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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 6

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

24 Ιανουαρίου 2011
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3
Τροποποίηση του π.δ. 12/1993 «Περί προσβάσεως σε
θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εµπορικών πλοίων,
ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσί−
ας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία
που φέρουν σηµαία Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων, προς απόκτηση αποδεικτικών ναυ−
τικής ικανότητας» (ΦΕΚ Α΄ 5), όπως αυτό συµπληρώ−
θηκε µε το π.δ. 315/1995 (ΦΕΚ Α΄ 171).
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του ν.1338/1983 «Εφαρµογή του κοι−
νοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και τις διατάξεις
του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω ν.1338/1983, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄
70) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς µε τα άρθρα 7 του
ν. 1775/1988 (Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του
ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του
ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
γ) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισµός των αρ−
µοδιοτήτων του και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α΄ 170) και του π.δ. 127/2010 «Ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, Προστασίας του Πολίτη και
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισµού.

3. Την υπ’ αριθ. 272/2010 γνωµοδότηση του Συµβουλίου
της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 12/1993 (Α΄ 5),
όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το π.δ. 315/1995 (Α΄ 171),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Υπήκοοι Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, που έχουν την
ιδιότητα του ναυτικού, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του
Κράτους τους, έχουν την ίδια δυνατότητα προσβάσεως
σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών εµπορικών πλοίων
κάθε κατηγορίας, µε εκείνη που επιφυλάσσεται από τις
σχετικές διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας για τους
Έλληνες ναυτικούς. Η πρόσβαση στη θέση του πλοιάρχου
και του νόµιµου αναπληρωτή του επί των Ελληνικών
εµπορικών πλοίων επιτρέπεται σε ναυτικούς υπηκόους
των πιο πάνω Κρατών, που διαθέτουν τα απαιτούµενα
προσόντα, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επάρκεια
γνώσης της Ελληνικής γλώσσας προς εξασφάλιση της
επικοινωνίας µε τις Ελληνικές Αρχές και κατανόησης µε
σαφήνεια και ακρίβεια της Ελληνικής ναυτιλιακής νοµο−
θεσίας, που επιτρέπει τη διαχείριση εγγράφων σχετικών
µε τη λειτουργία του πλοίου και την άσκηση των καθηκό−
ντων µε τα οποία είναι επιφορτισµένος ο πλοίαρχος».
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
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Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιµή πώλησης σε µορφή cd−rom/dvd, δηµοσιευµάτων µιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή
2.250 €

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα..
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθµιες επαγ−
γελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δηµοσιευµάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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