
I-’-', Κόμου «περί άντικαταστάσεως τών αρτίων 250.
252 παράγρ. 1 καί 254 τού ΚΔΝΔ».

77ρός τήν Βουλήν τών Ελλήνων
|. Το άρθρον 250 τού Ν.Α. 187/73 αφορά είς τάς —eρ 

-τώσειί /.ατά τά; οποίας επιβάλλεται εις ναυτικούς ή πει- 
θασχική ποινή τής οριστικής στερήσεως τοΰ δικαιώματος 
άσκήσεως τού ναυτικό/ επαγγέλματος.

Εις την παράγραφον Ια τοΰ άρθρου τούτου άναφέρεται, είδι- 
•/ώτεοον. ότι ή ώς άνω ποινή επιβάλλεται εις τον κριθέντα 
ώ; υπαίτιον εκ δόλου ναυτικού ατυχήματος, ώς καί ε«ς τον 
υπαίτιον έκ βαρείας άμελείας ολικής άπωλείας πλοίου.

Έκ τής τοιαότης όμως διατυπώσει»; τής έν λόγιο παρα
γράφου (Ια) ϋφ ία τα: at κενόν, καθ’ όσον έν τή έννοια τής 
ολικής άπωλείας τοΰ πλοίου, δεν περιλαμβάνεται καί ή περί- 
πτοκτις τής τεκμαρτής άπωλείας αυτού. Προσέτι, δεν προ- 
βλέπεται ή περίπτωσις κα-S’ ήν, εις έπελθόν ναυτικόν άτύ- 
χτμα συνεπεία βαρείας άμελείας ναυτικού, έλαβε χώρα-/ θά
νατος ή βαρεία σωματική βλάβη ανθρώπου καί ουτω δεν κα
θίσταται δυνατή ή έπιβολή καί έν τή περιπτώσει ταύτη, εις 
τόν υπαίτιον ναυτικό-/, τής πειθαρχικής ποινής τής οριστι
κής στερήσεως τοΰ δικαιώματος άσκήσεως τού ναυτικού επαγ
γέλματος, ήτις προσήκει, πολλώ μόϊλλον, καθ’ όσον αΰτη 
επιβάλλεται έπί έλαφροτέρων-περιπτώσειον^ ώς—λ.χ. έάν- ό 
ναυτικός τιμωρηθή τρις εντός πενταετίας διά προσωρινής 
στερήσεως τοΰ ναυτικού έπαγγέλματος κλπ.

2. Τό άρθρον 252 παράγρ. 1 τού Ν.Δ. 187/73, κσθοοίζε: 
τά χρονικά όρια διάρκειας τής έπιβλητέας πειθαρχικής ποι
νής εις τούς υπαιτίους τού (αδικήματος τής λιποταξίας ναυ
τικούς άπό δύο (2) έως πέντε (5) έτη στερήσεως τοΰ δικαιώ
ματος άσκήσεως τού ναυτικού επαγγέλματος.

Επειδή, τό οΰτω καθαριζόμενον κατώτατον όριον ποινής 
τών δυο (2) ετών διά τό αδίκημα τής λιποταξίας, άφ’ ενός 
μεν δεσμεύει τόν πειθαχικόν δικαστήν εις τήν επιβολήν τής 
τοιαύτης ποινής καί εις περιπτώσεις καθ’ ας έλαφρυντικά ή 
άλλα περιστατικά υπέρ τού κατηγορουμένου όδηγοΰν εις τήν 
κρισιν έπιβολής έλαφροτέρας ποινής, άφ’ ετέρου δε κρίνεται 
λίαν ηύξημένον έν σχέσει μέ τό αντίστοιχον τοΰ ενός (1) μη- 
νός τό οποίον προέβλεπεν ό παλαιότερον ίσχύσας νόαος 6392/ 
1952 διά τό αυτό άδίκημα, ή υπηρεσία ευρίσκει εύλογον τό 
ΰποβληθέν αυτή δι’ υπομνημάτων καί παραστάσεων αίτημα 
τής Π.Ν.Ο. (Πανελληνίου Ναυτικής ’Ομοσπονδίας) περί 
περιορισμού τής ποινής καί προέρχεται είς τήν μείωσιν τού 
κατωτάτου ορίου τής ποινής διά τό άδίκημα τής λιποταξίας, 
άπό δύο (2) ετών εις έν (1) έτος, τού άνωτάτου όρίου τών 
πέντε (5) ετών, ουδόλως μεταβαλλόμενου.
• 3. Το άρθρον 254 τοΰ έν ίσχύι Ν.Δ. 187/73 «περί ΚΔ 
■ΝΔ». προβλέπει τό δικαίωμα τών ναυτικών, όπως εξαγορά
ζουν τάς έπιδαλλομένας αύτοίς πειθαρχικάς ποινάς προσω
ρινής στερήσεως άσκήσεως τού ναυτικού έπαγγέλματος διάρ
κειας μεχρις ενός (1) έτους καί καθορίζει τό άντίτιμον εξα
γοράς είς τό έν πέμπτον (1/5) τοΰ έν τή συμβάσει μισθού 
τού ναυτικού, δι’ έκαστον μήνα ποινής.
• ’Επειδή άφ’ ένός μέν τό μείζον ποσοστόν τών ναυτικών τών 
στερουμένων τού δικαιώματος άσκήσεως τού ναυτικού των 
επαγγέλματος, είναι έξ έκείνων οίτινες έκτίουν πειθαρχικάς 
ποινάς χρονικής διάρκειας άνωτέρας τού έτους δΓ έκαστον 
μήνα ποινής, άφ’ έτέρου δέ τό καθορισθέν ώς άνω άντίτιμον 
εςαγοράς τού 1/5 τοΰ μισθού θεωρείται βαρύτατον, έν σχέ- 
οει προς τους μισθούς καί τήν οικονομικήν δυνατότητα τών 
ναυτικών, διά τούτο ή υπηρεσία άφ’ έαυτής άλλά καί έκ σχε
τικών υπομνημάτων τής 'Ενώσεως ’Εφοπλιστών Μεσογεια
κών Φορτηγών πλοίων ώς καί τής Π.Ν.Ο. (Πανελληνίου 
Ναυτικής ’Ομοσπονδίας), έκρινεν άναγκαίον, όπως προτείνη 
το μεν τήν έπέκτασιν τού ώς άνω δικαιώματος έξαγοράς τών 
πειθαρχικών ποινών προσωρινής στερήσεως τής άσκήσεως τού 
ναυτικού έπαγγέλματος καί εις τάς τοιαυτας χρονικής διάρ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ κειας μέχρι δύο (2) ετών διά πάντα τά αδικήματα, πλήν 
ώρισμένων τοιούτων ρητώς άναφερομένων έν τφ Νόμω, τούτο 
δέ ίνα μή ή προτεινομένη νέα διάταξις άποβή εις βάρος τής 
τάξεως καί άσφαλειας εις τά εμπορικά πλοία, τό δέ τήν 
μείωσιν τού αντιτίμου εξαγορά; τής ποινής άπό τού ΐσχύον- 
τος ένός πέμπτου (1/51 τοΰ συμβατικού μισθού, δι’ έκαστον 
μήνα ποινής εις τό έν όγδοον (1/8) χύτου, δι’ έκαστον μήνα 
ποινής. _ ( 1C? -*2—

4. ’Επιβάλλεται όθεν ή άντικατάστασις τών άρθρων 250, 
252 καί 254 τοΰ Ν.Δ. 187/73 «περί ΚΔΝΔ» άφού έπενε-
χθώσιν αί' κατωτέρω τροποποιήσεις:

Εις τό άρθρον 250 «έπιβολή οριστικής στερήσεως».
Τροποποιείται ή παράγραφος Ια, ώστε άφ’ ένός μέν είς τήν 

ολικήν απώλειαν τοΰ πλοίου να περιλαμβάνεται ή τε πραγμα
τική καί ή τεκμαρτή τοιαύτη, άφ’ έτέρου δέ νά καθορισθή 
ότι οριστική στέρησις άσκήσεως τού ναυτικού έπαγγέλματος 
επιβάλλεται καί είς τόν ναυτικόν ό οποίος κρίνεται, κατά τόν 
διοικητικόν έλεγχον τού λαβόντος χώραν ναυτικού άτυχήμα- 
τος, ώς υπαίτιος βαρείας άμελείας, έξ ής συνεπεία τού άτυ- 
μήματος έπήλθε θάνατος ή βαρεία σωματική βλάβη ανθρώ
που κρινομένης τοιαύτης κατά τό άρθρον 310 τοΰ Ποινικού 
Κώδικος.

Εις τό άρθρον 252 «Πειθαρχικαί κυρώσεις έπί λιπο-
f /ταςιατ».
Τροποποιείται ή παράγραφος I, ώστε νά μειωθή τό κατώ- 

υτατον δριον-τής έπιβαλλομένης έπί λιποταξία πειθαρχικής 
ποινής τής προσωρινής στερήσεως τής άσκήσεως τού ναυτι
κού έπαγγέλματος άπό δύο (2) έτη είς ένα (1) έτος.

Εις τό άρθρον 254 «Μετατροπή ποινής προσωρινής στε
ρήσεως»· ί

α. Τροποποιείται ή παράγραφος I, ώστε άφ’ ένός μέν ή 
μετατροπή (εξαγορά) τής πειθαρχικής ποινής προσωρινής 
στερήσεως άσκήσεως τού ναυτικού επαγγέλματος εις χρηματι
κήν τοιαύτην, νά χωρή διά ποινάς διάρκειας μέχρι δύο (2) 
έτών, άφ’ ετέρου δέ τό άντίτιμον τής έξαγοράς νά μειωθή 
άπό τού προβλεπομένου ένός πέμπτου (1/5) τού συμβατικού 
μισθού τοΰ ναυτικού δι’ έκαστον μήνα ποινής, είς τό εν όγδοον
(1/8) αυτού. ^

J3. Προστίθεται νέα παράγραφος υπό στοιχεΐον (2), δι’ ής 
ορίζεται ότι δι’ ώρισμένα άδικήματα σαφώς κατονομαζόμενα, 
τό δικαίωμα μετατροπής (έξαγοράς) τής πειθαρχικής ποι
νής προσωρινής στερήσεως άσκήσεως τού ναυτικού έπαγγέλ
ματος εις χρηματική-/ τοιαύτην, παραμένει ώς μέχρι σήμερον 
περιωρισμένον διά πειθαρχικά; τούτέστιν ποινάς διάρκειας 
μέχρι; ένός έτους και τούτο πρός τόν σκοπόν διατηρήσεως τής 
τάξεως καί πειθαρχίας έν τοίς πλοίοις.

5. ’Επισυνάπτεται παράρτημα τών τροποιουμένων ώς άνω 
διατάξεων τού Ν.Δ. 187/73 περί ΚΔΝΔ.

6. Παρακαλούμεν όπως τό συνημμένον νομοσχεδιον καταρ- 
τισθέν πρός άντιμετώπισιν επιτακτικής ανάγκης, περιβαλη- 
τε διά τής ΰμετέρας έγκρίσεως.

’Εν Άθή/αις τή 6 ’Οκτωβρίου 1975
Ό Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άντικαθιστώμένων διατάξεων τού ΝΑ. 187/1973 «περί 

Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΦΕΚ 26 AV1973)».
Άρθρον 250.

’Επιβολή 'Οριστικής Στερήσεως.
1. 'Οριστική στέρησις επιβάλλεται:
α) Έπί ναυτικού ατυχήματος κριθέντος κατά τήν διοικη

τικήν διαδικασίαν ελέγχου ναυτικών ατυχημάτων ώς όφειλο- 
μενου εις δόλον, προκειμένου δέ περί ολικής άπωλείας τού 
πλοίου καί έάν τό ατύχημα οφείλεται εις βαρείαν αμέλειαν.

β) ’Εάν ό τιμωρηθείς δϊς διά προσωρινής στερήσεως του
λάχιστον τριών μηνών (3) ήθελεν ΰποπέσει έκ τρίτου εις τό 
αύτό άδίκημα εντός πενταετίας.
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γ) Μετά y.aταδίχην διά δικαστικής άποφάσεως ir.'i λαθρεμ- 
πορ ία, έμπορία ή χρήσιν ναρκωτικών, εις στερητικήν τής 
έλευθερίας ποινήν άνωτέραν των εξ μηνών.

ϊ) Μετά καταδίκην ϊί’ άμετακλήτου δικαστικής άποφά- 
τεως εις φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους, οσάκις ή τελε
σθείσα πράξις ώς έκ των αίτιων, τού είδους, τού τρόπον τε- 
λέσεως καί τής φύσεως αυτής ώς καί τών λοιπών έν γένει 
περιστατικών, μζρτυρή παρά το πράξαντι ηθικήν διαστροφήν.

ε) Μετά καταδίκην δι’ άμετακλήτου δικαστικής άποφάσεως 
ϊ:ά παραβάσεως τών άρθρων 223 παρ. 2 χαί 224 περιπτ. (β) 
τοΰ παρόντος χαί

στ) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν προβλεπομένην ΰπό είδι- 
χών διατάξεων.

2. Προκειμένου περί παραπομπής πλοιάρχου εις Πειθαρ
χικόν Συμβουλιον καί μέχρις έχϊιχάτεως τής ΰποθέσεω; στε
ρείται τοΰ δικαιώματος τής ναυτολογήσεως έάν ό ’Αρχηγός 
τοΰ Λιμενικού Σώματος διζτάξη τούτο.

Αρθρον 252.
Πειθαρχικοί καρώσεις έπί λιποταξίας.

1. Έπί λιποταξίας έπιβάλλεται προσωρί'.ή στέρησις τής 
άσκήσεως τοΰ ναυτιχοΰ επαγγέλματος δύο έως πέντε ετών. 
Εις ήν τβερίπτωσιν ό ναυτικός εντός 24 ώρών άπό τοΰ από
πλου τοΰ πλοίου ένεφανίσθη ενώπιον λιμενικής ή Προξενικής 
ή έπιτοπίου ’Αρχής, ϊηλών ότι “είναι πρόθυμος ν’ άναλάβη 
την εργασίαν του, επιβάλλεται προσωρινή στέρησις εξ μηνών 
μέχρις ενός έτους.

2. Προκειμένου περί ναυτικού κατόχου αποδεικτικού ναυτι
κής ικανότητες ή έχοντος κατά τον χρόνον τής λιποταξίας 
υπηρεσίαν άνω τών ϊόο ετών, τό Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν 
Συμβουλίου δύναται μετά διετίαν άπό τής έκδόσεως τής άπο
φάσεως νά έπιτρέψη τή αιτήσει τού ένδιαφερομένου παροχήν 
άδειας ναυτολογήσεως άποκλειστικώς έπί πλ.οίων μή προσεγ- 
γιζόντων εις αλλοδαπούς λιμένας, προς συμπλήρωσιν ετήσιας 
θαλασσίας υπηρεσίας μεθ’ ήν δύναται νά επιτροπή καί ή έπί 
παντός πλοίου ναυτολόγησις.

3. Έπί λιποταξίας ναυτικού κατά τήν πρώτην ναυτολόγη
ση» επιβάλλεται οριστική στέρησις τής άσκήσεως τού ναυτικού 
έπαγγέλματος, έάν ουτος δεν έμφανισθή έντός 24 ώρών άπό 
τοΰ απόπλου τοΰ πλοίου ένώπιον Λιμενικής ή Προξενικής 
ή έπιτοπίου ’Αρχής δηλών ότι είναι πρόθυμος νά άναλάβη 
τήν έργασίαν του έκ νέου.

4. Ναυτικός καταδικασθείς έπί λιποταξία ΰποχρεούται εις 
την αποκαταστασιν τών ζηυιών τάς οποίας έπέρερεν έκ τής 
λιποταξίας του εις τό πλοίον προς άποστολήν αντικαταστάτου.

'Αρθρον 254.
Μετατροπή ποινής προσωρινής στερήσεως.

1. Ή πειθαρχική ποινή προσωρινής στερήσεως άσκήσεως 
τού ναυτικού έπαγγέλματος. μέχρις ενός έτους, μετατρέπεται 
υ-οχρεωτικώς εις χρηματικήν τοιαυτην, άνερχομένην εις τό 
έν πέμπτου τού έν τή συλλογική συμβάσει προβλεπομένου μι
σθού τού ναυτικού, δι’ έκαστον μήνα στερήσεως τού τιαωρη- 
θεντος έχοντος δικαίωμα έπιλογής έπί τού τρόπου έκτίσεως 
τού συνολου ή τμήυατος τής ποινής αυτού.

2. Τά έπιδαλλόμενα πρόστιμα καί τά έκ τής μετατροπής 
πειθαρχικών ποινών ποσά, άποτελούν εσοδον τού Ναυτικοί 
’Απομαχικού Ταμείου.

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί άνικαταστάσεως τών άρθρων 250, 252 παρ. 1 καί 254 

τού -Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
'Αρθρον 1.

Τό άρθρρν 250 τού διά τού Ν.Δ· 187/1973 κυρωθέντος 
Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ώς κά
τωθι :

'Αρθρου 250.
Επιβολή οριστικής στερήσεως.

1. 'Οριστική στέρησις επιβάλλεται :
α. Βπί ναυτικού άτυχήματος κριθέντος, κατά τήν διοικητι

κήν διαδικ.ασίαν έλεγχον ναυτικών ατυχημάτων, ώς όρειλομέ- 
νου εις δόλον, ή, έφ’ όσον συνεπεία τού άτυχύοατο; έπήλθεν 
ολική απώλεια τού πλοίου, πραγματική ή τεκμαρτή, θάνατος 
ή βαρεία σωματική βλάβη ανθρώπου, κρινομένη κζτά τό άρ- 
θρον 310 Ποινικού Κώδικ-ος, εις βζρείαν άμέλειαν.

6. Έάν ό τιμωρηθείς.δ’ις διά προσωρινής στερήσεως τουλά
χιστον τριών μηνών ήθελεν ΰποπέσει έκ τρίτου εις τό αύτό 
άδίκηυα έντός πενταετίας.

γ. Μετά καταδίκην δι’ άμετακλήτου δικαστικής άποφάσεως 
έπί λαθρεμπορία, έπί πζραβάσει τοΰ νόμου περί ναρκωτικών, 
εις στερητικήν τής ελευθερίας ποινήν άνωτέραν τών έξ μη
νών.

δ. Μετά καταδίκην δι’ άμετακλήτου δικαστικής άποφάσεως 
τουλάχιστον εις φυλάκιση» ένός έτους, οσάκις ή τελεσθείσα 
πράξις ώς έκ τών αιτίων, τοΰ είδους, τού τρόπου τελέσεως 
καί τής ρύσεως οπτής, ώς καί τών λοιπών έν γένει περ ιστα- 
τικών μαρτυρή παρά τώ πράξαντι διαστροφήν χαρακτήρος.·

ε. Μετά καταδίκην δι’ άμετακλήτου δικαστικής άποφάσεως 
διά παραβάσεις τών άρθρων 223 παρ. 2 καί 224 περίπτ. 
(β') τοΰ παρόντος καί

στ. εις πάσαν άλλην περίπτωσην προβλεπομένη; ΰπό ειδικών 
διατάξεων.

2- Προκειμένου περί παραπομπής πλοιάρχου εις Πειθαρ
χικόν Συμβούλιον καί μέχρις έκδικάσεως τής ύποθέσεως- στε
ρείται ουτος τού δικαιώματος τής ναυτολογήσεως, έάν ό ’Αρ
χηγός Λιμενικού Σώματος διατάξη τούτο.

'Αρθρον 2.
Ή παράγραφος 1 τού άρθρου 252 τοΰ αυτού ώς άνω Κώ

δικος αντικαθίσταται ώς κάτωθι:
'Αρθρον 252.

Πειθαρχικοί κυρώσεις έπί λιποταξίας.
1». Έπί λιποταξίας επιβάλλεται προσωρινή στέρησις τής 

άσκήσεως τοΰ ναυτικού επαγγέλματος ένός μέχρι πέντε ετών.. 
Εις ήν περίπτωσην έ ναυτικός έντός 24 ώρών άπό τού άτόπλου 
τού πλοίου ένεφανίσθη ένώπιον Λιμενικής ή Προξενικής ή 
Έπιτοπίου ’Αρχής, δηλών ότι είναι πρόθυμος ν’ άναλάβη 
τήν έργασίαν του. επιβάλλεται προσωρινή στέρησις έξ μηνών 
μέχρις ένός έτους.

'Αρθρον 3.
Τό άρθρον 254 τού ΚΔΝΔ αντικαθίσταται ώς κάτωθι: 

'Αρθρον 254.
Μετατροπή ποινής προσωρινής στερήσεως.

1. Ή πειθαρχική ποινή προσωρινής στερήσεως άσκήσεως 
τού ναυτικού έπαγγέλματος μέχρι δύο ετών, μετατρέπεται υπο
χρεωτικούς εις χρηματικήν τοιαύτην. άνερχομένην εις τό έν 
όγδοον (1/8) τοΰ έν τή συλλογική συμβάσει προβλεπομένου 
μισθού τοΰ ναυτικού, δι’ έκαστον μήνα στερήσεως, τοΰ τιμω- 
ρηθέντος έχοντος δικαίωμα έπιλογής έπί τοΰ τρόπου έκτί
σεως τού σανό),ου ή τμήματος τής ποινής αυτού.

2. Διά τά αδικήματα έγκατζλείψεως θέ»σεως, έγκαταλεί- 
ψεως κινδυνεόοντο; πλοίου, στάσεως, βιαιοπραγίας, πειρατείας, 
έπιίουλής κατά τού πλοιάρχου, καταχρήσεως εξουσίας, μή 
σΰτοπροσώπου διευθύνσεως τοΰ πλοίου, ανυπακοής πλοιάρχου, 
παραλείψεων πλοιάρχου έπί σνγκρουσεως, παραλείψεως βοή
θειας έΐς κινδυνεΰοντα πρόσωπα, παρανόμου εΐσκομίσεως ναρ
κωτικών. βαρείας άμελείας έξ ής προήλθε ναυτικόν άτύχημα 
μή έπισύρον ποινήν οριστικής στερήσεως, παραλείψεως έκ,τε- 
λεσεως τών ΰπό τών Οικείων Κανονισμών προβλεπομένων γυ
μνασίων, ρυπάνσεως τής θαύ.άσσης διά πετρελαιοειδών καί 
παραβάσεων τοΰ Κανονισμού άπο φυγής συγκρούσεως. τό δι
καίωμα μετατροπής τής πειθαρχικής ποινή; προσωρινή; στε- 
ρή»σεως τού ναυτικού επαγγέλματα; εις χρηματικήν τοιαύτη/. 
χωρεί διά πειθαρχικός ποινά; χρονικής διαρκεία; μέχρις 
ένός έτους, εφαρμοζόμενη; κατά τά λοιπά τής προηγουμένης 
παραγράφου.

3. Τά επιβαλλόμενα πρόστιμα καί τά έκ μετατροπής πει
θαρχικών ποινών ποσά άποτελούν έσοδο; τού Ναυτικού ’Απο
μαχικού Ταμείου.

4. Αΐ διατάξεις τού παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογήν καί


