνεται τουλά−
χιστον πέντε (05) ημέρες πριν από την ημερομηνία
της εξέτασης. Η Λιμενική Αρχή προβαίνει σε καταχώ−
ρηση της αίτησης μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ., και, αφού
ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, χορηγεί
στον αιτούντα σημείωμα συμμετοχής στις εξετάσεις,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ΄ του
κανονισμού αυτού.
9. Εφόσον επιλεγεί η διαδικασία της περίπτωσης β
της παραγράφου 7, η ηλεκτρονική κράτηση μπορεί να
γίνεται μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την, κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 6, επιλεγόμενη ημερομηνία
εξετάσεων. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού,
μόνο αυτοπρόσωπη υποβολή της αίτησης επιτρέπεται.
Εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρο−
νικής κράτησης θέσης, προσκομίζονται υποχρεωτικά
στη Λιμενική Αρχή, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή
από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, η αίτηση και τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3 δικαιολογητικά. Ακολού−
θως, η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει την πληρότητά τους,
χορηγεί στον αιτούντα σημείωμα συμμετοχής στις εξε−
τάσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
Γ΄ του κανονισμού αυτού.
10. Στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. τηρούνται: α) αρχείο υποβλη−
θεισών αιτήσεων και β) πίνακας υποψηφίων που θα
συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Η μορφή και το περιεχόμενο του πίνακα υποψηφίων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών είναι σύμφωνα με τo Πα−
ράρτημα Δ΄ του κανονισμού αυτού.
11. Τριμελής εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με Από−
φαση του Προϊστάμενου κάθε Λιμενικής Αρχής, προ−
βαίνει σε θεωρητική (γραπτή ή προφορική) εξέταση
των υποψήφιων, επί της ύλης που περιλαμβάνεται στο
εγχειρίδιο που εγκρίνεται με Απόφαση του Αρχηγού
Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., και σε πρακτική εξέταση.
12. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική εξέ−
ταση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική
εξέταση. Για την επανεξέταση των αποτυχόντων στη
θεωρητική ή πρακτική εξέταση υποψηφίων, απαιτείται
αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε΄
του κανονισμού αυτού, προκειμένου να συμμετάσχουν
σε επόμενη προγραμματισμένη εξέταση. Για την επα−
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νεξέταση καταβάλλεται ποσό δέκα (10) ευρώ υπέρ του
Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων
Ναυτικού (εφεξής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).
13. Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την
απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και
οι Έλληνες.
14. Με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. καθορί−
ζεται νέος τύπος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους,
που χορηγείται στους επιτυχόντες στις εξετάσεις.
15. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της άδειας χει−
ριστή ταχυπλόου σκάφους που είναι σε ισχύ, χορηγείται
αντίγραφο.
Για τη χορήγηση αντιγράφου, ο ενδιαφερόμενος υπο−
βάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνά−
πτεται η φθαρμένη άδεια χειριστή (στην περίπτωση
της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986 (Α΄ 75), ότι απώλεσε την άδεια.
Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτω−
ση μεταβολής οιουδήποτε αναγραφόμενου στην άδεια
στοιχείου.
16. Η χορηγηθείσα άδεια παύει αυτοδίκαια να ισχύει,
εάν μεταβληθούν οι όροι ή εκλείψουν οι προϋποθέσεις
με βάση τις οποίες είχε χορηγηθεί.
17. Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ισχύει μέχρι
ο κάτοχός της να συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο
(65) έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση της
ηλικίας αυτής, η άδεια πρέπει να ανανεωθεί. Για την
ανανέωση υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ΄ του
παρόντος κανονισμού, εφαρμοζομένων ανάλογα, ως
προς την υγεία και καταλληλότητα, των διατάξεων της
περίπτωσης β της παραγράφου 3. Ειδικότερα, εφόσον
προσκομισθούν ιατρικές βεβαιώσεις, η ανανέωση ισχύει
για μία τριετία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των
ιατρικών βεβαιώσεων, ενώ αν προσκομισθεί επικυρωμέ−
νο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
οχήματος ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, η ισχύς
της ανανέωσης συμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας
οδήγησης. Επίσης, περιοδική ανανέωση της άδειας γί−
νεται σε όποιον χειριστή, ανεξαρτήτως ηλικίας, κρίνεται
αυτό αναγκαίο από ιατρικής πλευράς, λαμβανομένων
υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων ή ενδείξεων του
πιστοποιητικού υγείας.
18. Για κάθε έκδοση νέας άδειας χειριστή ταχυπλόου
σκάφους ή αντιγράφου αυτής ή ανανέωσή της ή αντι−
κατάστασή της, καταβάλλεται ποσό πενήντα (50) ευρώ
υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του
Δημοσίου.
19. Αντίστοιχη άδεια εκδοθείσα στην αλλοδαπή, που
κατέχει Έλληνας ή αλλοδαπός, γίνεται αποδεκτή, εφό−
σον έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική
Αρχή της χώρας προέλευσής της.
Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο εν−
διαφερόμενος, σε γενόμενο έλεγχο, πρέπει να φέρει
επίσημη μετάφραση της άδειας που έχει αποκτηθεί
στην αλλοδαπή, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αντί−
στοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, ότι η Αρχή
που την εξέδωσε είναι αρμόδια προς τούτο ή ότι ο
φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωρισθεί επίσημα
από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας.
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Άρθρο 4
Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Η εξέταση των υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών διακρίνεται σε θεωρητική (γραπτή ή προφορική)
και πρακτική.
2. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των
υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/
απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε
είκοσι (20).
Η θεωρητική εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:
α. Πριν την έναρξη της θεωρητικής (γραπτής) εξέτα−
σης, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής παραλαμβά−
νει από το αρμόδιο στέλεχος της Λιμενικής Αρχής τον
πίνακα των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών,
που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
β. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξε−
τάσεων, διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών,
με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο
αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
γ. Ακολούθως, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής
εκτυπώνει μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. αριθμό ερωτηματο−
λογίων ίσο προς των αριθμό των παρόντων υποψηφίων,
καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και αντιστοιχεί
ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Κατόπιν, εκτυπώνει
ισάριθμα έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα
εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν
υποψήφιο. Ο τύπος και το περιεχόμενο του «φύλλου
εξέτασης υποψηφίου» είναι σύμφωνος με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Ζ΄ του κανονισμού αυτού.
δ. Κάθε μοναδικό ζεύγος ερωτηματολογίου/φύλλου
εξέτασης υποψηφίου διανέμεται στον αντίστοιχο υπο−
ψήφιο, προκειμένου να γίνει από τον ίδιο επιβεβαίωση
των αναγραφόμενων σε αυτά στοιχείων ταυτότητας.
ε. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων
που δίδονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα
από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελλη−
νικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που
επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό
κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που
αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο
από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως
λανθασμένη απάντηση.
στ. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές
απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λαν−
θασμένες τις απαντήσεις.
ζ. Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση διαρκεί σαράντα (40)
λεπτά της ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρούν
από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου, εκτός από τους
δύο (2) τελευταίους υποψήφιους, οι οποίοι αποχωρούν
ταυτόχρονα.
η. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας της
εξέτασης, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εκτυ−
πώνει μέσω του Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. και παραδίδει σε κάθε
υποψήφιο το φύλλο ορθών απαντήσεων που αντιστοιχεί
στο ερωτηματολόγιό του.
θ. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της
διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται.
Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν
διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο ορθών απα−
ντήσεων που τους έχει δοθεί.

ι. Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υπο−
ψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε δεκαοκτώ (18)
τουλάχιστον ερωτήσεις.
ια. Έλληνας υποψήφιος, που δεν γνωρίζει την ελληνική
γραφή και ανάγνωση, θα εξετάζεται προφορικά ενώπι−
ον του συνόλου της επιτροπής. Το κεφαλαίο γράμμα
της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην κάθε
απάντηση που επιλέγει, αναγράφεται δίπλα από τον
αριθμό του αντίστοιχου ερωτήματος στο «φύλλο εξέ−
τασης υποψηφίου», από τον πρόεδρο της επιτροπής,
και γίνεται ειδική μνεία, με ερυθρά μελάνη, για τον
τρόπο εξέτασής του. Με τον ίδιο τρόπο εξετάζεται
και αλλοδαπός υποψήφιος, ο οποίος δεν γνωρίζει να
ομιλεί και να γράφει την ελληνική γλώσσα, αφού για
τη διερμηνεία προσληφθεί, με δαπάνη του, πτυχιούχος
διερμηνέας αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής ή διερμηνέας της μεταφραστι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος
προσυπογράφει και το «φύλλο εξέτασης υποψηφίου».
Η διαπίστωση των ανωτέρω προσόντων του διερμηνέα
γίνεται από την επιτροπή. Φωτοαντίγραφα των σχε−
τικών πιστοποιητικών, που προσκομίζει ο διερμηνέας,
τοποθετούνται στο φάκελο του υποψηφίου.
3. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:
α. την ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση (πα−
ραβολή) του ταχυπλόου σκάφους σε μήκος κρηπιδώ−
ματος ή άλλου χώρου ίσο με το διπλάσιο του μήκους
του σκάφους και
β. τη διαπίστωση, κατά τη διάρκεια που ο εξεταζόμε−
νος επιβαίνει στο εκπαιδευτικό σκάφος:
α.α. αναγνώρισης και χρήσης των σωστικών και πυ−
ροσβεστικών του μέσων,
β.β. κατασκευής ενός εκ των ναυτικών κόμπων «καντι−
λίτσα», «ψαλιδιά» ή «σταυρόκομπος» και
γ.γ. βασικών γνώσεων ανάγνωσης και χρήσης ναυτικού
χάρτη. Ειδικότερα ο εξεταζόμενος καλείται να απαντή−
σει σωστά σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις ερωτήσεις
που θα του απευθυνθούν, από τις παρακάτω:
α.α.α. αναγνώριση φάρων και χαρακτηριστικών τους
β.β.β. έννοια και αναγνώριση ισοβαθούς στο χάρτη
γ.γ.γ. μονάδα μέτρησης βαθών στη θάλασσα και ανα−
γνώριση αυτών στο χάρτη
δ.δ.δ. χρησιμότητα διπαράλληλου κανόνα και χρήση
αυτού στο χάρτη
ε.ε.ε. χρησιμότητα διαβήτη (κουμπάσου) και χρήση
αυτού στο χάρτη
στ.στ.στ. έννοια κλίμακας πλάτους
ζ.ζ.ζ. έννοια κλίμακας μήκους
η.η.η. έννοια γεωγραφικού στίγματος και αναγνώριση
αυτού στο χάρτη
θ.θ.θ. χάραξη πορείας στο χάρτη και χρήση πυξίδας
ι.ι.ι. αναγνώριση υφάλων και σκοπέλων στο χάρτη
Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν
όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξε−
τάσεις.
4. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υπο−
ψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια
της πρακτικής εξέτασης.
5. Αλλοδαπός υποψήφιος ο οποίος δεν γνωρίζει να
ομιλεί την ελληνική γλώσσα, εξετάζεται κατά την πρα−
κτική εξέταση με την παρουσία του πτυχιούχου διερ−
μηνέα που αναφέρεται στην παράγραφο 2.ια. του πα−
ρόντος άρθρου.
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6. Η χρησιμοποίηση του εκπαιδευτικού σκάφους κατά
την πρακτική εξέταση είναι υποχρεωτική, εφόσον στην
περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής εδρεύει
εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών.
7. Αν δεν υφίσταται εγκεκριμένη σχολή εκπαίδευσης
υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, στην περιοχή
δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής όπου διενεργούνται
οι εξετάσεις, κατά την πρακτική εξέταση μπορεί κατ’
εξαίρεση να χρησιμοποιηθεί ταχύπλοο σκάφος ιδιο−
κτησίας του υποψηφίου ή που έχει παραχωρηθεί κατά
χρήση σε αυτόν από τρίτο πρόσωπο.
8. Το εκπαιδευτικό ταχύπλοο σκάφος που χρησιμο−
ποιείται κατά την πρακτική εξέταση, πρέπει να είναι
ασφαλισμένο για την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της
παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Ν. 2743/1999 (Α΄ 211).
9. Το ταχύπλοο σκάφος ιδιοκτησίας του υποψηφί−
ου ή παραχωρηθέν κατά χρήση σε αυτόν από τρίτο
πρόσωπο, που χρησιμοποιείται κατ’ εξαίρεση κατά την
πρακτική εξέταση, πρέπει να είναι ασφαλισμένο για
την κάλυψη αστικής ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου
3 του άρθρου 9 του Ν. 2743/1999 (Α΄ 211), με επέκτα−
ση της ασφάλισης, ώστε να καλύπτει τον εξεταζόμενο
υποψήφιο χειριστή. Η επέκταση αποδεικνύεται με την
προσκόμιση στη Λιμενική Αρχή, υποχρεωτικά πριν την
έναρξη διενέργειας της πρακτικής εξέτασης, ειδικής
βεβαίωσης επέκτασης της κάλυψης, που χορηγείται
από την ασφαλιστική εταιρία.
10. Εφόσον κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διαπιστω−
θεί απόπειρα εξαπάτησης της εξεταστικής επιτροπής
από υποψήφιο, πέραν τυχόν άλλων νομικών κυρώσεων,
ο υποψήφιος απορρίπτεται.
11. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση,
την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται απο−
τυχόντες.
12. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εξετα−
στική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Απο−
τελεσμάτων» της εξέτασης, θεωρημένο από τον Προ−
ϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, με τα ονοματεπώνυμα
των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙ−
ΦΘΗΚΕ», σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
Η΄ του κανονισμού αυτού.
13. Κάθε άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, που εκ−
δίδεται, λαμβάνει μοναδικό κωδικό από την τηρούμενη
στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. Ενιαία Βάση Δεδομένων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Ο κωδικός αυτός
καταχωρείται στο σώμα της άδειας χειριστή ταχυπλόου
σκάφους.
Άρθρο 5
Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αδειών
χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Στο Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ. δημιουργείται Ενιαία Βάση Δεδο−
μένων, για την ηλεκτρονική καταχώρηση των χορηγού−
μενων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
2. Η Ενιαία Βάση Δεδομένων λειτουργεί υπό την επο−
πτεία και τη διαχείριση της Διεύθυνσης Γενικής Αστυ−
νόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, με
την τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Πληροφορικής
και Επικοινωνιών του Αρχηγείου.
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Άρθρο 6
Πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Η πιστοποίηση της ικανότητας του εκπαιδευτή
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών γίνεται με
την έκδοση Πιστοποιητικού από τον Προϊστάμενο του
αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου, εφόσον ο ενδιαφερό−
μενος επιτύχει στις σχετικές εξετάσεις και πληρεί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Να είναι Έλληνας υπήκοος.
β) Να έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος
της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το πεντηκοστό
πέμπτο (55).
γ) Να γνωρίζει κολύμβηση.
δ) Να είναι ψυχικά και σωματικά υγιής.
ε) Να είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκά−
φους, επί πενταετία τουλάχιστον.
στ) Να είναι κάτοχος απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού
εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης
σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
ζ) Να μην έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από
πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δό−
λια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία,
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απά−
τη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της
γενετήσιας ζωής, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτι−
κών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση
εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που
παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν.
192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία κατα−
γνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών
δικαιωμάτων.
η) Να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
2. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας εκ−
παιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών,
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και
Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου αίτηση, στην οποία
επισυνάπτονται:
α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου
νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999
(Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, σε
περίπτωση που δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως από
τον αιτούντα, στην οποία δηλώνεται ότι ο ενδιαφερό−
μενος γνωρίζει κολύμβηση.
γ) Πρωτότυπα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών
ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου
και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.
δ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή
ταχυπλόου σκάφους, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο αιτών κατέχει την άδεια επί πενταετία τουλάχιστον.
ε) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου
ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης ανα−
γνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
στ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τε−
λευταίου τριμήνου (αναζητείται υπηρεσιακώς).
ζ) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
ο ενδιαφερόμενος δε διώκεται ως φυγόποινος ή φυ−
γόδικος.
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3. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως,
ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου
3 του κανονισμού αυτού.
4. Η ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις
αναγράφονται σε ειδικό σημείωμα, που χορηγείται μετά
τον έλεγχο της πληρότητας και κανονικότητας των
παραπάνω δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
5. Με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., συγκροτεί−
ται τριμελής εξεταστική επιτροπή η οποία αποτελείται
από:
α) Έναν Πλοίαρχο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. με ομοιόβαθμο ανα−
πληρωτή του, ως πρόεδρο.
β) Έναν αξιωματικό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μέχρι του βαθμού
του Αντιπλοιάρχου Λ.Σ. με τον αναπληρωτή του, ως
μέλος.
γ) Έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής
επαγγελματικής ένωσης εκπαιδευτών υποψήφιων χειρι−
στών ταχυπλόων σκαφών, ως μέλος, με τον αναπληρωτή
του, που προτείνονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
Με την ίδια Απόφαση ορίζεται βαθμοφόρος Λ.Σ. –
ΕΛ.ΑΚΤ., ως γραμματέας της επιτροπής.
6. Η εξεταστική επιτροπή προβαίνει, εντός του μηνός
Μαρτίου κάθε έτους και σε τόπο που καθορίζεται από
τη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών
Λιμένων του Αρχηγείου, στην εξέταση των υποψήφιων
επί της ύλης που αναφέρεται στο Παράρτημα Θ΄ του
παρόντος κανονισμού.
7. Η εξέταση διακρίνεται σε θεωρητική (γραπτή) και
πρακτική.
8. Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των
υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών.
Ο αριθμός των ερωτήσεων, οι οποίες ορίζονται από
την εξεταστική επιτροπή, ανέρχεται σε πενήντα (50)
και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις
όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά σε σαράντα οκτώ
(48) ερωτήσεις, τουλάχιστον.
Η γραπτή εξέταση διαρκεί ενενήντα (90) λεπτά της
ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξέλθουν από την αί−
θουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων,
χωρίς δικαίωμα επανόδου, εκτός από τους δύο (2) τε−
λευταίους υποψήφιους, οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρο−
να. Μετά την πάροδο των ενενήντα (90) λεπτών, τα ερω−
τηματολόγια παραδίδονται στην επιτροπή υποχρεωτικά.
9. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:
α. Εκτέλεση χειρισμών/ελιγμών. Εξετάζεται η συνολική
ικανότητα των υποψηφίων στους χειρισμούς πλεύρισης/
αποπλεύρισης σε μήκος κρηπιδώματος ίσο με το μήκος
του σκάφους προσαυξημένο κατά 50%, άπαρσης, κίνη−
σης «ανάποδα», στην αγκυροβολία, στην πορεία και στη
ναυσιπλοΐα, καθώς και η δυνατότητα αντίδρασής τους
σε εντολές χειρισμών που δίδονται από τον εξεταστή/
μέλος της επιτροπής.
β. Περιγραφή και επίδειξη χρήσης σωστικών − πυρο−
σβεστικών μέσων. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναγνωρί−
σουν τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του σκάφους,
να περιγράψουν τη λειτουργία τους και να επιδείξουν
τον τρόπο χρήσης τους σε περίπτωση ανάγκης.
γ. Διάσωση ανθρώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα.
Εξετάζεται η ικανότητα των υποψηφίων να αντιδρούν
έγκαιρα και σωστά σε περίπτωση πτώσης από το σκά−
φος ανθρώπου στη θάλασσα και η ικανότητά τους να
τοποθετούν σωστά το σκάφος και να περισυλλέγουν το
άτομο που είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει.

δ. Τήρηση των Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρού−
σεων και αναγνώριση φανών και σημάτων.
ε. Χρησιμοποίηση πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλ−
ληλου κανόνα, διαβήτη (κουμπάσου).
στ. Κατασκευή των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα»,
«ψαλιδιά», «σταυρόκομπος».
Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν
όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξε−
τάσεις.
10. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων,
η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο
Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, με τα ονοματεπώνυμα
των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή ΑΠΟΡΡΙ−
ΦΘΗΚΕ» και υποβάλλει το Δελτίο αυτό στη Διεύθυνση
Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμένων του
Αρχηγείου, για τις περαιτέρω ενέργειες.
11. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική ή πρα−
κτική εξέταση, έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, κατά την
επόμενη προγραμματισμένη εξεταστική περίοδο.
Για την επανεξέτασή τους απαιτείται αίτηση, η οποία
μπορεί να υποβληθεί από την επόμενη ημέρα από την
ημερομηνία της αποτυχίας τους.
12. Στους υποψήφιους που πέτυχαν στην παραπάνω
διαδικασία εξετάσεων, χορηγείται πιστοποιητικό ικα−
νότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος
Ι΄ του Κανονισμού αυτού. Για την έκδοσή του καταβάλ−
λεται το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.
13. Το πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψη−
φίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών ισχύει μέχρι ο κά−
τοχός του να συμπληρώσει το πεντηκοστό πέμπτο (55)
έτος της ηλικίας του. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας
αυτής, το πιστοποιητικό εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον
ανανεώνεται ανά τρία (03) έτη, από την ημερομηνία
λήξης του. Για την ανανέωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει
να υποβάλει στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και
Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου αίτηση, συνοδευό−
μενη από τις ιατρικές βεβαιώσεις της περίπτωσης γ της
παραγράφου 2, καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι δεν εξέλιπε καμία
από τις προϋποθέσεις έκδοσης του πιστοποιητικού.
Για την ανανέωση καταβάλλεται το ποσό των δια−
κοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. στο Κεντρικό
Λιμεναρχείο Πειραιά.
14. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς πιστοποιητικού
ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλό−
ων σκαφών, που είναι σε ισχύ, χορηγείται στον ενδια−
φερόμενο αντίγραφο, το οποίο έχει ισχύ πρωτοτύπου.
Για τη χορήγηση του αντιγράφου ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει, στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και
Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, αίτηση στην οποία
επισυνάπτεται το φθαρμένο πιστοποιητικό (στην περί−
πτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι το απώλεσε.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, ανάλογα, και στην
περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε στοιχείου που ανα−
γράφεται στο πιστοποιητικό
Για τη χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού κα−
ταβάλλεται, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ποσό
διακοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
15. Το πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψη−
φίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών παύει να ισχύει και
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ανακαλείται, αν παύσει να ισχύει οιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις χορήγησής του ή αν ο κάτοχός του κα−
ταδικασθεί τελεσίδικα ως υπαίτιος πρόκλησης θανάτου
ή ατυχήματος εκπαιδευόμενου.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις εκπαιδευτών υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Οι εκπαιδευτές υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών υποχρεούνται:
α) Να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
σε υποψήφιους χειριστές ταχυπλόων σκαφών, στο πλαί−
σιο της λειτουργίας σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Κανονισμού αυτού. Η θεωρητική εκπαίδευση
μπορεί να παρέχεται και από κατόχους πανεπιστημι−
ακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής,
με εμπειρία και αποδεδειγμένη εξειδίκευση στα θέματα
που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν.
β) Να παρίστανται, με το επαγγελματικό εκπαιδευτικό
σκάφος της σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών, κατά την πρακτική εξέταση κάθε
υποψηφίου χειριστή ταχυπλόων σκαφών, που διενερ−
γείται στην αρμόδια κατά τόπο Λιμενική Αρχή.
γ) Να παρέχουν πρακτική ή και θεωρητική εκπαίδευση
σε ήδη κατόχους άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους,
για τη βελτίωση της ικανότητάς τους, καθώς και σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που επιθυμεί να ενημε−
ρωθεί θεωρητικά ή και να εκπαιδευτεί πρακτικά στο
χειρισμό ταχυπλόων σκαφών.
2. Απαγορεύεται στους εκπαιδευτές υποψηφίων χει−
ριστών ταχυπλόων σκαφών:
α) Να παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο, μεταξύ
εξετάζοντος και εξεταζόμενου, κατά τη διάρκεια της
εξέτασης του υποψηφίου χειριστή ταχυπλόου σκάφους
ή μετά την εξέταση.
β) Να διευκολύνουν με συνθήματα ή με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο τον εξεταζόμενο στην εκτέλεση διαφόρων
χειρισμών, κατά την πρακτική εξέταση.
γ) Να περιφέρονται στους χώρους της Λιμενικής Αρ−
χής ή στους χώρους των εξετάσεων, κατά διενέργειά
τους ή όχι, με σκοπό την εξεύρεση πελατών, παροτρύ−
νοντας ή και παρενοχλώντας, με οποιοδήποτε τρόπο,
πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να δεχθεί ή να αποκρού−
σει υπηρεσία παροχής εκπαίδευσης, για συμμετοχή σε
εξετάσεις, για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου
σκάφους.
3. Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή ότι ο εκπαι−
δευτής παραβίασε τις διατάξεις της παραγράφου 2.α)
και 2.β) του παρόντος άρθρου, ο εξεταζόμενος αποκλεί−
εται από τη συνέχεια των εξετάσεων.
Άρθρο 8
Ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Για την ίδρυση και λειτουργία σχολής εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών απαιτείται
έγκριση, που χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
από Λιμενική Αρχή.
2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαί−
δευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών χο−
ρηγείται, εφόσον ο ενδιαφερόμενος πληρεί αθροιστικά
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) Να είναι Έλληνας υπήκοος.
β) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρε−
ώσεις ή να βρίσκεται νομίμως εκτός στρατεύματος (για
άρρενες).
γ) Να μην έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από
πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δό−
λια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία,
δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απά−
τη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της
γενετήσιας ζωής, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτι−
κών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση
εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που
παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν.
192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία κατα−
γνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών
δικαιωμάτων.
δ) Να μη διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος.
ε) Να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
και να μην έχει υποβληθεί σε στερητική ή επικουρική
δικαστική συμπαράσταση.
στ) Να είναι φορολογικά ενήμερος.
ζ) Να έχει στην κατοχή του κτιριακή εγκατάσταση,
με εξοπλισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9
του παρόντος κανονισμού και με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
η) Να καλύπτει ασφαλιστικά την αστική ευθύνη έναντι
τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες.
θ) Να διαθέτει πρόγραμμα εκπαίδευσης.
ι) Να έχει προσλάβει έναν (01) τουλάχιστον εκπαιδευ−
τή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κάτοχο
πιστοποιητικού ικανότητας σε ισχύ, ή να είναι ο ίδιος
εκπαιδευτής, κάτοχος αντίστοιχου πιστοποιητικού.
ια) Ο ενδιαφερόμενος και ο εκπαιδευτής να είναι
ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα και
να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.
ιβ) Να έχει στην κατοχή του δύο (2) τουλάχιστον
επαγγελματικά εκπαιδευτικά σκάφη (πολυεστερικά ή
φουσκωτά με γάστρα «Rigid Inflatable Boat−RIB»).
3. Τα εκπαιδευτικά σκάφη πρέπει να πληρούν τις ακό−
λουθες προϋποθέσεις:
α. Να είναι ολικού μήκους από πέντε (5,00) μέχρι και
δέκα (10,00) μέτρων.
β. Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια εκτέ−
λεσης πλόων σε ισχύ. Η απομάκρυνσή τους επιτρέπεται
μέχρι έξι (6) ναυτικά μίλια από την πλησιέστερη ακτή,
υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1α) και 1β) του
άρθρου 20 του αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β΄
231/2000), όπως ισχύει, και η διακυβέρνησή τους ασκεί−
ται από κάτοχο πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών σε ισχύ.
γ. Να είναι εφοδιασμένα με σύστημα αυτόματης ακι−
νητοποίησής τους (Quick Stop).
δ. Να πληρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για τη
σήμανση CE (υποβολή Δηλώσεων Συμμόρφωσης σκά−
φους και μηχανής).
ε. Να φέρουν σε αμφότερες τις πλευρές τους τις
ενδείξεις «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ− TRAINING BOAT».
στ. Να μην έχει παρέλθει δεκαπενταετία από την αρ−
χική εγγραφή τους στο Β.Ε.Μ.Σ.
ζ. Να είναι ασφαλισμένα ως εκπαιδευτικά, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
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4. Για τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας
σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών και την απόδειξη των παραπάνω προϋποθέσε−
ων, υποβάλλεται στην Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία
επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου
νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου, σύμφωνα με τα οριζό−
μενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999
(Α΄ 45), όπως ισχύει.
β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευ−
ταίου τριμήνου (αναζητείται υπηρεσιακώς).
δ) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, έκδοσης τε−
λευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δε
διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος (αναζητείται υπη−
ρεσιακώς).
ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώ−
χευσης και σε στερητική ή επικουρική δικαστική συ−
μπαράσταση.
στ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
ζ) Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο
έγγραφο που παρέχει νόμιμα δικαιώματα χρήσης επαγ−
γελματικής στέγης.
η) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμ−
βολαίου για ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης
του ιδιοκτήτη της σχολής και οιουδήποτε προστηθέ−
ντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου έναντι τρίτων για
θάνατο ή σωματικές βλάβες.
θ) Πρόγραμμα εκπαίδευσης.
ι) Πίνακας απασχολούμενου προσωπικού ως εκπαι−
δευτή/ών, με επικυρωμένο/α φωτοαντίγραφο/α του/των
δελτίου/ων ταυτότητας αυτού/ών και επικυρωμένο/α
φωτοαντίγραφο/α του/των πιστοποιητικού/ων ικανό−
τητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών.
ια) Βεβαίωση ασφάλισης από τον αρμόδιο ασφαλιστι−
κό φορέα και πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότη−
τας για τον ενδιαφερόμενο και τον εκπαιδευτή.
ιβ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών
κυριότητας των σκαφών ή των εγγράφων εθνικότητας,
ανάλογα, καθώς και των αντίστοιχων πιστοποιητικών
αξιοπλοΐας (Α.Ε.Π.− Π.Γ.Ε.).
ιγ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου των σκαφών ως εκπαιδευτικών.
5. Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, στο όνομα του
οποίου πρέπει να συντρέχουν ανάλογα όλες οι προϋ−
ποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα φυσικά πρό−
σωπα. Επιπροσθέτως, υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του καταστατικού, από
το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού
προσώπου είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκα−
φών, καθώς και βεβαίωση σύστασης αυτού από αρμόδια
Αρχή. Επιπλέον, για τις Ανώνυμες Εταιρίες υποβάλλε−
ται και Πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
για το ποιος δεσμεύει την εταιρία, σε περίπτωση δε
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης υποβάλλεται πρακτικό
εταίρων. Επίσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσώπου που δεσμεύει την
εταιρία, με την οποία δηλώνονται αφενός ο αριθμός

ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η
διεύθυνση κατοικίας των εταίρων της εταιρίας, του δια−
χειριστή και προκειμένου για Ανώνυμη Εταιρία Υπεύθυνη
Δήλωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της
και των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυ−
τής, καθώς και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των
παραπάνω προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με
τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη
μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προα−
ναφέρθηκαν, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την
ημερομηνία μεταβολής.
6. Η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει τα παραπάνω δι−
καιολογητικά, διενεργήσει υποχρεωτικά αυτοψία στην
κτιριακή εγκατάσταση, στην οποία διεξάγεται η θε−
ωρητική εκπαίδευση των υποψήφιων, και διαπιστώ−
σει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, παρέχει
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Η αυτοψία
της κτιριακής εγκατάστασης διενεργείται από τριμελή
επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον προϊστάμενο της
Λιμενικής Αρχής. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το
οποίο παραμένει στον φάκελο της σχολής.
Ο κάτοχος της έγκρισης αυτής (φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) είναι υποχρεωμένος να υποβάλει με αίτηση,
εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερο−
μηνία χορήγησης της έγκρισης, επικυρωμένο φωτοα−
ντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Δ.Ο.Υ περί ενάρξεως
λειτουργίας της επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρεται
το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών του φυσικού ή
νομικού προσώπου. Πριν από την υποβολή του δικαι−
ολογητικού αυτού, απαγορεύεται η δραστηριοποίηση
του κατόχου της έγκρισης στο αντικείμενο της σχολής.
Για τη χορήγηση της έγκρισης άσκησης της δρα−
στηριότητας καταβάλλεται, στην Λιμενική Αρχή, ποσό
πεντακοσίων (500) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
7. Ο τύπος και το περιεχόμενο της έγκρισης ίδρυ−
σης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών, είναι σύμφωνος με τα
Παραρτήματα ΙΑ΄ και ΙΒ΄ του κανονισμού αυτού, για φυ−
σικό και νομικό πρόσωπο αντίστοιχα.
8. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκ−
παίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
ανακαλείται, αν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις χορήγησής της.
9. Κάθε έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκ−
παίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και
Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου, καθώς και στην
Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή έδρας του κατόχου της έγκρισης.
10. Ο κατάλογος με τις ωριαίες αποζημιώσεις (στα−
θερού ποσού σε ευρώ) για τη θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δια−
μορφώνεται ελεύθερα από τον κάτοχο της έγκρισης
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφι−
ων χειριστών ταχυπλόων σκαφών. Ο κατάλογος αυτός,
που υποχρεωτικά θα ισχύει για το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, θεωρημένος από την αρμόδια Λιμενική Αρχή,
αναρτάται εντός καλαίσθητου πλαισίου στο καταφα−
νέστερο σημείο της κτιριακής εγκατάστασης και του
εκπαιδευτικού σκάφους για την ενημέρωση των εκπαι−
δευόμενων.
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Αλλαγή των ωριαίων αποζημιώσεων (σταθερού πο−
σού), μετά το πέρας του δηλωθέντος χρονικού δια−
στήματος, επιτρέπεται εφόσον τηρηθεί η διαδικασία
του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής
(συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισχύος, θεώρηση από
Λιμενική Αρχή, ανάρτηση στην κτιριακή εγκατάσταση
και στο σκάφος).
11. Απαγορεύεται η, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε
οποιοδήποτε μέσο (έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ραδι−
οτηλεοπτικούς σταθμούς, διαδίκτυο κ.λπ.), ανακριβής
ή και παραπλανητική διαφήμιση σχολών, προσόντων
εκπαιδευτών, της ωριαίας ή και συνολικής αποζημίωσης
και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης (θεωρητικής ή και
πρακτικής).
12. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς έγκρισης ίδρυ−
σης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων
χειριστών ταχύπλοων σκαφών, που είναι σε ισχύ, χο−
ρηγείται στον ενδιαφερόμενο αντίγραφο, το οποίο έχει
ισχύ πρωτοτύπου. Για τη χορήγηση του αντιγράφου ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση,
στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη έγκριση (στην
περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρ−
θρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ότι απώλεσε την έγκριση.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, ανάλογα, και στην
περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε στοιχείου που ανα−
γράφεται στην έγκριση.
Για τη χορήγηση αντιγράφου της έγκρισης καταβάλ−
λεται ποσό διακοσίων (200) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
13. Κάτοχος έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής
εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, έχει δι−
καίωμα να δραστηριοποιείται και στην περιοχή δικαιο−
δοσίας άλλων Λιμενικών Αρχών, πέραν εκείνης από την
οποία του χορηγήθηκε η έγκριση, με την προϋπόθεση
ύπαρξης στη νέα περιοχή δραστηριοποίησης κτιριακής
εγκατάστασης, κατά τις διατάξεις των παραγράφων
1, 2 και 3 του επόμενου άρθρου, όπου θα διενεργηθεί
αυτοψία από τριμελή επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, ή χρησιμοποίησης
κτιριακής εγκατάστασης, κατά τις διατάξεις της παρα−
γράφου 4 του επόμενου άρθρου.
Άρθρο 9
Εξοπλισμός σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών
1. Στην κτιριακή εγκατάσταση, στην οποία παρέχεται
η θεωρητική εκπαίδευση στους υποψηφίους χειριστές
ταχυπλόων σκαφών, διατίθενται για εκπαιδευτικούς
λόγους οπτικοακουστικά μέσα [τηλεόραση, μηχάνημα
προβολής εικόνων ή ταινίας, ηλεκτρονικός υπολογιστής]
και ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, που να δείχνει τρόπους
ορθού και εσφαλμένου τρόπου χειρισμού σκαφών, φα−
νούς ναυσιπλοΐας κ.λπ., καθώς και τα υλικά και μέσα
που αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΓ΄ του
κανονισμού αυτού.
2. Η κτιριακή εγκατάσταση για την υποδοχή, εξυπη−
ρέτηση και θεωρητική εκπαίδευση των υποψήφιων χει−
ριστών ταχυπλόων σκαφών, πρέπει να είναι εμβαδού
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων,
μη συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων βοηθητικών
χώρων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι κύριας χρήσης,
ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας, να έχει καλό
φωτισμό, επαρκή αερισμό και καλή θέρμανση.

18621

3. Επίσης, πρέπει να υπάρχει βεβαίωση της Πυροσβε−
στικής Υπηρεσίας, σε ισχύ, περί των ληπτέων μέτρων
προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά.
4. Η κτιριακή εγκατάσταση εγκεκριμένης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του κανονισμού αυτού, σχολής μπορεί να
χρησιμοποιείται, για τη θεωρητική και μόνο εκπαίδευ−
ση, από περισσότερες της μίας σχολές εκπαίδευσης
υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
Άρθρο 10
Λειτουργία των σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων
χειριστών ταχύπλοων σκαφών
1. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της σχολής εκπαίδευ−
σης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που υπο−
βάλλεται στη Λιμενική Αρχή, περιλαμβάνει τουλάχιστον
τα αντικείμενα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για
την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού
αυτού, η χρονική διάρκεια του μαθήματος της θεω−
ρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης κάθε υποψηφίου
είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) πρώτα λεπτά
της ώρας.
3. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, απα−
γορεύεται η επιβίβαση και παραμονή στο σκάφος άλλων
προσώπων, εκτός από το προσωπικό της σχολής (εκ−
παιδευτής κλπ.) και μέχρι δύο εκπαιδευόμενοι υποψήφιοι
χειριστές ταχυπλόων σκαφών.
4. Στη σχολή τηρείται βιβλίο, στο οποίο καταχωρού−
νται, πριν την έναρξη των μαθημάτων, τα στοιχεία των
εκπαιδευομένων. Η γραμμογράφηση του βιβλίου αυτού
γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
ΙΔ΄ του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 11
Τήρηση μητρώων εκπαιδευτών και σχολών
εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών
1. Στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονι−
σμών Λιμένων του Αρχηγείου, τηρείται βιβλίο μητρώου
εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.
2. Σε κάθε Λιμενική Αρχή τηρείται βιβλίο μητρώου
σχολών εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών.
3. Η γραμμογράφηση των σελίδων των προβλεπόμε−
νων, από τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου αυτού, βιβλίων γίνεται σύμφωνα με τα υπο−
δείγματα των Παραρτημάτων ΙΕ΄ και ΙΣΤ΄ του παρόντος
κανονισμού.
4. Η καταχώρηση των φυσικών ή νομικών προσώπων,
ανάλογα με την περίπτωση, γίνεται την ίδια μέρα
της έκδοσης του πιστοποιητικού ή της χορήγησης
της έγκρισης και ο σχετικός αριθμός καταχώρησης
(μητρώου) γράφεται πάνω στο σώμα του χορηγού−
μενου πιστοποιητικού ή έγκρισης και στη μερίδα του
εκπαιδευτή ή της σχολής, ανάλογα, όπου φυλάσσο−
νται αντίγραφα του πιστοποιητικού ή της έγκρισης
και τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν για
την χορήγησή τους. Σε περίπτωση έκδοσης απόφα−
σης ανάκλησης του πιστοποιητικού ή της έγκρισης,
διαγράφεται από το μητρώο το αντίστοιχο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, μετά την οριστικοποίηση της ανά−
κλησης.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ήδη κάτοχοι αδειών χειριστών ταχυπλόων σκα−
φών πρέπει να αντικαταστήσουν τα παλαιού τύπου
έντυπα με νέου τύπου. Ο χρόνος εφαρμογής της διά−
ταξης αυτής θα καθοριστεί με την αναφερόμενη στη
παράγραφο 14 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού
απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγρά−
φου 14 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού, στους
επιτυχόντες στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας
χειριστή ταχυπλόου σκάφους, χορηγούνται άδειες χει−
ριστών ταχυπλόων σκαφών σύμφωνα με τις προϊσχύ−
ουσες διατάξεις.
3. Άδεια εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών, η οποία είχε χορηγηθεί, κατόπιν εξετάσεων,
σε εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρό−
νο έκδοσής της, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι έξι (6)
μήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού.
Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε αδειοδοτημένο από
την οικεία Λιμενική Αρχή φυσικό πρόσωπο οφείλει να
εφοδιασθεί με πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, το οποίο θα
είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα του Παραρτήματος
Ι΄ του κανονισμού αυτού.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας εκ−
παιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
υποβάλλεται στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και
Κανονισμών Λιμένων του Αρχηγείου αίτηση, στη οποία
επισυνάπτεται:
α) η πρωτότυπη παλαιά άδεια εκπαιδευτή υποψήφιων
χειριστών ταχυπλόων σκαφών και
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α΄ 75), στην οποία δηλώνεται ότι ουδεμία από τις προ−
ϋποθέσεις έκδοσης της άδειας αυτής εξέλιπε.
Η ίδια διαδικασία και προθεσμία εφαρμόζεται και για
κάθε κάτοχο άδειας βοηθού εκπαιδευτή, η οποία είχε
χορηγηθεί, κατόπιν εξετάσεων, σε εφαρμογή των δια−
τάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσή της.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού ικανότητας εκ−
παιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών
καταβάλλεται ποσό τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του
Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν., στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.
4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, η οποία είχε
χορηγηθεί, σε εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν
κατά το χρόνο έκδοσής της, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι
έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού
αυτού. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε αδειοδοτη−
μένο από την οικεία Λιμενική Αρχή φυσικό ή νομικό
πρόσωπο οφείλει να εφοδιασθεί με έγκριση ίδρυσης και
λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών, η οποία θα είναι σύμφωνη προς το
υπόδειγμα του ανάλογου Παραρτήματος ΙΑ΄ ή ΙΒ΄ του
κανονισμού αυτού.
Για τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουρ−
γίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυ−
πλόων σκαφών υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή αίτηση,
στη οποία επισυνάπτεται:
α) η πρωτότυπη παλαιά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων
σκαφών και

β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α΄ 75), στην οποία δηλώνεται ότι ουδεμία από τις προ−
ϋποθέσεις έκδοσης της άδειας αυτής εξέλιπε.
Για τη χορήγηση της έγκρισης καταβάλλεται ποσό
τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
5. Φυσικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψήφιων χειρι−
στών ταχυπλόων σκαφών, η οποία είχε χορηγηθεί σε
εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο
έκδοσή της, χωρίς να είχαν ταυτόχρονα εφοδιασθεί
και με άδεια εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυ−
πλόων σκαφών, αλλά ασκούσαν και ασκούν ενεργά το
συγκεκριμένο επάγγελμα οφείλουν, για τη συνέχιση
άσκησης του επαγγέλματός τους, να εφοδιασθούν με
πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειρι−
στών ταχυπλόων σκαφών ή να προσλάβουν τουλάχιστον
έναν εκπαιδευτή, κάτοχο αντίστοιχου πιστοποιητικού,
εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του κανο−
νισμού αυτού.
Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας εκ−
παιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, το
οποίο θα είναι σύμφωνο προς το υπόδειγμα του Πα−
ραρτήματος Ι΄ του κανονισμού αυτού, υποβάλλεται στη
Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης και Κανονισμών Λιμέ−
νων του Αρχηγείου αίτηση, στη οποία επισυνάπτεται:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της παλαιάς άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψή−
φιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών που είχε εκδοθεί
στο όνομα του αιτούντος και
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1559/1986
(Α΄ 75), στην οποία δηλώνεται ότι ασκούσε και εξακο−
λουθεί να ασκεί ενεργά το επάγγελμα του εκπαιδευτή
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών καθώς και ότι
λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί η σχολή.
Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται, στο
Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ποσό τριακοσίων (300)
ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.
6. Για τους, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόχους
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, οι διατάξεις
του εδαφίου (ιβ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και
των εδαφίων (α), (δ) και (στ) της παραγράφου 3 του
άρθρου 8 του κανονισμού αυτού, οι σχετικές με τον
ελάχιστο αριθμό των εκπαιδευτικών σκαφών, το ελάχι−
στο ολικό μήκος αυτών, τη σήμανση CE και την ηλικία
(δεκαπενταετία), αρχίζουν να ισχύουν μετά από τρία
(3) έτη από την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού.
Άρθρο 13
Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς
Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού, σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του π.δ. 530/1991 (Α΄ 205), έχουν ανάλογη
εφαρμογή και για κάθε πολίτη των Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονο−
μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που επιθυμεί να αποκτήσει πιστο−
ποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών ή να ιδρύσει σχολή εκπαίδευσης
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, εφόσον κα−
τέχει πιστοποιητικό ελληνομάθειας του πρώτου, του−
λάχιστον, επιπέδου του π.δ. 363/1998 (Α΄ 242), που χο−
ρηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
Ν. 2413/1996 (Α΄ 124).
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Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού αυτού, καταρ−
γείται το άρθρο 3, πλην των παραγράφων 6 και 7 αυτού,
και οι παράγραφοι 2 έως και 12 του άρθρου 32 της αριθμ.
3131.1/03/99/06−4−1999 Απόφασης Υπουργού Εμπορικής
Ναυτιλίας (Β΄ 444), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη
διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ή
που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.
Άρθρο 15
Κυρώσεις
1. Οι παραβάτες του κανονισμού αυτού, η εκτέλεση
του οποίου ανατίθεται στα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.,
ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που
συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται
και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώ−
δικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το
άρθρο μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 της
αριθμ. 3131.1/03/99/06−4−1999 Απόφασης Υπουργού Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας (Β΄ 444), εφαρμόζονται ανάλογα και για
τους κατόχους πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή
υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και έγκρισης
ίδρυσης και λειτουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψή−
φιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που προβλέπονται
από τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 16
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα
του κανονισμού αυτού τα ακόλουθα Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «Υπόδειγμα αίτησης για συμμετοχή
στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλό−
ου σκάφους»

18623

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «Υπόδειγμα βεβαίωσης σχολής εκ−
παίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «Υπόδειγμα σημειώματος συμμετοχής
στις εξετάσεις υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ «Υπόδειγμα πίνακα υποψηφίων χειρι−
στών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ «Υπόδειγμα αίτησης για επανεξέταση
υποψήφιου χειριστή ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ «Υπόδειγμα αίτησης για ανανέωση
άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ «Υπόδειγμα φύλλου εξέτασης υποψή−
φιου χειριστή ταχυπλόου σκάφους»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ «Υπόδειγμα Δελτίου Αποτελεσμάτων
υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ «Εξεταστέα ύλη υποψηφίων εκπαι−
δευτών χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ «Υπόδειγμα πιστοποιητικού ικανότητας
εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ΄ «Υπόδειγμα έγκρισης ίδρυσης και λει−
τουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών, για φυσικό πρόσωπο»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ΄ «Υπόδειγμα έγκρισης ίδρυσης και λει−
τουργίας σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών, για νομικό πρόσωπο»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ΄ «Εξοπλισμός σχολής εκπαίδευσης
υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ΄ «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου εκπαι−
δευόμενων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ΄ «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου μητρώου
εκπαιδευτών υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ΄ «Υπόδειγμα σελίδας βιβλίου μητρώ−
ου σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυ−
πλόων σκαφών»
Πειραιάς, 26 Απριλίου 2013
O Αρχηγός
ΔΗΜ. Π. ΜΠΑΝΤΙΑΣ
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ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȿȻɀȵɁȻȾȸȰɆɍȸ………….
Ȱʌɿɽʅ.Ʌʌʘʏ.:…….


ɇȸɀȵȻɏɀȰɇɉɀɀȵɈɃɍȸɇ
ɇɈȻɇȵɂȵɈȰɇȵȻɇɉɅɃɎȸɌȻɏɁɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ

ɅɆɃɇ:Ʌʌʊɸɷʌʉʏɻʎɸʋɿʏʌʉʋɼʎɸʇɹʏɲʍɻʎ
ʐʋʉʗɼʔɿʘʆʖɸɿʌɿʍʏʙʆʏɲʖʐʋʄʊʘʆʍʃɲʔʙʆ



ȵɶʃʌʀʆɸʏɲɿɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐ……………………………………………………………………….......................................

ʏʉʐ……………………ʍʏɿʎɽɸʘʌɻʏɿʃɹʎʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃɹʎ*ɸʇɸʏɳʍɸɿʎʏɻʎ…./…./20….

………………..…../…/20….
ȸȿɿʅɸʆɿʃɼȰʌʖɼ

ɇʔʌɲɶʀɷɲɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏʉʎ








(*)Ʉʏɲʆʍʐʆʏʌɹʖɸɿʋɸʌʀʋʏʘʍɻ(ɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻʐʋʉʗɼʔɿʉʐ)ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʆɳʄʉɶɲ.





























(*)Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʏɻʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎɸʇɹʏɲʍɻʎ
ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɲʋʉʌʌʀʔʏɻʃɸʉʐʋʉʗɼʔɿʉʎ
(**)Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎ
ʅɸʏɳʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɲʋʉʏʐʖʀɲʏʘʆɲʋʉʌʌɿʔɽɹʆʏʘʆ



ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ
ɅȰɈɆɏɁɉɀɃ

Ȱ/Ȱ

ȿȻɀȵɁȻȾȸɇȰɆɍȸɇ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ













ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɉɅɃȲɃȿȸɇ
ɁȵȰɇȰȻɈȸɇȸɇ
(**)
















ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)








ɅȻɁȰȾȰɇɉɅɃɎȸɌȻɏɁ
ɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ
ȾȰɈȰɈȻɇȵɂȵɈȰɇȵȻɇɈȸɇ……/…./20….

Ȱ.ȴ.Ɉ.
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɉɅɃȲɃȿȸɇ
ɅɆɃȸȳɃɉɀȵɁȸɇ
ȰȻɈȸɇȸɇ
ȵɂȵɈȰɇȸɇ
(*)





























ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȴʚ


ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΠ-ΤΦ8
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȵʚ
ȰȻɈȸɇȸ





ȵʋʙʆʐʅʉ:................................................



Ʉʆʉʅɲ:....................................................

ɅɆɃɇ:ȿɿʅɸʆɿʃɼȰʌʖɼ…………….

Ʉʆʉʅɲʋɲʏɹʌɲ:.......................................



Ʉʆʉʅɲʅɻʏɹʌɲʎ:......................................

ȵʋɸɿɷɼ ɲʋɹʏʐʖɲ ʍʏɻ ɽɸʘʌɻʏɿʃɼ  ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋʌɲʃʏɿʃɼ* ɸʇɹʏɲʍɻ

A.ȴ.T.ɼȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ:.............................

ʏɻʎ …../…/20…., ʋɲʌɲʃɲʄʙ ʊʋʘʎ ʅʉʐ ʖʉʌɻɶɼʍɸʏɸ ʍɻʅɸʀʘʅɲ

EʃɷʉʑʍɲȰʌʖɼ:........................................

ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʅʉʐ ʍɸ ʆɹɸʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ……/…./20….,

A.Ɍ.M.:....................................................

ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʋɲʆɸʇɸʏɲʍɽʙ,ɶɿɲɲʋʊʃʏɻʍɻɳɷɸɿɲʎʖɸɿʌɿʍʏɼ

Ȱʌʅʊɷɿɲȴ.O.Y.:.......................................

ʏɲʖʐʋʄʊʉʐʍʃɳʔʉʐʎ.

Ɉʊʋʉʎɶɹʆʆɻʍɻʎ:......................................



ȸʅɸʌ/ʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ:.................................



ȴ/ʆʍɻʃɲʏʉɿʃʀɲʎ:......................................



Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:...............................................

Ƀ/ȸȰɿʏ…..











ɉʋʉɶʌɲʔɼɲɿʏʉʑʆʏʉʎ/ʉʑʍɲʎ

....................................................



(TʊʋʉʎͲHʅɸʌʉʅɻʆʀɲ)
































(*)Ʉʏɲʆʍʐʆʏʌɹʖɸɿʋɸʌʀʋʏʘʍɻ(ɸʋɿʏʐʖʀɲʍɸɹʆɲɲʋʊʏɲ
ɷʑʉʅɹʌɻʏɻʎɸʇɹʏɲʍɻʎ)ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʆɳʄʉɶɲ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰɇɈʚ
ȰȻɈȸɇȸ




ȵʋʙʆʐʅʉ:................................................

ɅɆɃɇ:ȿɿʅɸʆɿʃɼȰʌʖɼ…………….

Ʉʆʉʅɲ:.....................................................



Ʉʆʉʅɲʋɲʏɹʌɲ:........................................

ɉʋʉɴɳʄʄʘʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʃɲɿʋɲʌɲʃɲʄʙʊʋʘʎ

Ʉʆʉʅɲʅɻʏɹʌɲʎ:.......................................

ʅʉʐɲʆɲʆɸʙʍɸʏɸʏɻʆɳɷɸɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏɲʖʐʋʄʊʉʐʍʃɳʔʉʐʎ.

A.ȴ.T.ɼȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ:.............................



EʃɷʉʑʍɲȰʌʖɼ:........................................



A.Ɍ.M.:....................................................



Ȱʌʅʊɷɿɲȴ.O.Y.:.......................................



Ɉʊʋʉʎɶɹʆʆɻʍɻʎ:....................................

Ƀ/ȸȰɿʏ…..

ȸʅɸʌ/ʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ:..................................



ȴ/ʆʍɻʃɲʏʉɿʃʀɲʎ:.......................................



Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:...............................................

ɉʋʉɶʌɲʔɼɲɿʏʉʑʆʏʉʎ/ʉʑʍɲʎ







....................................................



(TʊʋʉʎͲHʅɸʌʉʅɻʆʀɲ)








ȵʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ:
1.Ʌʌʘʏʊʏʐʋɻɳɷɸɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ
ʏɲʖʐʋʄʊʉʐʍʃɳʔʉʐʎ
2.Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳɿɲʏʌʙʆɼɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉʔʘʏ/ʔʉ
ɳɷɸɿɲʎɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐɼʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲʎɼ
ʅʉʏʉʋʉɷɻʄɳʏʉʐ
(ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʆɳʄʉɶɲ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȷʚ




ȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃȰɆȻȺ.……….

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȿȻɀȵɁȻȾȸȰɆɍȸ……………..


ɌɉȿȿɃȵɂȵɈȰɇȸɇɉɅɃɎȸɌȻɃɉ
ɍȵȻɆȻɇɈȸɈȰɍɉɅȿɃɃɉɇȾȰɌɃɉɇ

ɇɈɃȻɍȵȻȰɉɅɃɎȸɌȻɃɉ

1.ȵɅɏɁɉɀɃ:................................................2.ɃɁɃɀȰ:.........................................
3.ɅȰɈɆɏɁɉɀɃ:...........................................4.ɀȸɈɆɏɁɉɀɃ:................................
5.A.ȴ.T.………………………………………..6.ȵȾȴɃɉɇȰȰɆɍȸ:…………............
7.A.Ɍ.M.:.......................................................8.ȴ.O.ɉ.:.............................................
9.ȴ/ɁɇȸȾȰɈɃȻȾȻȰɇ:...................................................................................................

ȳɆȰɅɈȸȵɂȵɈȰɇȸ(HMEP/NIA):……/…./20….ɏɆȰ:..................

ȵɆɏɈȸɇȵȻɇͲȰɅȰɁɈȸɇȵȻɇ

1

6


 11 
 16 
2
3
4
5






7
8
9
10






12
13
14
15






17 
18 
19 
20 


(ȴɸʇɿɳɲʋʊʏʉʆɲʌɿɽʅʊʃɳɽɸɸʌʘʏɼʅɲʏʉʎʆɲɽɹʍɸʏɸʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ
ʏʉʃɸʔɲʄɲʀʉɶʌɳʅʅɲ(ȰɼȲɼȳ)ʋʉʐ,ʃɲʏɳʏɻʆɳʋʉʗɼʍɲʎ,ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʍʘʍʏɼɲʋɳʆʏɻʍɻ).



ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰȳɆȰɅɈȸɇȵɂȵɈȰɇȸɇ
ȵɅȵɈɉɍȵͲȰɅɃɆɆȻɌȺȸȾȵ(ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʆɳʄʉɶɲ)



ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɅɆȰȾɈȻȾȸɇEɂETAɇHɇ(HMEP/NIA):…/…./20….ɏPA:….......
HȵɅȻɈɆɃɅȸ





1.……………………..
ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃȵɂȵɈȰɇȸɇȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈ.ɉ.
Ʌʌʐʅʆʉɷɹʏɻʍɻ–Ʌʄɲɶɿʉɷɹʏɻʍɻ
(*)

ɇʘʍʏɿʃɳ–Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɳ
(*)
2.……………….......
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼʆɲʐʏɿʃʉʑʃʊʅʋʉʐ
(*)
Ɉ.ɉ.
Ȱʆɳɶʆʘʍɻʆɲʐʏɿʃʉʑʖɳʌʏɻ
(*)


3.……………….......
(*)ȵɅȵɈɉɍȵɼȰɅɃɆɆȻɌȺȸȾȵ
Ɉ.ɉ.








ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΠ-ΤΦ8
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȸʚ


ɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȿȻɀȵɁȻȾȸɇȰɆɍȸɇ


ȴȵȿɈȻɃȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈɏɁ

Ȱ/Ȱ
ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ
ȺȵɏɆȸɈȻȾȸ
ɅɆȰȾɈȻȾȸ
ȵɂȵɈȰɇȸ
ȵɂȵɈȰɇȸ


(*)
(*)









































………………….,……/…/20….
Ɉʊʋʉʎ




ȸȵʋɿʏʌʉʋɼ


ɃɅʌʊɸɷʌʉʎɈɲʅɹʄɻ

…………………………..1.……………………………

Ɉ.ɉ.Ɉ.ɉ.

2.…………………………….

Ɉ.ɉ.


ȺȵɏɆȸȺȸȾȵ



Ƀ……………ȿȻɀȵɁȰɆɍȸɇ
Ɉ.ɇ.ɉ.


(*)ȵɅȵɈɉɍȵɼȰɅɃɆɆȻɌȺȸȾȵ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)


ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȺʚ

ȵɂȵɈȰɇɈȵȰɉȿȸɉɅɃɎȸɌȻɏɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈɏɁɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ

ɲ)ȲɲʍɿʃɹʎɶʆʙʍɸɿʎɁɲʐʏɿʃʉʑȴɿʃɲʀʉʐ.
Ͳ Ƀʌɿʍʅʊʎ ʋʄʉʀʉʐ ʃɲʏɳ ʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɻʅʉʍʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ ȴɿʃɲʀʉʐ (Ⱦ.ȴ.Ɂ.ȴ.) ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ Ȼɷɿʘʏɿʃʉʑ
Ɂɲʐʏɿʃʉʑȴɿʃɲʀʉʐ(Ⱦ.Ȼ.Ɂ.ȴ.).ȴɿɲʔʉʌɹʎ.
ͲȶʆʆʉɿɲɴʉɻɽɻʏɿʃʉʑʆɲʐʋɻɶɼʅɲʏʉʎʃɲʏɳʏʉʆȾ.ȴ.Ɂ.ȴ.
Ͳȶɶɶʌɲʔʉɸɽʆɿʃʊʏɻʏɲʎ(ɶɿɲʏɲʋʄʉʀɲ)ͲɅɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʃʐʌɿʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏɲʅɿʃʌɳʍʃɳʔɻ)
ͲȾɲʏɲʅɹʏʌɻʍɻʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ.ɃʄɿʃɼͲʃɲɽɲʌɼʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ.
ͲɁɻʉɶʆʙʅʉʆɸʎ.
Ͳȳʌɲʅʅɹʎʔʊʌʏʘʍɻʎ.
Ͳ Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɲʋʊʋʄʉʐ ʋʄʉʀʘʆ ʄʊɶʘ ʄɼʇɻʎ ʏʘʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ, ɹʄʄɸɿʗɻʎ ʊʌʘʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ,
ʃɲʏɳʍʖɸʍɻʎ(ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼʎ–ʍʐʆʏɻʌɻʏɿʃɼʎ)ͲʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎɷɿɲʏɲɶɼʎɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐͲʃɲɿʌɿʃʙʆʍʐʆɽɻʃʙʆ.
ͲȶʆʆʉɿɲȾɲʆʉʆɿʍʅʙʆȿɿʅɹʆʘʆ.
ͲɆʐʅʉʑʄʃɻʍɻͲȵʋɿɽɲʄɳʍʍɿɲɲʌʘɶɼ.
ȶʆʆʉɿɸʎɲɿɶɿɲʄʉʑͲʋɲʌɲʄʀɲʎͲɲɿɶɿɲʄʀʏɿɷɲʎɺʙʆɻʎ.
ɴ)ȴɿɸɽʆɸʀʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʀʋʌʉʎȰʋʉʔʐɶɼɇʐɶʃʌʉʑʍɸʘʆ.
Ⱦɲʆʊʆɲʎ1(ȵʔɲʌʅʉɶɼ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ2(ȵʐɽʑʆɻ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ3(ȳɸʆɿʃʉʀʉʌɿʍʅʉʀ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ5(ȵʋɿʏɼʌɻʍɻͲLOOKͲOUT).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ6(Ȱʍʔɲʄɼʎʏɲʖʑʏɻʏɲ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ7(Ⱦʀʆɷʐʆʉɿʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ8(ɍɸɿʌɿʍʅʉʀʋʌʉʎɲʋʉʔʐɶɼʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ9(ɇʏɸʆʉʀȴʀɲʐʄʉɿ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ10(ɇʐʍʏɼʅɲʏɲɷɿɲʖʘʌɿʍʅʉʑʏɻʎʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ12(Ȼʍʏɿʉʔʊʌɲʋʄʉʀɲ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ13(Ʌʌʉʍʋɹʌɲʍʅɲ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ14(Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻɲʆʏʀɽɸʏʘʆʋʉʌɸɿʙʆ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ15(Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻɷɿɲʍʏɲʑʌʘʍɻʎʋʉʌɸɿʙʆ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ16(ɍɸɿʌɿʍʅʊʎɸʃʅɹʌʉʐʎʏʉʐ«ʔʐʄɳʍʍʉʆʏʉʎ»ʋʄʉʀʉʐ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ17(ɍɸɿʌɿʍʅʊʎɸʃʅɹʌʉʐʎʏʉʐ«ʔʐʄɲʍʍʊʅɸʆʉʐ»ʋʄʉʀʉʐ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ18(ȵʐɽʑʆɸʎʅɸʏɲʇʑʋʄʉʀʘʆ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ19(ȴɿɲɶʘɶɼʋʄʉʀʘʆʐʋʊʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʉʌɲʏʊʏɻʏɲ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ20(ȵʔɲʌʅʉɶɼ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ21(Ƀʌɿʍʅʉʀ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ22(Ƀʌɲʏʊʏɻʏɲʔɲʆʙʆ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ23(ɀɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏɲʋʄʉʀɲɸʆʋʄʘ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ24(Ɇʐʅʉʑʄʃɻʍɻʃɲɿʙɽɻʍɻ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ25(Ȼʍʏɿʉʔʊʌɲʋʄʉʀɲɸʆʋʄʘʃɲɿʃʘʋɼʄɲʏɲʋʄʉʀɲ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ26(Ȱʄɿɸʐʏɿʃɳʋʄʉʀɲ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ27(Ʌʄʉʀɲɲʃʐɴɹʌʆɻʏɲɼʋʄʉʀɲʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʎɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʖɸɿʌɿʍʅʙʆ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ28(Ʌʄʉʀɲʋʉʐɸʅʋʉɷʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɴʑɽɿʍʅɳʏʉʐʎ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ29(Ʌʄʉɻɶʀɷɸʎ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ30(Ʌʄʉʀɲɲɶʃʐʌʉɴʉʄɻʅɹʆɲʃɲɿʋʄʉʀɲʋʌʉʍɲʌɲɶʅɹʆɲ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ31(ɉɷʌʉʋʄɳʆɲ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ32(Ƀʌɿʍʅʉʀ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ33(Ʉʌɶɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎɻʖɻʏɿʃʙʆʍɻʅɳʏʘʆ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ34(ɇɼʅɲʏɲʖɸɿʌɿʍʅʙʆʃɲɿʋʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ35(ȸʖɻʏɿʃɳʍɼʅɲʏɲʍɸʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʉʌɲʏʊʏɻʏɲ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ36(ɇɼʅɲʏɲɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍɹʄʃʐʍɻʏɻʎʋʌʉʍʉʖɼʎ).
Ⱦɲʆʊʆɲʎ37(ɇɼʅɲʏɲʃɿʆɷʑʆʉʐ–ɅɲʌɳʌʏɻʅɲIV).
ɶ)ȳɸʆɿʃʊʎȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎȿɿʅɹʆʘʆɶɿɲʏɲʅɿʃʌɳʍʃɳʔɻ.
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Ͳ ȶʆʆʉɿɲ ʅɿʃʌʉʑ ʍʃɳʔʉʐʎ, ʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ, ʅɹɶɿʍʏʉʐ ʋʄɳʏʉʐʎ, ʑʗʉʐʎ ɸʇɳʄʄʘʆ, ʅɹɶɿʍʏɻʎ ʍʐʆɸʖʉʑʎ
ɿʋʋʉɷʑʆɲʅɻʎʃɿʆɻʏɼʌɲ(ʅɻʖɲʆɼʎ).
Ͳȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ/ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳɸɶɶʌɲʔɼʎʅɿʃʌʉʑɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃʉʑʍʃɳʔʉʐʎʍʏɲȲɿɴʄʀɲȵɶɶʌɲʔɼʎɀɿʃʌʙʆɇʃɲʔʙʆ
(Ȳ.ȵ.ɀ.ɇ.).
Ͳȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ/ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʅɸʏɸɶɶʌɲʔɼʎɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃʉʑʅɿʃʌʉʑʍʃɳʔʉʐʎ.
Ͳȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ/ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʅɸʏɲɶʌɲʔɼʎʅɿʃʌʉʑɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃʉʑʍʃɳʔʉʐʎʄʊɶʘʋʙʄɻʍɻʎ.
Ͳ ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ/ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ɹʃɷʉʍɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʋʄʊʘʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃʉʑ ʍʃɳʔʉʐʎ. Ȼʍʖʑʎ, ɲʆɲʆɹʘʍɻ,
ɹʃɷʉʍɻɲʆʏɿɶʌɳʔʉʐʄʊɶʘɲʋʙʄɸɿɲʎ.
ͲȰʋɲʌɲʀʏɻʏɲɸʔʊɷɿɲ(ʍʘʍʏɿʃʊʎ,ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃ.ʄʋ.)ɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃʉʑʅɿʃʌʉʑʍʃɳʔʉʐʎ,ɲʆɳʄʉɶɲʅɸ
ʏɻʆɹʃʏɲʍɻʏʘʆʋʄʊʘʆʏʉʐ.
ɷ)ȳɸʆɿʃʊʎȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎȿɿʅɹʆʘʆɶɿɲʏɲʏɲʖʑʋʄʉɲʍʃɳʔɻ.
Ͳȶʆʆʉɿɲʏɲʖʑʋʄʉʉʐʍʃɳʔʉʐʎ.
Ͳ ȶʆʆʉɿɲ ʄʉʐʏʌɿʃɼʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʘʆ ʐʋɸʐɽʑʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɼ ʏɻʎ (ʖʌʙʅɲ/ʍʖɼʅɲ
ʍɻʅɲʆʏɼʌʘʆ).
Ͳɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʖɸɿʌɿʍʏʙʆʏɲʖʑʋʄʉʘʆʍʃɲʔʙʆ.
Ͳɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎɿɷɿʉʃʏɻʏʙʆʏɲʖʑʋʄʉʘʆʍʃɲʔʙʆ.
Ͳȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲ/ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳɹʃɷʉʍɻʎɳɷɸɿɲʎʖɸɿʌɿʍʏɼʏɲʖʑʋʄʉʉʐʍʃɳʔʉʐʎ.ȰʋʉʏʐʖʀɲͲɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻ.
ɸ) Ʌʌʉɸɷʌɿʃʊ ɷɿɳʏɲɶʅɲ 23/2000 (ɌȵȾ 18 Ȱʚ) ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʆɲʐɲɶʉʍʙʍʏɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʍʖʉʄɹʎ ʆɲʐɲɶʉʍʘʍʏɿʃɼʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʑʍɸʘʎ.
ʍʏ)Ȳɲʍɿʃɹʎɶʆʙʍɸɿʎʆɲʐʏɿʄʀɲʎ
ͲɅʐʇʀɷɲ.Ȱʋʊʃʄɿʍɻ,ʋɲʌɸʃʏʌʉʋɼ,ʋɲʌɲʄʄɲɶɼ,ɲʄɻɽɼʎɴʉʌʌɳʎ,ʅɲɶʆɻʏɿʃʊʎɴʉʌʌɳʎ,ɴʉʌʌɳʎʋʐʇʀɷɲʎ.
ͲɅʉʌɸʀɲ.Ȱʄɻɽɼʎʋʉʌɸʀɲ,ɀɲɶʆɻʏɿʃɼʋʉʌɸʀɲ,ʋʉʌɸʀɲʋʐʇʀɷɲʎ.
Ͳɇʏʀɶʅɲɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎ.Ʌɲʌɳɶʉʆʏɸʎʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏɻʆɲʃʌʀɴɸɿɲʏʉʐʍʏʀɶʅɲʏʉʎɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎ.
ͲɁɲʐʏɿʃʊʎʖɳʌʏɻʎ:ȵʑʌɸʍɻʅɼʃʉʐʎʃɲɿʋʄɳʏʉʐʎ(ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ)ʍʏʀɶʅɲʏʉʎ.ɍʌɼʍɻɷɿʋɲʌɳʄʄɻʄʉʐʃɲɿɷɿɲɴɼʏɻ.
ɀɸʍɻʅɴʌɿʆʉʀ–ʋɲʌɳʄʄɻʄʉɿ.Ⱦʄʀʅɲʃɲʅɼʃʉʐʎ.Ⱦʄʀʅɲʃɲʋʄɳʏʉʐʎ.ɀɹʏʌɻʍɻɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ.Ȱʆɳɶʆʘʍɻɿʍʉɴɲɽʙʆ.
ɉʋʉʏʑʋʘʍɻʍʏʀɶʅɲʏʉʎʅɸɶʆʘʍʏɳʏʉɶɸʘɶʌɲʔɿʃʊʋʄɳʏʉʎʃɲɿʏʉɶɸʘɶʌɲʔɿʃʊʅɼʃʉʎ.
ͲɌɳʌʉɿ.ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʔɳʌʘʆ.Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻʔɳʌʘʆ.Ɍʘʏʉɴʉʄʀɲʔɳʌʘʆ.
Ͳȱʆɸʅʉɿ.Ȱʀʏɿɲɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʎɲʆɹʅʘʆ.Ƀʆʉʅɲʏʉʄʉɶʀɲɲʆɹʅʘʆ.
ɺ)ɃʆʉʅɲʏʉʄʉɶʀɲͲɹʆʆʉɿɲ ʅɸʌʙʆʅɿʃʌʙʆʍʃɲʔʙʆ (Ɉʌʊʋɿɷɲ(ʃɲʌɹʆɲͲʃɲʌʀʆɲ), Ʌʄʙʌɻ,Ʌʌʑʅʆɻ,ɀɳʍʃɸʎ,ȳɳʍʏʌɲ,
Ɋʔɲʄɲ,  ȼʍɲʄʉʎ,  Ⱦɲɽʌɹʋʏɻʎ (Ʌɲʋɲɷɿɳ),  Ⱦʉʌɳʃɿ (ʍʏɸʀʌɲ), Ʌʉɷʊʍʏɲʅʉ (ʃʉʌɳʃɿ ʋʌʑʅʆɻʎ),  ɇʃɲʌʅʊʎ,  ɀɲɷɹʌɿ
(ʋɹʏʍʘʅɲ),ȵʍʘʏʌʊʋɿʉ(ɇʘʏʌʊʋɿ),Ɉɺɲɴɹʏɲ,Ⱦɲʏɳʍʏʌʘʅɲ(ʃʉʐɴɹʌʏɲ),Ⱦʉʆʏʌɲʃɲʌʀʆɲ,ɇʏʌɲɴʊʇʐʄɲ).
ɻ)Ȳɲʍɿʃɹʎɶʆʙʍɸɿʎɸʇʘʄɹʅɴɿʘʆʃɿʆɻʏɼʌʘʆ.
ɽ)ȱʆɽʌʘʋʉʎʍʏɻɽɳʄɲʍʍɲ.ɍɸɿʌɿʍʅʉʀɷɿɳʍʘʍɻʎ.
ɿ)Ʌʌʙʏɸʎɴʉɼɽɸɿɸʎ,ʐʋʉɽɸʌʅʀɲ,ɽɸʌʅʉʋʄɻʇʀɲ,ʏɸʖʆɻʏɼɲʆɲʋʆʉɼ.
ɿɲ)ȶʃɷʉʍɻ,ɿʍʖʑʎʃɲɿɲʆɲʆɹʘʍɻɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃɼʎɳɷɸɿɲʎɲʄɿɸʀɲʎ(ɲʏʉʅɿʃɼʃɲɿʍʃɳʔʉʐʎ).
ɿɴ)ȳʆʙʍɻʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
ɿɶ) Ȳɲʍɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ/ʍʐʅɴʉʐʄɹʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ʖɸɿʌɿʍʏɹʎ ʏɲʖʑʋʄʉʘʆ ʍʃɲʔʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ
ʋʄʉʐ).
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻʚ

1ɻʍɸʄʀɷɲ

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:





ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ




ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃȻȾȰɁɃɈȸɈȰɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȸ
ɉɅɃɎȸɌȻɏɁɍȵȻɆȻɇɈɏɁ
ɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ








ɻ
2 ʍɸʄʀɷɲ

ȰɁȰɁȵɏɇȵȻɇ
ɇɈɃȻɍȵȻȰȾȰɈɃɍɃɉ
Ȼʍʖʑɸɿʅɹʖʌɿʃɲɿʏɻ..…../…./20….

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʆɲʆɹʘʍɻʎ:…../…./20….
ȵʋʙʆʐʅʉ:…………………………………..

Ʉʆʉʅɲ:……………………………………….
ɃɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇȾȿȰȴɃɉȵʚ
Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ:……………………………….
Ȱ.ȿ.ɇ.–ȵȿ.ȰȾɈ.
ȸʅ/ʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ:……………………....

ȴ/ʆʍɻʃɲʏʉɿʃʀɲʎ:………………………..

Ȱ.ȴ.Ɉ.:…………………………………….....
Ȼʍʖʑɸɿʅɹʖʌɿʃɲɿʏɻ..…../…./20….
Ȱ.Ɍ.ɀ.:………………………………………
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʆɲʆɹʘʍɻʎ:…../…./20….
Ȱʌɿɽʅʊʎɳɷɸɿɲʎ:………………..……….

Ȼʍʖʑɸɿʅɹʖʌɿ:………………………………
ɃɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇȾȿȰȴɃɉȵʚ
ȵʃɷʉʑʍɲȰʌʖɼ:…………………………..
Ȱ.ȿ.ɇ.–ȵȿ.ȰȾɈ.




Ɍʘʏʉɶʌɲʔʀɲ

ʃɲʏʊʖʉʐ
Ȼʍʖʑɸɿʅɹʖʌɿʃɲɿʏɻ..…../…./20….

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʆɲʆɹʘʍɻʎ:…../…./20….



ɃɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇȾȿȰȴɃɉȵʚ

Ȱ.ȿ.ɇ.–ȵȿ.ȰȾɈ.






………………./…/20….
Ȼʍʖʑɸɿʅɹʖʌɿʃɲɿʏɻ..…../…./20….

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʆɲʆɹʘʍɻʎ:…../…./20….
ɃɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇȾȿȰȴɃɉȵʚ

Ȱ.ȿ.ɇ.–ȵȿ.ȰȾɈ.
ɃɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇȾȿȰȴɃɉȵʚ

Ȱ.ȿ.ɇ.–ȵȿ.ȰȾɈ.











ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΠ-ΤΦ8
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18635


ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȰʚ
(ȳɿɲʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)





ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȰɆɍȸȳȵȻɃȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇ–
ȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȿȻɀȵɁȻȾȸȰɆɍȸ………….
Ȱʌɿɽʅʊʎȶɶʃʌɿʍɻʎ:……………

ȵȳȾɆȻɇȸȻȴɆɉɇȸɇȾȰȻȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇɇɍɃȿȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇɉɅɃɎȸɌȻɏɁɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏʉʐȳɸʆɿʃʉʑȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑȿɿʅɹʆʘʆɲʌɿɽ.…..
(ɌȵȾ……Ȳʚ/….Ͳ….Ͳ20….)


ȵɶʃʌʀʆɸʏɲɿ ɻ ʀɷʌʐʍɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʖʉʄɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʖɸɿʌɿʍʏʙʆ ʏɲʖʐʋʄʊʘʆ ʍʃɲʔʙʆ ʍʏʉʆ
………………………………, ʏʉʐ ……………………….. ʅɸ Ȱ.Ɍ.ɀ. …………………, ʋʉʐ ʋʄɻʌɸʀ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʆʊʅɿʅɸʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ
ɶɿɲʏɻʆɳʍʃɻʍɻʏʉʐɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎɲʐʏʉʑ.
ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɳɷɸɿɲ ɳʍʃɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳʏʉʖʊ ʏɻʎ ʍʏɲ
ɲʌʅʊɷɿɲɲʍʏʐʆʉʅɿʃɳʊʌɶɲʆɲ,ʍɸɶɸʆʊʅɸʆʉɹʄɸɶʖʉ.






……………….…../…/20…..

ɃɅʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎʏɻʎȿɿʅɸʆɿʃɼʎȰʌʖɼʎ

Ɉ.ɇ.ɉ.










ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΠ-ΤΦ8
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȲʚ
(ȳɿɲʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)







ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ȰɆɍȸȳȵȻɃȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇ–
ȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȿȻɀȵɁȻȾȸȰɆɍȸ………….
Ȱʌɿɽʅʊʎȶɶʃʌɿʍɻʎ:……………

ȵȳȾɆȻɇȸȻȴɆɉɇȸɇȾȰȻȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇɇɍɃȿȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇɉɅɃɎȸɌȻɏɁɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ

ɍʉʌɻɶɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏʉʐȳɸʆɿʃʉʑȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑȿɿʅɹʆʘʆɲʌɿɽ.…..
(ɌȵȾ……Ȳʚ/….Ͳ….Ͳ20….)


ȵɶʃʌʀʆɸʏɲɿ ɻ ʀɷʌʐʍɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʖʉʄɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʖɸɿʌɿʍʏʙʆ ʏɲʖʐʋʄʊʘʆ ʍʃɲʔʙʆ ʍʏ….
………………………………, ʅɸ Ȱ.Ɍ.ɀ. …………….., ʋʉʐ ʋʄɻʌɸʀ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʆʊʅɿʅɸʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɲʐʏɼʎʃɲɿɹʖɸɿʘʎʆʊʅɿʅʉɸʃʋʌʊʍʘʋʉʏʉʆ……………………………….ʏʉʐ……………….
ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɳɷɸɿɲ ɳʍʃɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳʏʉʖʊ ʏɻʎ ʍʏɲ
ɲʌʅʊɷɿɲɲʍʏʐʆʉʅɿʃɳʊʌɶɲʆɲ,ʍɸɶɸʆʊʅɸʆʉɹʄɸɶʖʉ.






……………….…../…/20…..

ɃɅʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎʏɻʎȿɿʅɸʆɿʃɼʎȰʌʖɼʎ

Ɉ.ɇ.ɉ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȳʚ

ȵɂɃɅȿȻɇɀɃɇɇɍɃȿȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ɉɅɃɎȸɌȻɏɁɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ

ȵȻȴɃɇ
ɅɃɇɃɈȸɈȰͲɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

Ȱ/Ȱ
1

Ⱦɲɽʀʍʅɲʏɲɶɿɲʏʉʐʎɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉʐʎ

Ʌɹʆʏɸ(5)

2

Ʌʀʆɲʃɲʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ

ȶʆɲʎ(1)

3

ɇʘʍʀɴɿɸʎɺʙʆɸʎ

ȴʑʉ (2) ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɻ ʅʀɲ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ɸʔʉɷɿɲʍʅɹʆɻ ʅɸ ʌɳɴɷʉ ʗʐʖʌʉʑ ʖɻʅɿʃʉʑ ʔʘʏʊʎ ʅʊʆɿʅɲ
ɷɸʅɹʆɻʅɸʄɸʋʏʊʍʖʉɿʆʀʅɼʃʉʐʎɸʆʊʎʅɹʏʌʉʐ.

4

Ʌɲɿɷɿʃɳʍʘʍʀɴɿɲ

ȴʑʉ(2)

5

Ȳɸɶɶɲʄɿʃɳʖɸʌɿʉʑ

ȴʑʉ(2)

6

Ɇʉʐʃɹʏɸʎɸʌʐɽʌʉʑɲʍʏɹʌʉʎ

ȴʑʉ(2)

7

Ɍʘʏʉɴʉʄʀɷɸʎɲʄɸʇɿʋʏʙʏʉʐ

ȴʑʉ(2)

8

Ⱦɲʋʆʉɶʊʆʉ

ȴʑʉ(2)

9

Ɍɲʆʉʀʆɲʐʍɿʋʄʉʂɲʎ.

ȿɸʐʃʊʎ, ʋʌɳʍɿʆʉʎ, ʃʊʃʃɿʆʉʎ, ʃʀʏʌɿʆʉʎ. (ɷʑʉ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ʖʌʙʅɲ)

10

ȱɶʃʐʌɲ

ɀʀɲ(1)

11

Ʌʄʘʏɼɳɶʃʐʌɲ

ɀʀɲ(1)

12

Ɍɲʌʅɲʃɸʀʉ

ȶʆɲ (1) ʅɸ ʏʉ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʊ ʃɲɿ ɸʋɿɷɸʍʅɿʃʊ
ʐʄɿʃʊɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼAʚȲʉɻɽɸɿʙʆ.

13

Ɍʉʌɻʏʉʀʋʐʌʉʍɴɸʍʏɼʌɸʎ

Ȱʔʌʉʑ,ʍʃʊʆɻʎ,ɷɿʉʇɸɿɷʀʉʐʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ(CO2),ɲʋʊɹʆɲʆ.

14

Ʌʄɸʐʍʏɿʃɼʍʐʍʃɸʐɼ

ɀʀɲ(1)

15

Ⱦʐʃʄɿʃɳʍʘʍʀɴɿɲʅɸɲʐʏʊʅɲʏɻ

ȶʆɲ(1)

ʍʐʍʃɸʐɼʔʘʏɿʍʅʉʑ
16

ȴɿʋɲʌɳʄʄɻʄʉʎʃɲʆʊʆɲʎ

ȴʑʉ(2)

17

ȴɿɲɴɼʏɻʎ(ʃʉʐʅʋɳʍʉ)

ȴʑʉ(2)

18

Ɂɲʐʏɿʃʉʀʖɳʌʏɸʎ

ȴʑʉ(2)

19

ɀɲɶʆɻʏɿʃɼʋʐʇʀɷɲ

ɀʀɲ(1)

20

Ʌʀʆɲʃɲʎʍɻʅɳʏʘʆɷɿɳʍʘʍɻʎ

ȴʑʉ(2)
























ɃɁɃɀȰ
ȵɅɏɁɉɀɃ


Ȱ/Ȱ














ɅȰɈɆɏɁɉɀɃ

































































ȲȻȲȿȻɃȵȾɅȰȻȴȵɉɃɀȵɁɏɁ
ɉɅɃɎȸɌȻɏɁɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ

ȸɀ/ɁȻȰ
ȸɀ/ɁȻȰ


ȵȳȳɆȰɌȸɇ
ɃȿɃȾȿȸɆɏɇȸɇ
Ȱ.ȴ.Ɉ. ȴ/Ɂɇȸ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ













ȸɀ/ɁȻȰ
ȵɂȵɈȰɇȸɇ











ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
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ɇɈɃȻɍȵȻȰɇɍɃȿȸɇ




ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȴʚ
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ɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁȾȰȻɍɆɃɁȻȾȸȴȻȰɆȾȵȻȰȻɇɍɉɃɇɈɃɉ

ȰɆȻȺ.ɈȸȿȵɌɏɁɃɉ



ɇɈɃȻɍȵȻȰɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃɉȻȾȰɁɃɈȸɈȰɇȵȾɅȰȻȴȵɉɈȸɉɅɃɎȸɌȻɏɁ



ɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ

ȲȻȲȿȻɃɀȸɈɆɏɃɉȵȾɅȰȻȴȵɉɈɏɁɉɅɃɎȸɌȻɏɁ

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃɅȰɈɆɏɁɉɀɃ



Ȱ/Ȱ

ȾȰȻȾȰɁɃɁȻɇɀɏɁȿȻɀȵɁɏɁ

ȳȵɁȻȾȸɇȰɇɈɉɁɃɀȵɉɇȸɇ

ɇɈɃȻɍȵȻȰȴȻȵɉȺɉɁɇȸɇ



ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȵʚ













ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
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ȰɆȻȺ.ɈȸȿȵɌɏɁɃɉ
ȰɆȻȺ.ɈȸȿȵɌɏɁɃɉ





ȵȳȾɆȻɇȸɇ
ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ
ɅȰɈɆɏɁɉɀɃ

ɁɃɀȻɀɃɉȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ

ɅȰɈɆɏɁɉɀɃ

ɁɃɀȻȾɃɉɅɆɃɇɏɅɃɉ

Ȱ/Ȱ

ɌɉɇȻȾɃɉɅɆɃɇɏɅɃɉ

ȴ/Ɂɇȸ


ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ
ȵɅɏɁɉɀȻȰ
ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ

ɍȵȻɆȻɇɈɏɁɈȰɍɉɅȿɃɏɁɇȾȰɌɏɁ


ȿȻɀȵɁȻȾȸɇȰɆɍȸɇ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ



ȲȻȲȿȻɃɀȸɈɆɏɃɉɇɍɃȿɏɁȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇɉɅɃɎȸɌȻɏɁ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻɇɈʚ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη Ισχύος
2. Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από
01−01−2014, εκτός αν σε επιμέρους διατάξεις ορίζεται
διαφορετικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Απριλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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