
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «παραγραφή ή μείωση πειθαρχικών 
ποινών τών ναυτικών.»

Πρός τη Βονλ'η τώ>· Έλλψ·υ>·

Ή παραγραφή ή μείωση τών πειθαρχικών ποινών τών 
ναυτικών, πού προβ/.έπεται στο υποβαλλόμενο σχέδιο νόμου 
αποτελεί μέτρο, πού προτείνεται μέσα στά πλαίσια τη; φιλερ
γατικής πολιτικής τής Κυβέρνησης καί ιδιαίτερα στο χώρο 
τοϋ ναυτικού έπαγγέλματος, ή συμβολή τού όποιου στην 
προαγωγή τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας έκτιμαται ιδιαίτερα. 
Είναι μέτρο επιείκειας άλλα και εκδήλωσης πνεύματος άλ- 
λαγής καί συμπαράστασης πρός τούς εργάτες τοϋ κύματος.

'Υπάρχει ή πεποίθηση, ότι τό μέτρο αυτό πλαισιούμενο κχΐ 
άπό άλλα μέτρα, πού έχουν ληφθεΐ τελευταία για τούς ναυ
τικούς θά άποτελέσει ουσιαστικό κίνητρο για την διαμόρφωση 
μιας νέας νοοτροπίας στήν άσκηση τοϋ έπαγγέλματος τους, 
άφοϋ ή επιείκεια πού τούς δείχνεται τούς ύποβοηθεΐ νά συνε- 
χίσουν τήν σταδιοδρομία τους, χωρίς τις άναστολές πού Οά 
έφερνε ή έκτιση τών πειθαρχικών ποινών.

Οί πειθαρχικές ποινές, πού προβλέπονται γιά τα πειθαρ
χικά παραπτώματα τών ναυτικών είναι μέ σειρά σπουδαίο- 
τητας οί έξής :
επίπληξη, πρόστιμο πού μπορεί νά φθάσει τό 1/5 τοϋ μη
νιαίου μισθού τοϋ ναυτικού, προσωρινή στέρηση άσκησης, τοϋ 
ναυτικού έπαγγέλματος άπό 1 μήνα μέχρι 5 χρόνια καί ορι
στική στέρηση.

Μέ τό υποβαλλόμενο νομοσχέδιο είσάγονται οί άκόλουθες 
ρυθμίσεις: .

α) Μέ τό Ιο άρθρο παραγράφονται ή μειώνονται οί πει- 
' θαρχικές ποινές πού έχουν επιβληθεί άπό τά Πειθαρχικά 

Συμβούλια Εμπορικού Ναυτικού καί δέν έκτίθηκαν μέχρί 
τήν δημοσίευσ'.ν τού νόμου. ·/-·1 '·.·· r,^;' ■;-· «·"·*

Συγκεκριμένα παραγράφονται οι πειθαρχικές, ποινές τού 
προστίμου άνεξάρτήτα άπό τό ύψος αύτοϋ, ένώ άπό τις έπι-. 
βληθεΐσες ποινές προσωρινής στέρησης άσκησης τόΰ ναυτι
κού έπαγγέλματος παραγράφονται όσες είναι, διάρκειας 
μέχρι ένα έτος. . , , ή *

1 Οί μεγαλύτερες τοϋ έτους (καί μέχρι πέντε έτη "πού είναι 
τό άνούτατο όριο) μειώνονται κατά ένα έτος. Μέ τή ρύθμιση 
αυτή έξασφαλ.ίζεται ίση μεταχείριση σ’ όλες τις κατηγορίες 
τών παραπτωματιών ναυτικών. - . ■ ·,·':· ·-'·'·’·

β) Μέ τό άρθρο 2 προεκτείνεται μέ άνάλ.ογο τρόπο ή εύερ- 
γετική μεταχείριση μιας άλλης κατηγορίας παραπτωματιών 
ναυτικών, εκείνων δηλ.αδή πού τά παραπτώματά τους δια- 
πράχθησαν μέχρι καί τήν 31.12.81 άλλά δέν έχουν άκόμα 
έκδικασθεΐ.

Άπό τό προτεινόμενο νά ληφθεΐ ευεργετικό μέτρο εξαι
ρούνται : - » { ■.·,·· .ί

α) Οί πειθαρχικές ποινές όριστικής στέρησης καί
β) οί πειθαρχικές ποινές προσωρινής στέρησης πού έχουν 

επιβληθεί γιά ώρισμένα ναυτικά παραπτώματα σοβαρής 
μορφής (π.χ. στάση, βιαιοπραγία, κλοπή φορτίου, λα
θρεμπόριο, ρύπανση θάλασσας κλίπ.). .lYnTiy .

Τό νομοσχέδιο θέτει σάν χρονικό ορόσημο τήν 31.12.81* 
Δηλαδή όσα πειθαρχικά παραπτώματα έγιναν μέχρι καί τήν 
31.12.81 είτε έχουν έκδικασθεΐ άπό τά άρμόδια Πειθαρχικά 
Συμβούλια ’Εμπορικού Ναυτικού είτε όχι θά υπαχθούν στις 
ευεργετικές διατάξεις αυτού.

Αύτοί είναι οί σκοποί καί τό περιεχόμενο τοϋ προτεινό- 
μενου νομοσχεδίου, τό όποιο παρακαλοϋμε νά περιβάλλετε μέ 
τή ψήφο. σας.

Πειραιάς, 6 ’Απριλίου 1982 
*0 Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΓΙΩΤΑΣ ...

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ 
Η ΚΑΤΑΡΓΟΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ύπ’ άριθ. 187
Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Προτάσει τού Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπε 
oxciσχμεν και διατάσσομεν :

* Αρθρον μόνον.
Κυροϋται έν όλω ό υπό τής δυνάαει τοϋ ΛΝ 447/1961· 

ααί διά τών ύτ' άρι-S. 95308/4068/22.10.68 καί 116659. 
52228/17.12.1968 άτοράαεων YEN συττα-3είσης Ε/τιτρε 
~ήϊ tjvταχ-3ι1ς «Κώδις Δημοτιου Ναυτιννοϋ Δικαίου» £χω% 
οΰτω:

ν' ,'-' ··

ΚΩΔΙπ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Εισαγωγικά! διατάξεις.

Άρθρον 1.
Τά τής ναυτιλίας διέπονται, έξ άπόψεως Δημοσίου Δικαίου, 

υπο τών διατάξεων του παρόντος Κώδικος. καί τών ειδικών 
περί αυτής Νόμων.

Άρθρον 2. ; ·
1. “Οπου τού παρόντος Κώδικος άναφέρεται Υπουργός

ή Υπουργείου νοείται ό 'Υπουργός ή τό 'Υπουργεΐον Ναυ
τιλίας^ Μεταφορών καί Επικοινωνιών (ΥΠΜΝΕ), όπου 
δέ προβλέπεται ή έκδοσις Π. Διαταγμάτων ή άποφάσεων, 
ταϋτα έκδίδονται προτάσει τοϋ 'Υπουργού Ναυτιλίας - Με
ταφορών καί ’Επικοινωνιών (ΥΠΝΜΕ) εκτός έάν άλλως 
ορίζεται. 1 ' i" “·’·■

2. Έπί θεμάτων άρμοδιότητος ναυτικής εργασίας τά 
σχετικά Π. Διατάγματα καί άποφάσεις έκδίδονται προτάσει 
τού 'Υπουργού ’Εθνικής Οικονομίας (ΥΠΕΘΟ) καί τού 
'Υπουργού Ναυτιλίας - Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών. ■

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ' «Vί ,
Πλοία καί βοηθητικά ναυπηγήματα. ’Τ π .· .
“ r ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ λγ_ "

."··· . Τ 'Ορισμοί. · / :

· V · .·.—· Άρθρον 3. .. ... / < . ή ·.·
., ... Έννοια τοϋ πλοίου: /

1. Πλ.οΐον, κατά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος Κώδικος, είναι 
παν σκάφος προωρισμένον όπως μετακινήται έπί τοϋ ύδατος 
πρός μεταφοράν προσώπων ή πραγμάτων, ρυμούλκησιν, 
έπιθαλάσσιον άγωγήν, αλιείαν, άναψυχήν, έπιστημονικάς 
έρεύνας ή άλλ.ον σκοπόν.

2. Πλοία, άναλόγως τοϋ μέσου κινήσεως, τοϋ ειδικού 
προορισμού των, τής έκτάσεως πλοίων ή άλλων κριτηρίων, 
διακρίνονται εις κατηγορίας κατά τά διά ΓΙ. Δ/τος δριζόμενα.

■ - _ ' ’ Άρθρον 4. - .·■· ' ■ · *'■·*''"·.· · ·
Έννοια τοϋ βοηθητικού ναυπηγήματος. ' . j

1. Βοηθητικόν ναυπήγημα είναι παν πλωτόν κατασκεύα
σμα άνεξαρτήτως χωρητικότητος προωρισμένον νά χρησιμο- 
ποιήται έν σταθερά παραμονή συνήθως έντός τών λιμένων 
ή όρμων διά σκοπούς βοηθητικούς τής'ναυτιλίας (πλωταί 
δεξαμεναί, πλωτοί γερανοί, βυθοκόροι, 'πλωτάί άποβάθραι, 
φαρόπλοια κλπ.). ΐ ' ·' - ‘ ‘1 · '

2. Τά βοηθητικά ‘ναυττηγήματα, άναλόγως τοϋ ειδικού 
προορισμού των ή άλλ.ων κριτηρίων, διακρίνονται είς κατη
γορίας κατά τά διά Π. Διατάγματος οριζόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'. ‘ ‘ ' ·
Έθνικότης τοϋ πλοίου.

Άρθρον 5. - · · . - ·
“Οροι άναγνωρίσεως πλοίων ' ώς Ελληνικών.

1. Έπιφυλασσομένης τής ισχύος ειδικών νόψιων, άνα- 
γνωρίζονται ώς Ελληνικά τά πλοία τά άνήκοντα κατά 
ποσοστόν ύπερβαΐνον τά πεντηκοντα έκατοστά είς Έλληνας



υπηκόους η έλληνικά Νομικά' Π ρόσωπά’ ”τών οποίων~ τά 
κεφάλαια άνήκουν είς 'Ελληνας υπηκόους κατά το αύτό πο- 

■ σοστόν, κατόπιν αίτήσεως των πλοιοκτητών τούτων συνο- 
δευομένης ύπό τοϋ σχετικού τίτλου κτήσεως κυριότητος.

2. Έάν τό μεταβιβαστικόν της κυριότητος τοϋ πλοίου 
έγγραφόν κατηρτίσθη έν τη άλλ.οδαπη διά τήν καταχώρισιν 
είς τό Νηολόγιον άπαιτεΐται καί θεώρησις τής Προξενικής 
’Αρχής.
• 3. Διά Π. Διατάγματος, έκδιδομένου προτάσει τοϋ Ύ- 
πουργαϋ, μιετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Εμπορικού Ναυ
τικούς καθορίζονται τά τής άναγνωρίσεως έλληνικών πλοίων 
ώς επιβατηγών.,-. . ' ν ·'' :

■ . . , Άρθρον 6. ·. ..
; Νηολόγησις.

1. Ή άναγνώρισις πλοίου ώς έλληνικοϋ συντελεϊται διά 
της εγγραφής αύτοϋ είς Νηολόγιον τηρούμενου ύπό Λι
μενικών Αρχών, μεταφέρονται διά λογαριασμόν τοϋ ιδιο
κτήτου' είς τάς πλησιεστέρας τελωνειακάς άποθήκας.

2. Έφ’ όσον κατά την κρίσιν τής Λιμενικής ’Αρχής ή 
μεταφορά τών πραγμάτων είναι έξαιρετικώς δυσχερής η 
ύπερμέτρως δαπανηρά, φυλάσσονται μερίμνη αυτών.

. Άρθρον 198.
’Αναγνώρισις δικαιώματος επί τών διασωθέντων πραγμάτων:’

1. Αί Λιμενικαί Άρχαί καλοΰν τούς ενδιαφερομένους, διά
τοιχοκολλήσεως είς τό Λιμενικόν Κατάστημα καί διά δήμο-, 
σιεύσεως έν ήμερησί^ έοημερίδι τών ’Αθηνών, όπως εντός 
εξαμήνου άπό της διά τοϋ τύπου δημοσιεύσεως υποβάλουν 
έγγράφως προς αύτάς τάς επί τών διασωθέντων πραγμάτων 
άξιώσεις των._·.[· ... .ιλ -· '___™'

2. Τό βάσιμον τών διατυπωθεισών άξιώσεων κρίνεται 
άνευ άναβολής ύπό τών Λιμενικών ’Αρχών, έν άμφισβητήσει 
δέ ύπό τοϋ Ειρηνοδικείου ...της περιφερείας; έάν δέ πρό
κειται περί πραγμάτων ιδιαιτέρως μεγάλης άξίας, κατά τής 
άποφάσεως τοϋ Ειρηνοδικείου επιτρέπεται μόνον έφεσις 
ενώπιον τοϋ άρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

3. Είς τόν άναγνωρισθέντα ώς δικαιούχον παραδίδονται
τά πράγματα έπί τη καταβολή τών τυχόν όφειλ.ομένων εξόδων 
διασώσεως μεταφοράς, φυλάξεως, ώς καί τής κατά τό κοινόν 
δίκαιον νομίμου άμοιβής. - -

;·. . . ....... Άρθρον 199. ..... .. . .. ·.
Έκπλ.ειστηρίασις διασωθέντων πραγμάτων.

1. Παρελθούσης άπράκτου τής έξαμήνου προθεσμίας ή 
άπορριφθεισών τών ύποβλ.ηθεισών αιτήσεων ή άρνηθέντων 
τών δικαιούχων νά παραλάβουν τά διασωθέντα, αί Λιμε- 
νικαί Άρχαί προβαίνουν είς την διά δημοσίου πλειστηρια- 
σμοΰ έκποίησιν αυτών, κατά τά δι’ άποφάσεως τοϋ ’Υπουργού 
όριζόμενα.

2. Ό πλειστηριασμός δύναται νά ένεργηθή καί προ τής 
λήξεως τής έξαμήνου προθεσμίας κατόπιν έγκρίσεως τής 
Λιμενικής Αρχής, διά τά εκ τών διασωθέντων ύποκείμενα 
είς φθοράν, ή έάν κατ’ έκτίμησιν ή άξια αυτών δεν θά καλύψη 
τάς πραγματοποιουμένας δαπάνας φυλ.άξεως ή συντηρήσεως 
ή ή φύλαξις αυτών άποβαίνει δυσχερής.

3. Τό έκπλειστηρίασμα, παρακατατιθέμενου μετά την 
αφαίρεσιν πάντων τών γενομένων εξόδων είς τό Ναυτικόν 
Απομαχικόν Ταμεϊον, άποδίδεται είς τον δικαιούχον, έφ’ 

όσον ήθελεν ζητήσει τούτο εντός εξαμήνου άπό τής διενερ- 
γείας τοϋ πλειστηριασμοϋ.

4. Έν περιπτώσει προβολής άξιώσεων έπί τοϋ έκπλει- 
στηριάσματος ύπό τρίτου, κρίνουν περί αύτής τά δικαστήρια.

5. Έάν τό έκπλειστηρίασμα δεν ζητηθή ύπό τοϋ άναγνω- 
ρισθέντος ώς άνω δικαιούχου ή δεν διεκδικηθή ύπό τρίτου 
έντός τής έξαμήνου προθεσμίας τούτο καταπίπτει ύπέρ τοϋ 
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

Άρθρον 200;·
Άνεύρεσις πλοίου έγκαταλελέιμένού ή λειψάνων πλοίου ή* 

,· φορτίου. Γ\, ;·
1. *0 άνευρών καί διασώσοις πλοΐον έγκαταλελειμένον 

ή λείψανα πλ.οίου ή φορτίου ύποχρεοΰται νά δηλ.ώση τούτο, 
έντός τεσσαράκοντα οκτώ ώρών άπό της διασώσεως, εις 
την οίκείαν Λιμενικήν Αρχήν. Λύτη, συντάσσουσα σχετικόν 
πρωτόκολλ.ον, άναλ.αμβάνει τήν φύλ.αξιν τούτων, έφαρμο- 
ζομένων άναλόνωςτών διατάξεων τών άρθοων 197, 198 καί 
1". ‘ ’ _ >

2. Είς ήν περίπτωσιν δέν ήθελε έπιτευχθή έκπλειστηρία-
σμα καλϋπτον τάς άξιώσεις τοϋ εύρέτου ή ό ένεργηθείς πλ.ει- 
στηριασμός ήθελεν άποβή άκαρπος, ή Λιμενική Αρχή δι’ 
ήτιολ.ογημένης άποφάσεως παραδίδει είς τον εύρέτην τά. 
πράγματα ή τό έκπλειστηρίασμα άνευ περαιτέρω ύποχρεώτ 
σεως. : - , . ,·

·'·' ή2 3 4 5,ν·;0 ■’ ?;* Άρθρον 204>.··':
Ναυάγια εύρισκόμενα είς τόν βυθόν. ' '

1. Είς περίπτωσιν ναυαγίου ή ναυαγήματος εύρισκομένου 
είς τόν βυθόν τών χωρικών ύδάτων, ή Λιμενική Αρχή, διά 
προσκλήσεως δημοσιευόμενης κατά τάς διατάξεις τής παραγ 
γράφου 1 τού άρθρου 198, καλεΐ πάντα ένδιαφερόμενον 6πώζ 
εντός εξ ιιηνών άπό τή; ϊηαοτ.εντεως ϋποόάλη. ::ς τοί 
Μονομελές Πρωτοδικείου τού τόπου τής άνευρέσεως αϊτησιν 
περί άναγνωρίσεως τής κυριότητος αυτού. Αντίγραφου τής- 
ύποβληθείσης αίτήσεως κοινοποιείται είς τόν Υπουργόν· 
τών Οικονομικών καί είς τήν Λιμενικήν Αρχήν. . \ r

2. Μή ύποβληθείσης έμπροθέσμώς τής αίτήσεως ή άπό’ρ-r.
ριφθείσης τής ύποβλ.ηθείσης, τό ναυάγΓν ή ναυάγημα περιέρ
χεται είς τό Δημόσιον, κατόπιν άποφ ισεως τοϋ κατά.ντήνι 
παρ. 1 δικαστηρίου, δικάζοντος κατά τάς διατάξεις περί έκόυ-- 
σίας δικαιοδοσίας. Επίσης περιέρχεται τούτο είς τό Δημόπ 
σιον έάν ό άναγνωρισθείς ύπό τοϋ ώς άνω Δικαστηρίου ώς 
κύριος δέν έπελ.ήφθη τής άνελκύσεως τοϋ άνευρεθέντος ναυα
γίου ή ναυαγήματος, έντός τριετίας άπό τής άναγνωρίσεως·' 
αύτοϋ ώς κυρίου ή διέκοψε τήν άναλ.ηφθεΤσαν ύπ’ αύτοϋ· 
άνέλκυσιν έπί τρία συνεχή έτη. - · . -νχ

3. Τά παραλαμβανόμενα εΐδη βάσει τών διατάξεων τοϋ
παρόντος άρ-Spou ή τών άρόρων 128, 199 καί 200 ύπόκειη-, 
ται είς τή·/ καταόολ.ήν τών τυχόν όφειλομένων ϊασμών καί 
λοιπών φόρων. ... . . .

. ΜΕΡΟΣ Π ΕΜ Π TON _
Ποινικαί καί Πειθαρχικαί διατάξεις.' .-.·: ;

ΤΜΗΜΑ Α\ ' ·-; .'
Ούσιαστικάί διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’.
Γενικαί Διατάξεις. - 

Άρθρον 202.
Τοπικά όρια.

1. Αί διατάξεις τοϋ Τμήματος Α’ τοϋ παρόντος έφαρμύ- 
ζονται έπί έγκλημάτων διαπραττομένων παρ’ ημεδαπών ή 
άλλ,οδαπών :

α) έπί ήμεδαπών π/.οίων ή βοηθητικών ναυπηγημάτων',
β) είς πάσαν άλλ.ην περίπτωσιν είδικώς προβλεπομένην 

ύπό τοϋ παρόντος Κώδικος.
2. Αί διατάξεις τών άρθρων 224, 225 καί 234 έφαρμόζον- 

ται καί έπί πράξεων τελ,εσθεισών έπί άλλοδαποϋ πλοίου έν
τός τών έλληνικών χωρικών ύδάτων.

Άρθρον 203.
Εφαρμογή διατάξεων Ποινικού Κώδικος.

1. Αί διατάξεις τοϋ Γενικού Μέρους τοϋ Ποινικού Κώδικος 
έφαρμόζονται καί έπί τών ύπό τοϋ παρόντος Τμήματος προ- 
βλ.επομένων ειδικών ναυτικών έγκλημάτων, πλ.ήν άν άλλως 
ορίζεται έν τώ παρόντι.



2. Έπί παραβάσεων των άρθρων 207, 209, 213, 216, 219, 
καί 235 περίπτ. ιβ' τοΰ παρόντος Κώδικος δεν έχουν εφαρ
μογήν αί διατάξεις τοΰ Ποινικού Κωδικός περί άναστολής 
καί μετατροπής τής ποινής, πλήν εάν τό δικαστήριον κρίνη 
έκ των ειδικών συνθηκών έπιβεβλημένην την εφαρμογήν 
των περί άναστολής καί μετατροπής τής ποινής διατάξεων 
δι’ άποφάσεως είδικώς ήτιολογημένης.

Άρθρον 204.
'Ορισμοί.

Διά τήν εφαρμογήν τοΰ παρόντος Μέρους νοούνται ώς 
α) «Πλοίαρχος» ό ένασκών τήν διακυβέρνηση» τοΰ πλοίου, 
β) «’Αξιωματικός» ό εφοδιασμένος διά διπλώματος ναυ

τικής ίκανότητος ή καί ό άνευ αύτοΰ αλλα υπο αναλογον 
βαθμόν τεταγμένος εις τήν υπηρεσίαν τοΰ πλοίου, πλήν τοΰ 
πλοιάρχου.

γ) «Πλήρωμα» πάντα τά πρόσωπα άμφοτέρων των φύλων, 
πλήν τοΰ πλοιάρχου, άτινα έχουν προσληφθή εις τήν υπηρε
σίαν τοΰ πλοίου.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Β'.
Ειδικά ναυτικά εγκλήματα.

Άρθρον 205.
Παράνομος απουσία μέλους πληρώματος έν ώρα φυλακής. 
Μέλος πληρώματος άπουσιάζον άδικαιολογήτως έκ τοΰ 

πλοίου, καθ’ όσον χρόνον διεξάγεται επ’ αύτοΰ ή υπηρεσία 
κατά φυλακάς, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών.

' ' · · · “Αρθρον 206. ··
Έγκατάλειψις θέσεως.

' Μέλος πληρώματος άπουσιάζον έκ τοΰ πλοίου αδικαιο
λογήτους καθ’ δν χρόνον έχει ύποχρέωσιν έκτελέσεως διατε
ταγμένης υπηρεσίας άναγομένης εις τήν φύλαξιν ή ασφάλειαν 
τοΰ πλοίου, τών έπιβαινόντων ή τοΰ φορτίου, τιμωρείται διά 
φυλακίσεως μέχρις έξ μηνών. · .· r.·
' : " Γ “Αρθρον 207. '
;Λ* . ■ -··.-■· Λιποταξία.''-, - . · : I
ή'Ί. Μέλος πληρώματος άπουσιάζον άδικαιολογήτως τοΰ 
πλοίου έν τη άλλοδαττή επί δύο έν συνεχεία ημέράς ή μέχρι 
τοΰ απόπλου, έφ’ όσον ούτος συντελ.εΐται ένώρΐτερον,'τιμω
ρείται διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. _ · -
;·.γ2. Έάν ό λιποτακτήσας μετεχειρίσθη βίαν ή άπειλάς, 
τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον τριών μηνών, άν 
δέ μετεχειρίσθη καί όπλα, διά φυλακίσεως τούλάχιστον 
ενός έτους. - - ' >.»; · ■·

.’Χ-: ..· .... ·*. · “Αρθρον 20S. .. ■ - .-V· , ,.,.
■ Μή προσέλευσις πρός άνάληψιν υπηρεσίας".'

1. Ναυτολογηθείς, όστις άδικαιολ.ογήτως δέ'; προσέρχεται 
πρός άνάληψιν εργασίας έπί τοΰ πλοίου, τιμωρείται διά φυλ.α- 
κίσεως μέχρις έξ μηνών ή χρηματικής ποινής. ^ ‘
. .-2. Διά τής αύτής ποινής τιμωρείται και ό ύπογράφων 
ατομικήν σύμβασιν ναυτολογήσεως, όστις άποστελλόμενος 
εΐςψτήν άλλοδαπήν, δεν προσέρχεται άδικαιολογήτως πρός 
ναϋτολόγησιν καί άνάληψιν έργασίας. <·. . ν;·ν. > ·»

ΐ’-ν - ·. Άρθρον 209. .. -
Έγκατάλειψις κινδυνεύοντος πλ.οίου. ' -

'-■Μέλος πληρώματος έγκαταλεϊπον άνευ της συναινέσεως 
του πλοίαρχου πλοϊον ευρισκόμενον έν κινδύνω τιμωρείται 
διά φυλακίσεως τούλάχιστον τριών μηνών. *Η ΐδιότης τοΰ 
αξιωματικού ασυρμάτου συνιστα έπιβαρυντικήν περίστασιν.

··.;- . Άρθρον 210, ,.κ
Ανυπακοή. ,_·

'1. Μέλ,ος πληρώματος μή ύπακοϋον εις διαταγήν τοΰ 
πλοίαρχου ή τοΰ αρμοδίου ’Αξιωματικού, άφορώσανεΐς έκτέ- 
λεσιν υπηρεσίας, τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον 
τριών μηνών.

2. ’Ανυπακοή εις διαταγήν άφορώσαν εις τήν σωτηρίαν 
κινδυνεύοντας πλοίου ή ανθρώπου συνιστα έπιβαρυντικήν 
περίστασιν.

Άρθρον 211.
Παράνομος άπό κοινοΰ ενέργεια καί άλλαι έπιβαρυντικαι 

περιστάσεις.
Ή ύπό πλ,οιόνων άπό κοινοΰ τέλεσις πράξεως τίνος τών 

άρθρων 205, 206, 207 καί 210 ώς καί ή ΐδιότης τίνος ώς
αξιωματικού συνιστα έπιβαρυντικήν περίστασιν.

Άρθρον 212.
Έξύβρισις ή άπειλή κατ’ άνωτέρου.

Μέλος πλ.ηρώματος έξυβρίζον ή άπειλοΰν άνώτερόν του, 
έξ αίτιας ή έν τη ένασκήσει τών καθηκόντων του, τιμωρείται 
διά φυλακίσεως τούλάχιστον τριών μηνών.

’ Άρθρον 213.
Στάσις.

1. Έπιβαίνοντες πλοίου, οϊτινες άπό κοινού στρέφονται 
δι’ έξεγέρσεως κατά της έξουσίας τοΰ πλοιάρχου, τιμωρούνται 
διά φυλ,ακίσεως τούλάχιστον τριών έτών.

2. Έάν εις τήν άνωτέρω πραξιν μετέσχον άξιωματικοι, 
τιμωρούνται διά καθείρξεως μέχρι δέκα έτών.

3. Έάν ή πράξις έτελέσθη διά βιαιοπραγιών ή διά τής 
χρήσεως όπλων, έπιβάλλεται ποινή καθείρξεως.

Άρθρον 214.
Βιαιοπραγία.

1. Μέλος πληρώματος βιαιοπραγοΰν έπί τοΰ πλοίου ή 
έκτος αύτοΰ κατά τοΰ πλοιάρχου ή άνωτέρου του άξιωματικοϋ 
τοΰ πλοίου τιμωρείται διά φυλακίσεως τούλάχιστον τριών 
μηνών. ,

2. Έάν ή πράξις τής βιαιοπραγίας κατά πλοιάρχου ή 
άξιωματικοϋ έτελέσθη ύπό άλλου έπιβαίνοντος τιμωρείται 
διά φυλ,ακίσεως μέχρι δύο έτών. Ή ΐδιότης τοΰ δράστου ώς 
ναυτικού άποτελ.εΐ έπιβαρυντικήν περίστασιν. ...

. 3. Μέλος πληρώματος ευρισκόμενον ένώπιον πράξεως 
βίας ή άπειλών εις βάρος άνωτέρου του καί μή παρέχον τήν 
αίτηθεΐσαν παρ’ αύτοΰ συνδρομήν τιμωρείται διά φυλ.ακίσε- 
ως μέχρις έξ μηνών. . -

Άρθρον 215.
. Πειρατεία.

1. Πειρατείαν τελεί πας έπιβαίνων πλ.οίου όστις διά σω
ματικής βίας ή άπειλής τοιαύτης κατά προσώπων, ένεργεΐ 
πράξεις διαρπαγής έπί έτέρου πλ.οίου έν άνοικτη θαλ.άσση 
μέ σκοπόν ίδιοποιήσεως τών οδτω διαρπαζομένων πραγμά
των:........ -η · ·■ * ■···■'

2. Πειρατικόν θεωρείται παν πλοϊον δπερ προορίζεται 
ύπό τών κυβερνώντων αύτό πρός ενέργειαν τών έν τη προη- 
γουμένη παραγράφω άναφερομένων πράξεων ή έχρησιμο- 
ποιήθη πρός τούτο καί έξακολουθεΐ κυβερνώμενον ύπό τών 
πειρατών.

3. Μέ τήν ποινήν τής καθείρξεως τιμωρούνται αΐ κατά 
τήν παράγραφον 1 τού παρόντος άρθρου πράξεις πειρατείας, 
μέ τήν ιδίαν δέ ποινήν τιμωρούνται έπίσης τόσον ό πλοίαρχος 
όσον καί οί άξιωματικοι οί κυβερνώντες τό πειρατικόν πλοϊον 
μέ τήν ποινήν δέ τής καθείρξεως μέχρι 10 έτών τιμωρούνται 
τά μέλ.η τοΰ πληρώματος πειρατικού πλ.οίου διατελοϋντα 
έν γνώσει τοΰ προορισμού του.

Άρθρον 216.
Επιβουλή κατά τού πλοιάρχου. · .»

1. Έάν δύο ή πλείονες έκ τών έπιβαινόντων τού πλοίου 
άπεφάσισαν τήν τέλεσιν εγκλήματος κατά τής ζωής, τής 
σωματικής άκεραιότητος, τής ύγείας, τής προσωπικής έλχυ- 
θερίας ή τής έξουσίας τοΰ πλοιάρχου κατά τό άρθρον 213 
τού παρόντος, τιμωρούνται διά φυλακίσεως -τούλάχιστον 
ενός έτους.



2._Ό έκ τών συμμετόχων εγκαίρως άναγγέλλων την τοι- 
αύτην συμφωνίαν απαλλάσσεται τής ποινικής" ευθύνης/ -

3. Μέλος πληρώματος λ.αμβάνον οπωσδήποτε γνώσιν, 
περί τής σχέδια ζομένης έπιβουλής κατά τοϋ πλοιάρχου, 
ΰποχρεοϋται όπως άναφέρη αμελλητί τοϋτο άρμοδίως, τιμω- 
ρούμενον έν εναντία περιπτώσει διά-φυλ,ακίσεως τουλάχιστον
έξ" μηνών. - » ,·'·-·-*
, - ...... “Λρθρον 217. . : .

Κλοπή καί φθορά φορτίου ή εξοπλισμού τοϋ πλοίου.
1. Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος, διαπράττων κλοπήν

φορτίου ή έξοπλισμοΰ τοϋ πλοίου, τιμωρείται διά φυλ.ακίσεως 
τουλάχιστον τριών μηνών. Έάν τό αντικείμενου τής κλοπής 
είναι ιδιαιτέρως μεγάλης άξίας τιμωρείται διά φυλ.ακίσεως 
τουλάχιστον τριών ετών.'." // ' · " 1

2. Ή έκ προθέσεως φθορά τοϋ φορτίου ή τοϋ έξοπλ.ισμοϋ
έν γένει τοϋ πλ.οίου, τελουμένη υπό πλοιάρχου ή μέρους πλη
ρώματος ή παντός έπιβαίνοντος, τιμωρείται αύτεπαγ- 
γέλτως διά φυλακίσεως τριών μηνών μέχρι τριών; ετών. 
Έάν τό άντικείμενον τής φθοράς είναι ιδιαιτέρως μεγάλης 
άξίας τιμωρείται διά φυλ.ακίσεως τουλάχιστον έξ μηνών. Ή 
αυτή ποινή έπιβάλλεται έάν έκ τής φθοράς προκαλ.ήται κίν
δυνος πυρκαίάς ή ναυαγίου.- \
- - 3. Ή ίδιότης τοϋ πλ.οιάρχου ή άξιωματικοϋ τοϋ πλ.οίου 
συνιστά έπιβαρυντικήν περίστασιν.-.· . ^

Άρθρον 218.
1 · _ \ *

Κατάχρησις έξουσίας.
, 1. Διά φυλ.ακίσεως μέχρις ενός έτους καί χρηματικής
ποινής τιμωρείται πλοίαρχος ή αξιωματικός ή ύπαξιωματικός 
τοϋ πλ.οίου όστις : ' ν ~
" "' λ) Κάταχραταΐ τής έν τώ πλ.οίώ έξουσίας'του, ΛνΛ“,
\ β) διατήσσει, έπιτρέπει ή άνέχεται κατάχρησιν έξουσίας 
κατά'προσώπου, έπιβαίνοντος τοϋ πλοίου,'-/. '. Γ,
' γ) 'μετέρχεται, κατά τήν ένάσκήσιν τών καθηκόντων τού, 

ό ίδιος ή δι’ άλλου προσώπου βίαν, έκτος άν αΰτη' είναι άπό- 
λιύτως αναγκαία διά τήν" τήρησιν τής τάξεως έν" τώ πλοίω 
τήν-ασφάλειαν τοϋ πλοΰ καί τήν προστασίαν τής ζωής τών 
έπιβαινόντων. - - .* . ' ' .· .> ·. ; ■ ε.ι 2

2. ' Η τέλεσις τών ανωτέρω πράξεων κατ’ άνηλίκοή μή 
συμπλ.ηρωσάντων τό 18ον έτος, συνιστά έπιβαρυντικήν περί- 
στασιν. ’ '

πολεμικού πλοίου τιμωρείται διά φυλ.ακίσεως μέχρι .δύο 
έτών καί χρηματικής ποινής. .. ;* L.’.'X

' ί 2. Εις τήν αυτήν ποινήν ύπόκειται καί ό ευρισκόμενος εις 
αλλοδαπά Χωρικά ύδατα ή λιμένα πλ.οίαρχος, έάν δέν ύπα- 
κούη είς έντολ.ήν τοϋ Υπουργείου. ύ

' ■ Άρθρον 222.
Άρνησις . έκτελχσεως διαταγών έν τή αλλοδαπή.

1. Πλ.οίαρχος ή μέλ.ος πλ.ηρώματος άρνούμενον νά έκτε- 
λ,έση διαταγήν τής Προξενικής ’Αρχής ή τοϋ Κυβερνήτου 
Ελληνικού Πολ.εμικοϋ πλ.οίου άφορώσαν είς τήν τιμήν τής 
Ελληνικής σημαίας, είς έπείγουσαν ανάγκην τοϋ πολ.εμικοϋ 
ναυτικού ή γενικώτερα έθνικά συμφέροντα τιμωρείται διά 
φυλ.ακίσεως μέχρι δύο έτών καί χρηματικής ποινής.
- 2. Διά τής αυτής ποινής τιμωρείται πάς έκ τοϋ πλ.ηρώ
ματος όστις, καίτοι άπελ.ύθη νομίμώς, άρνεΐται νά ύπακούση 
εις διαταγήν τής Προξενικής ’Αρχής όπως έγκαταλείψη. τό 
πλοΐον έφ’ ου ΰπηρέτει. ,

"ApOpoV 223. ... γ.' ;ο*
Παραβάσεις πλ.οιάρχου έν ώρα κινδύνου.

1. Πλ.οίαρχος όστις διαρκοϋντος τοϋ πλοϋ καί έν ώρφ 
κινδύνου, διατάσσει έγκατάλ.ειψιν τοϋ πλ.οίου χωρίς προη
γουμένως ζητήση τήν γνώμην τών άξιωματικών αύτοϋ, έν 
έλλείψει δέ τούτων τών έμπειροτέρων μελών τοϋ πλ.ηρώματος

- τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρι δύο- έτών καί χρηματικής 
ποινής. ν' · / / /' ···; · /'·.· ;. - ·

2. Πλοίαρχός," μή άποχωρών τελευταίος κατά τήν έγκα- 
‘τάλχιψιν κινδυνεύοντος πλοίου, τιμωρείται διά φυλ.ακίσεως 
καί χρηματικής ποινής.

*’ 3. Πλ.οίαρχος, όστις έν ώρα κινδύνου τοϋ πλ.οίω ή έγκα-
Ίταλείψεως αύτοΰ' παραμελεί τήν διάσώσιν τών έ..ιβαί.νόν- 
των, τών εγγράφων τοϋ πλοίου, τοϋ ταχυδρομείου καί" τών- 
έν τώ πλ.οίω πολυτιμωτέρων πραγμάτων, ' "τιμωρείται/διά
φυλ.ακίσεως, τουλάχιστον έξ μηνών καί χρηματικής ποινής.

·■ . .. ; .· -Γ-Άί.-ε
!’/ ’/ " Άρθρον 224.

. . Παραλ.είψεις πλ.οιάρχου επί συγκρούσεως.
; Διά φυλακίσεως καί χρηματικής ποινής, τιμωρείται πλ.οίαρ
χος, όστις μετά σύγκρουσιν καί άνευ αμέσου κίνδυνου τοϋ. 
ίδιου αύτοϋ πλ.οίου καί τών έπιβαινόντων : .....

Άρθρον 219.
Μή αυτοπρόσωπος διεύθυνσις πλοίου.

.· Πλ.οίαρχος όστις άνευ σοβαρού λ.όγου :
. α) Δέν διευθύνει αυτοπροσώπως τό πλ.οΐον κατά τον 
είσπλουν είς λ.ιμενας καί όρμους, κατά τον έκπλ.ουν έξ αυτών, 
κατα την διευλ.ευσιν διά διωρύγων καί στενών καί κατά πάσαν 
γενικώς περίπτωσιν ιδιαιτέρως δυσχερούς πλ.οϋ, ώς καί όταν 
αί καιρικαί συνθήκαι ή αί έν γένει περιστάσεις επιβάλλουν 
'&ϋτο,

β) Έγκαταλ.είπει το πλ.οΐον προ τής παρόδου εύλογου 
δια την άντικατάστασιν αύτοϋ χρόνου, τιμωρείται διά φυλ.α
κίσεως τούλ.άχιστον ενός μηνός καί χρηματικής ποινής.

Άρθρον 220. ;
Παράνομος άνάθεσις διοικήσεως πλ.οίου. — .

1. Πλοίαρχος όστις, έπιφυλ.ασσομένων τών διατάξεων 
περί νομίμου άναπλ.ηρώσεως, συναινεΐ όπως άναλ.άβη αύσια- 
στικώς την όλ.ην διοίκησιν τοϋ πλ.οίου άλλο πρόσωπον, τιμω
ρείται διά φυλ.ακίσεως τούλ.άχιστον τριών μηνών καί χρημα
τικής ποινής.

2. Αί αύταί ποιναί επιβάλλονται καί είς τον άναλ.αβόντα 
ουσιαστικώς τήν διοίκησιν τοϋ πλ.οίου ώς καί τον τυχόν συμ- 
πραςοντα προς τούτο έφοπλ.ιστήν.

Άρθρον 221.
’Ανυπακοή πλ.οιάρχου. :

1. Πλ.οίαρχος όστις έν άνοικτή θαλ.άσση, δέν υπακούει 
εις έντολ.ήν τοϋ Υπουργείου ή εις πρόσκλ.ησιν ελληνικού

α) παραμελ.εΐ νά χρησιμοποιήση πάντα τά δυνατά αύτώ 
μέσα προς διάσώσιν τοϋ πλοίου μεθ’ ού έγένετο ή σύγκρουσις 
καί τών έπιβαινόντων αύτοϋ, -
• β) απομακρύνεται έκ τοϋ τόπου τής συγκρούσεως πριν 
ή βεβαιωθή ότι ή έκεϊ παρουσία είναι άνωφελ.ής είς τους 
έπιβαίνοντας τοϋ μεθ’ ού έγένετο ή σύγκρουσις πλ.οίου και 
πριν ή καταβάλ.η πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς περισυλ- 
λ.ογήν αύτών.

Άρθρον 225.
Παράβασις Κανονισμού προς αποφυγήν συγκρούσεων.
1. Πλοίαρχος ή αξιωματικός φυλακής, όστις έξ άμελείας 

παραβαίνει τάς διατάξεις τοϋ Κανονισμού προς άποφυγην 
συγκρούσεων ή ό πλοηγός όστις έξ άμελχίας παρέχει συμ
βουλές άντιθέτους προς τάς άνωτέρω διατάξεις τάς άφορώσας 
τήν τηρητέαν πλ.εϋσιν, τιμωρούνται διά φυλ.ακίσεως μέχρις 
έξ μηνών καί χρηματικής ποινής.

2. Έάν συνεπεία τών άνωτέρω παραβάσεων έξ άμε
λχίας έτέρου μέλ.ους πλ.ηρώματος κατά τήν έκτέλχσιν τής 
υπηρεσίας του, έπήλ.θε σύγκρουσις, προσάραξις ή πρόσ- 
κρουσις τοϋ πλ.οίου έπί έμποδίου καταφανούς ή γνωστού 
ή σοβαρά βλάβη τοϋ πλ.οίου ή τοϋ φορτίου έπιβάλλεται ποι
νή φυλ.ακίσεως μέχρι τριών έτών καί χρηματική ποινή.

3. Έάν έκ τών παραβάσεων έπήλ.θε άπώλχια πλ.οίου, 
άπόλ.υτος άνικανότητος αύτοϋ ή όλ.ική άπώλχια τοϋ φορτίου 
ή θάνατος προσώπου ή τραύματα βαρέα, ό υπαίτιος τιμωρεί
ται διά φυλ.ακίσεως τούλ.άχιστον τριών μηνών καί χρηματι
κής ποινής.
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Άρθρον 226.
Παράνομος έκτροπή πορείας.

1. Πλοίαρχος πλοίου, όστις, προς τον σκοπόν όπως περι
ποίηση εις εαυτόν ή τρίτον παράνομον περιουσιακόν όφελος 
ή νά προκαλεση βλάβην εις άλλους, εκτρέπει τό πλοιον 
της * πορείας του, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχιστον 
Εξ μηνών καί χρηματικής ποινής.

2. 'Ως έπιβαρυντικαί περιστάσεις θεουροϋνται ή έκ τής 
πράξεως πρόκλησις κινδύνου εις την άσφάλειαν τοϋ πλοίου 
καί των έπιβαινόντων ώς καί ή τέλεσις τής πράξεως έν έπι- 
βατηγώ πλοίω.

Άρθρον 227.
Παράλειψις βοήθειας εις κινδυνεύοντα πρόσωπα.

Πλοίαρχος μη παρέχων βοήθειαν εις πρόσωπον κινδύνευαν 
έν Θαλάσση, καίπερ δυνάμενος νά πράξη τοϋτο άνευ κινδύνου 
τοϋ πλοίου, τοϋ πληρώματος ή των έπιβατών, τιμωρείται, 
διά φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών καί χρηματικής 
ποινής.

Άρθρον 228.
Έγκατάλειψις άσθε'/ών έν τή αλλοδαπή.

Πλοίαρχος , όστις :
α) Έγκατέλειψεν έν τή αλλοδαπή ασθενή ή τραυματίαν 

έκ τοϋ πληρώματος του, χωρίς νά παράσχη αύτω τα μέσα 
τής θεραπείας καί παλιννοστήσεως. ·

β) έγκατέλειψεν έν τή άλλοδαπή έπιβάτην άσθενή ή 
τραυματίαν έκτος τοϋ τόπου προορισμοϋ αύτοϋ χωρίς νά 
ειδοποίηση την Προξενικήν ή έπιτόπιον ’Αρχήν, τιμωρείται 
διά φυλό ιίσεως τουλάχιστον εξ μηνών καί χρηματικής ποι
νής. ... . 1 .

*Άρθρον 229.
-λπί Γ Πλοϋς υπό έλλιπή σύνθεσιν πληρώματος.

·■’·· 1. Πλοίαρχος όστις έπιχειρεϊ πλοϋν υπό έλλιπή σύνθεσιν 
πληρώματος, άνεϋ έγκρίσεως τής άρμοδίας ’Αρχής, τιμω
ρείται διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους.
• 2. 'Η έκ τής τοιαύτης ένεργείας δημιουργία κινδύνου 
διά την ασφάλειαν τοϋ πλοίου συνιστα έπιβαρυντικήν περί- 
στασιν.

3. Εις την ιδίαν ποινήν ύπόκειται ό πλοίαρχος, όστις, έν
απουσία τής ’Αρχής, έπιχειρεϊ πλοϋν ύπό τάς έν τή προηγου- 
μένη παραγράφω συνθήκας.' '·’ : ·

. ’ ’ Άρθρον 230. ’ . ..
Παράνομος ναυτολόγησις λιποτακτών.

Πλοίαρχος, προσλαμβάνων είς τήν υπηρεσίαν τοϋ πλοίου 
λιποτάκτην ήμεδαποϋ πλοίου, τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρις εξ μηνών.

.Άρθρον 231.
Φυγάδευσις. . . · .

Πλοίαρχος ή έπιβαίνοντες τοϋ πλοίου, οίτινες φυγαδεύουν 
η υποβοηθούν τήν φυγάδευσιν προσώπου ύπέχοντος ύποχρέ- 
ωσιν στρατιωτικής θητείας ή έστερημένου άδείας άποδημίας, 
τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι τριών έτών.

Άρθρον’ 232.
Παράνομος εΐσκόμισις ναρκωτικών.

Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος παρανόμως είσκομίζων 
ή έπιτρέπων τήν εΐσ/.όμισιν είς τό πλοϊον ναρκωτικών, τι
μωρείται κατά τάς διατάξεις «περί τιμωρίας τών παραβατών 
τών Νόμων περί ναρκωτικών καί μεταχειρίσεως τοξικο
μανών». —

Άρθρον 233.
Μέθη έν υπηρεσία.

Πλοίαρχος ή μέλος πληρώματος διατελών έν μέθη κατά τήν 
διάρκειαν-τής υπηρεσίας του, τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρις έξ μηνών.

Άρθρον 234.

’Απόπλους πλοίου άνευ έλέγχου τής Λιμενικής ’Αρχής.
1. Πλοίαρχος ήμεδαποϋ ή ύπό ξένην σημαίαν πλοίου, 

ένεργών άπόπλουν τοϋ ύπό τήν διοίκησίν του πλοίου ανευ 
προηγουμένου έλέγχου τών ναυτιλιακών έγγράφων και 
άδείας απόπλου τής οικείας Λιμενικής ’Αρχής, τιμωρείται 
διά φυλακίσεως τούλάχιστον δύο μηνών.

2. Είς τήν ίδιαν ποινήν ύπόκειται καί ό πράκτωρ ή ό 
αντιπρόσωπος τοϋ πλοιοκτήτου ή τοϋ εφοπλισμού, όστις έν 
γνθύσει δέν ένεργεϊ προς παρεμπόδισιν τοϋ τοιούτου άπόπλου 
ώς καί ό επόμενος εν ιεραρχία αξιωματικός τοϋ πλοίου, 
όστις έν γνώσει δέχεται τον άνευ έλέγχου τής Λιμενικής 
’Αρχής άπόπλουν.

Άρθρον 233.
Παράβασις ύπηρεσιχκών ύποχρεούσεων πλοιάρχου καί 

πληρώματος.
1. Διά φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών τιμωρείται ό πλοίαρ

χος όστις :
α) Δεν καταμηνύει κατά τον κατάπλουν είς λιμένα ένθα 

εδρεύει Λιμενική ’Αρχή ή Προξενική ’Αρχή τούς υπαιτίους 
παρανόμου απουσίας, έγκαταλείξεως θέσεως, λιποταξίας η 
μή προσελεύσεως προς άνάληψιν έργασίας καί δέν παραδίδει 
είς τήν Αρχήν τά ναυτικά φυλλάδια καί τά αποδεικτικά 
ναυτικής ίκανότητΟς αυτών, "

β) παραλείπει νά διενεργήση προανάκρισιν διά κακούρ
γημα ή πλημμέλημα διαπραχθέν έπί τοϋ πλοίου, 

γ) δέν συμμορφοϋται προς παραγγελίαν τής άρμοδίας ’Αρχής 
διά τήν διενέργειαν προκαταρκτικής έξετάσεως ή {προανακρί- 
σεως ή τήν έξασφάλισιν τής μεταφοράς κατηγορουμένου, 

$) δέν καταθέτει είς τήν άρμοδίαν Αρχήν τόν.φάκελλον 
τής προκαταρκτικής έξετάσεως ή προανακρίσεως ή δέν παρα- 
δίδει είς αύτήν τον κατηγορούμενον, .
·- ε) δέν συμμορφοϋται άδικαιολογήτως πρός έντολήν άρμο
δίας ’Αρχής περί επαναπατρισμού Ελλήνων άπόρων ναυ
τικών καί Ελλήνων ναυαγών, - " ' -.· ■'

στ) δέν συντάσσει ληξιαρχικάς πράξεις, διαθήκας, εκ
θέσεις ή άλλα έγγραφα ών ή σύνταξις έπιβάλλεται είς αυτόν 
κατά τάς κειμένας διατάξεις,

. ζ) δέν. φέρει έπί τοϋ πλοίου τά ύπό τοϋ νόμου οριζόμενα 
ναυτιλιακά έγγραφα καί βιβλία,

η) παρχλαμβάνει ύπχραρίθμους έπιβάτας ή δέχεται ύπερ- 
φόρτωσιν τοϋ πλοίου ή κακήν στοιβασίαν ή έξαλείφει ή άλ- 
λοιοΐ τάς κανονικάς γραμμάς φοοτώσεως τοϋ πλοίου,

0) παραλείπει νά έγγράψη είς τό ήμερολόγιον έπισυμβάν 
ναυτικόν άτύχημα ή έτερον σημαντικόν γεγονός,' / '

ι) διατάσσει τήν άναχώρησιν τοϋ πλοίου πρό τής καθο- 
ρισθείσης ώρας άπόπλου, έγκαταλείπων είς τήν ξηράν μέλος 
πληρώματος ή έπιβάτην,

ια) ύποβάλλει είς Λιμενικήν ή Προξενικήν ’Αρχήν ψευδή 
λογαριασμόν όφειλομένων είς άπόντα ναυτικόν άποδοχών, 

ιβ) καθυστερεί παρανόμως τήν χορήγησιν εισιτηρίου 
παλιννοστήσεως είς μέλος τοϋ πληρώματος,

. ιγ) δέν τηρεί τάς διατάξεις τάς άφορώσας είς τά έξωτερικά 
γνωρίσματα τοϋ πλοίου ή έξαλείφει, άλλοιοΐ,. καλύπτει ή ά- 
ποκρύπτει ταϋτα, . ··-... .γ

ιδ) δέν άναγράφει έπιβάτην είς τόν οίκεϊον κατάλογον, 
ιε) έκτελεΐ πλοϋν, άνευ διαπιστώσεως ότι τό πλοϊον 

δύναται νά πλεύση ασφαλώς καί ότι είναι έξωπλισμένον διά 
τών άπαραιτήτων σωστικών μέσων, οργάνων καί έφοδίων, 

ιστ) παραλείπει νά λάβη τά προσήκοντα μέτρα πρός προ
στασίαν τής ύγείας τών έπιβαινόντων ή παροχήν τής εν- 
δεδειγμένης περιθάλψεως, . .

ιζ) παραλείπει άδικαιολογήτως τήν έκτέλεσιτ-ιών προ- 
βλεπομένων ύπό τών έκάστοτε έν ίσχύι Κανονισμών γυμνα
σίων πρός άσφάλειαν τής ναυσιπλοΐας. ' ... ■ .

2. Πλοίαρχος ή μέλος τοϋ πληρώματος ένεργών ρύπανσιν 
τής θαλάσσης διά πετρελαιοειδών ή παραλείπων τήν λήψιν
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μέτρων πρός αποφυγήν' ρυπάνσεώς της θαλάσσης διά πε
τρελαιοειδών, τιμωρείται διά φυλακίσεως μέχρις ένός έτους.
- ‘''"y' λ-..- -.: -Αρθ?ον'236^ 't'- - ■

- .;· ,·, : ■ - ’Απείθεια επιβάτου. ·1. ...

’Επιβάτης μή συμμορφούμενος έν γνώσει προς διατάξεις 
ή διάταγάς άφορώσας την ασφάλειαν τοϋ πλοίου τιμωρείται 
διά φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών. ·

Άρθρον 237. :
’Αποστολή πληρωμάτων. 

εις διάφορον τοϋ δηλωθέντος πλοΐον.
. Πλοιοκτήται ή έφοπλισταί ή αντιπρόσωποι αύτών, λαμ- 
βάνοντες παρά τών αρμοδίων ’Αρχών άδειαν ναυτολογήσεως 
δι’ ώρισμένον πλοΐον και προο.>θοΰντες τελικώς τούς ναυτι
κούς εις έτερον, τιμωρούνται διά φυλακίσεως τριών μηνών 
μέχρι δύο ετών. , π·. ■;> .·. : ·ν _· . . :ί_

-, Άρθρον 238.
Προσφυγή είς άλλοδαπάς Άρχάς.

1. Μέλος πληρώματος πλοίου τελοΰν έν υπηρεσία ή άπο-
λυθέν, τέ όποιον προσφεύγει είς άλλοδαπάς Άρχάς ή άλ- 
λοδαπούς οργανισμούς, προς διεκδίκησιν απαιτήσεων ή 
έπίλυσιν διαφορών προερχομένων έκ της έν τώ πλοίω συμ- 
βάσεως εργασίας του ,καίτοι απολαμβάνει νομικής προστα
σίας ΰπό τών Ελληνικών νόμων καί δύναται νάπροσφύγη 
είς ελληνικήν προξενικήν αρχήν, τιμωρείται διά φυλακίσεως 
μέχρι τριών μηνών. " ’ .

2. Συνιστοϋν έπιβαρυντικήν περίστασιν :" . _ L’ ' ί '
c‘. α) ή ίδιότης τινός ώς πλοιάρχου ή' άξιωματικοΰ τοϋ 
πλοίου)..' Α) ,Ά'Υ.ΤΤ; ν ' .’ ···;.,. :■ ...r.' 5* -

β) ή έκ της προσφυγής πρόκλησις καθυστέρήσεως είς τό 
έτοιμόν προς άπόπλούν πλοΐον.'’·■t° _ 
'Χ'3.'Αί διατάξεις Χ τών προηγουμένων·1 παραγράφων δεν 
έφαρμόζονται έφ’ όσον δια. την προσφυγήν εΓς άλλοδαπάς 
άρχάς ή όργανισμούς έχορηγήθη άδεια τοϋ 'Τπουργοΰ Ναυ
τιλίας Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών μετ’ έκτίάησιν ; τής 
ύπάρξεως τών έν παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου προϋποθέσεων.
ή. ; ~ '' : "Αρθρον 239. ~ ‘·'.

Έπέκτασις έφάρμογής ποινικών διατάξεων.. . .-
1. At διατάξεις τών άρθεων 207, 209, 213, 214, 216, 

217, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 230 
καί 231 έφαρμόζονται καί έπί ήμεδαπών ναυτικών ύπηρε- 
τούντων έπί πλοίων ύπό ξένην σημαίαν, ήσφαλισμένων είς 
τό Ναυτικόν ’Απομαχικόν Ταμεΐον.

2. Ή ποινική δίωξις χωρεΐ αύτεπαγγέλτως.
3. Ό ήμεδαπός πλοίαρχος οφείλει νά ύποβάλη σχετικήν 

μήνυσιν ενώπιον της Ελληνικής Λιμενικής ή Προξενικής 
’Αρχής τοϋ τόπου τοϋ πρώτου κατάπλου τοϋ πλοίου.

ΤΜΗΜΑ \Υ

Δικονομικαί Διατάξεις.
Άρθρον 240. ...... / -.

’Εφαρμογή διατάξεων Κώδικος Ποινικής Δικονομίας.
Αΐ διατάξεις τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας έφαρμο- 

ζονται έφ’ όσον δεν τροποποιοϋνται ύπό τών διατάξεων τών 
επομένων άρθρων, κατά τήν δίωξιν έγκλήματος, τελεσθέν- 
τος έπί πλοίου ή βοηθητικού ναυπηγήματος.

Άρθρον 241.
Άσκησις προανακριτικών καθηκόντων.

1. Δι’ εγκλήματα τελεσθέντα έπί πλοίου ή βοηθητικού 
ναυπηγήματος καί ύπαγόμενα είς τήν δικαιοδοσίαν τών 
Ελληνικών ’Αρχών, άνακριτικά καθήκοντα άσκοϋν :

α) έν τή ημεδαπή, έκτος τών Λιμενικών ’Αρχών καί 
οί Έπιθεωρηταί ’Εμπορικού Ναυτικού,

β) έν τή άλλοδαπή, αί οίκεΐαι Προξενικά’. Άρχαί ή έν 
ελλείψει τούτων ό πλοίαρχος καί

γ) έν πλώ καί μέχρι κατάπλου είς λιμένα ένθα εδρεύει- 
Λιμενική ή Προξενική ’Αρχή, ό πλοίαρχος τοϋ πλοίου έφ’ 
ού έτελέσθη τό έγκλημαΛ ‘ · " ·'
' 2. Ό πλοίαρχος, έν τή ένασκήσει τών προανακριτικών 

του καθηκόντων, παραλαμβάνει ώς γραμματέα αξιωματικόν 
καί έν ελλείψει τοιούτου έτερον μέλος τοϋ πληρώματος. ν

3. Ή ένεργηθεΐσα προανάκρισις ύπό πλοιάρχου συμμε^ 
τασχόντος είς τό έν τώ πλοίω διαπραχθέν έγκλημα θεωρεί-, 
ται ώς μή γενομένη.

* Άρθρον 242. "
Π ροφυλάκισις κατηγορουμένου.

1. Δι’ εγκλήματα τςλεσθέντα έπί έλληνικοϋ πλοίου έν
πλώ ή έν λιμένι τής αλλοδαπής δύναται νά διαταχθή ύπό 
τής έπιληφθείσης τής προανακρίσεως ’Αρχής ή τοϋ πλοιάρ
χου ή προφυλάκισες τοϋ κατηγορουμένου έπί τοϋ πλοίου, 
είς άς περιπτώσεις έπιτρέπεται αυτή κατά τάς διατάξεις 
τοϋ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας (άρθρον 282), έφ’ όσον 
τό πλοΐον πρόκειται έντός βραχέος σχετικώς διαστήματος 
νά καταπλεύση είς ελληνικόν λιμένα. ■

2. ’Εάν πλοΐον δεν πρόκειται νά καταπλεύση έντός βρα
χέος σχετικώς διαστήματος είς ελληνικόν λιμένα, ή Προξεσ 
νική ’Αρχή μέριμνα διά τήν συνέχισιν έν τή ξηρά τής διάτα- 
χθείσης προφυλακίσεως τοϋ κατηγορουμένου, λαμβάνουσα 
άμα τά αναγκαία μέτρα προς ταχυτέραν αποστολήν αύτοϋ' 
εις ' Ελλάδα ,δι’ ελληνικού πλοίου, ύποχρεουμένου προς τούτοι

3. Ό πλοίαρχος τοϋ μεταφέροντος τον κατηγορούμενον
πλοίου, δύναται κατά τήν διάρκειαν τοϋ πλοΰ νά διατάσσή, 
κατά τήν κρίσιν του καί' ύπό ίδιαν ευθύνην, προσωρινήν 
αναστολήν τής προφυλακίσεως. τ 1· ;·

4.. Περί τής διαταχθείσης προφυλακίσεως γίνεται έγγρά-- 
φή έν τώ ήμερολογίω. .·. ■./·" · ; - ν.'.τώ?.

5. ’Εάν ό ύπαίτιος λιποταξίας συλληφθή πρό τοϋ άπόή 
πλου ό. πλοίαρχος.ύποχρεοϋται νά παραλάβή τούτον έπί τοϋ 
πλοίου καί νά τόν παραδώση εΤς τήν άρμοδίαν διά τά περαί; 
τέρω Λιμενικήν ’Αρχήν, ή ή ‘ ...,·. . ψψ-.ζ
1· : ·· . .· ■: Άρθρον 243. ·- Τ'

’Αποστολή δικογραφίας.
. 'Η έκ τής προανακρίσεως σχηματισθεΐσα δικογραφία 
έγχειρίζεται έντός έσφραγισμένου φακέλλου εις τόν πλοίαρχον 
τοϋ πλοίου τοϋ μεταφέροντος τόν κατηγορούμενον είς τήν 
Ελλάδα, παραδίδεται δέ ύπ’ αύτοϋ μετά τοϋ κατηγορουμένου 
είς τήν Λιμενικήν ’Αρχήν τοϋ πρώτου λιμένος κατάπλου τοϋ 
πλοίου, ήτις αποστέλλει τόν κατηγορούμενον μετά τής δικο
γραφίας είς τόν αρμόδιον Εισαγγελία........... _ , ;. .

■· Άρθρον 244. -
’Αποστολή δικαστικών άποφάσεων κατά ναυτικών 

» χ r ν* -εις το I πουργειον.
’Επί καταδίκης άπογεγραμμένου ναυτικού διά κακούργημα 

ή πλημμέλημα ό αρμόδιος Είσαγγελεύς ύποχρεοϋται όπως 
άποστείλη είς τό Ύπουργεΐον άπόσπασμα τής καταδικαστι- 
κής άποφάσεως. .· '

ΤΜΗΜΑ Γ'. 3 · ' ; ' ' ;·Γ
Πειθαρχικαί διατάξεις.

Άρθρον 245.
Παράβασις υπηρεσιακού καθήκοντος.

Πειθαρχικόν παράπτωμα συνιστα πάσα παράβασις ύπη- 
ρεσιακών καθηκόντων ώς καί πάσα άλλη πράξις είδικώς προ- 
βλεπομένη έν τώ παρόντι Τμήματι.

Άρθρον 246.
Πειθαρχικά πχραπτιόματα πλοιάρχου.

Πειθαρχικά παρατττώματα τοϋ πλοιάρχου συνιστοϋν έν- 
δεικτικώς :



ί

α) ή πρόσληψις ναυτικού, έπί τοϋ φυλλαδίου τού όποιου 
δέν έχε!. καταχωρισθή ή πραξις.τής άπολύσεώς του έκ τοϋ 
πλοίου, έφ’ ου ήτο πρότερον ναυτολογημένο;.

β) ή πρόσληψις ή άπόλυσις μέλους πληρώματος ανευ 
ναυτολογήσεως τούτου κατά τάς έκάστοτε ΐσχυούσας έπί 
τοϋ προκειμένου διατάξεις ή ή ναυτολόγησες ναυτικού μή έπι- 
βαίνοντος πράγματι τοϋ πλοίου ή ή παράλειψις υποβολής αί- 
τήσεως προς την άρμοδίαν ’Αρχήν περί άπολύσεώς ναυτο- 
λογηθέντος μέν άλλα μη έπιβαίνοντος τοϋ πλοίου,

γ) ή παράνομος πρόσληψις έπί τοϋ πλοίου "Ελληνος μή 
άπογεγραμμένου ναυτικού ή άπογεγραμμένου μέν, στερου- 
μένου όμως τοϋ δικαιώματος τής άσκήσεως τοϋ ναυτικού 
έπαγγέ/.ματος,

δ) ή παράνομος πρόσληψις έπί τοϋ πλοίου εις θέσεις δι
πλωματούχου, πτυχιούχου ή άδειούχου προσώπων μή κε- 
κτημένιυν τά διά τάς θέσεις ταύτας άπαιτούμενα προσόντα 
ή στερηθέντων τούτων συνεπεία-ποινής,

ε) ή πέραν των άνεγνωρισμένών ορίων πρόσληψις επί 
τοϋ πλοίου ύφ’ οίανδήποτε ειδικότητα άλλ.οδαποϋ,

στ) ή μή έγκαιρος προς θεώρησιν προσκόμισες των ναυ
τιλιακών έγγράφων εις την οίκείαν Λιμενικήν ή Προξενικήν
Αρχήν, . ( .

ζ) ή αποβίβασες εις τήν αλλοδαπήν, έκτος τοϋ τόπου τοϋ 
προορισμού του, επιβάτου άσθενοΰς ή τραυματίου δεδι- 
καιολογημένως μέ, άλλ’ άνευ είδοποιήσεως τής Προξενικής 
ή έν έλλείψει ταύτης τής έπιτοπίου ’Αρχής, ψ

η) ή μή πρόσληψις πλοηγού εις άς περιπτώσεις ή πλοή- 
γησις είναι υποχρεωτική,

θ) ή μή τήρησις τοϋ κεκανονισμένου έδεσματολογίου, 
ι) ή αδικαιολόγητος ' ή συμμόρφωσις πρός τάς έκάστοτε 

ΐσχύουσας διατάξεις περί έξοφλήσεως καί άντικαταστάσεως 
ναυτολογίων, χ -

ια) ή κακόβουλος έγγραφή έπί τοϋ ναυτικού φυλλαδίου 
τοϋ ύπ’ αΰτοΰ άπολυομένου, έλλείψει ’Αρχής, ναυτικού οίου- 
δήποτε χαρακτηριστικού πέραν των νομίμων αίτιολογικών 
άπολύσεως, π _ *.....· ... θιί

ιβ) ή άδικαιόλόγητος ' καθυστέρησες καταβολής δφει- 
λομένων μισθών, έξόδων νοσηλείας καί πάσης νομίμου πα
ροχής εις μέλος πληρώματος, ή όφειλομένη είς παράλειψιν 
αυτού, i ' ν.ι.·.·?., · : ! ,· ; ·’ ί ·'.

ιγ) ή έν γνώσει ψευδής καταμήνυσις μέλους πληρώματος 
ένώπιον τών άρμοδίων ’Αρχών, . 1 .

ιδ) ή μή άπόδοσις' είς κανόνικώς άπολύόμ'ενον μέλος 
τοϋ πληρώματος τοϋ ναυτικού φυλλαδίου ή οικείου άπο- 
δεικτικοϋ ναυτικής ίκανότητος,

ιε) ή άδικαιολόγητος καί κατ’ έπανάληψιν έπιβολή ύπό 
τοϋ πλοιάρχου' είς μέλη τοϋ πληρώματος ποινών προστί
μου άκυρωθεισών ΰπό τών Λιμενικών ’Αρχών,

ιστ) ή .άδικαιολόγητος παρεμπόδισες υποβολής παρα
πόνων είς τάς αρμόδιας ήμεδαπάς Άρχας μέλους πληρώματος 
ή έπιβάτου. .. .

Άρθοον 247. V' ·' 'Λ ' . ' 1 -
Πειθαρχικά παραπτώματα μελών πληρώματος.; ( γ

Πειθαρχικά παραπτώματα μελών πληρθέματος συνιστοϋν 
ένδεικτικώς : . ·,· .■.* . ·.- . .· ~ ■.-? ·.■.- '·

α) ή υπαίτιος μέθη έκτος διατεταγμένης ΰττηρεσίας ή 
διαταράσσουσα τήν έν τώ πλοίω ευταξίαν, - .

β) ό κατά τήν διάρκειαν έκτελέσεως υπηρεσίας ύπνος, 
γ) πάσα κατάχρησις δικαιώματος υποβολής παραπόνων, 
δ) ή άπείθεια είς πάσαν υπηρεσιακήν διαταγήν τοϋ πλοιάρ

χου ή πρόσκλησιν άνωτέρου,
ε) ή έκδήλωσις έλλείψεως σεβασμού προς·τούς άνωτέ^ους
στ) πάσα παράβασις άναφερομέ/η είς κανονισμόν ή δια

ταγήν πλοιάρχου σχετικώς μέ τό κάπνισμα ή τήν άφήν φώ
των,

ζ) πάσα άνευ άδειας- ή άδικαιολόγητος άπουσία έν τή 
άλλοδαπή ή ήμεδαπή, . ·· -. ' ~ > ·

η) πάσα έν τώ πλοίω παράβασις τών κειμένων διατάξεων 
περί τυχηρών παιγνίων.

0") πασα πράξις καθ’ ής άπειλεΐται υπό τοϋ Ποινικού 
Κώδικος πταισματική ποινή.

Άρθρον 248.
Πειθαρχικαί ποιναί.

Πειθαρχικαί ποιναί είναι :
α) ή έπίπληξις, ήτες δύναται νά είναι προφορική ή έγγρα

φος,
β) τό πρόστιμον. όπερ δύναται νά άνέρχεται μέχρι τοϋ 

πέμπτου τοϋ έν τώ ναυτολογία» άναγραφομένου μηνιαίου 
μισθού. Τό άνώτατον όριον αύξάνεται είς τό διπλάσιον, έν 
περιπτώσει τελέσεως δευτέρου πειθαρχικού παραπτώματος 
ΰπό τοϋ αύτοϋ προσώπου έντός δύο μηνών άπό τής έπιβολής 
τού πρώτου προστίμου. Ή μή καταβολή τού έπιβληθέντος 
προστίμου άποτελεϊ κώλυμα διά τήν ναυτολόγησιν τοϋ ναυ
τικού,

γ) ή προσωρινή στέρησις άσκήσεως τοϋ ναυτικού έπαγ- 
γέλματος,

δ) ή οριστική στέρησες άσκήσεως τοϋ ναυτικού έπαγγέλ- 
ματος.

Άρθρον 249.
’Επιβολή προσωρινής στερήσεως.

Τ. Προσωρινή στέρησες έπιβά>ά.εται :
α) διά πάσαν πράξιν προσβάλλουσαν τήν Πατρίδα, τόν 

Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, τήν Σημαίαν καί τά λοιπά 
σύμβολα τοϋ 'Ελληνικού Κράτους,

β) δι’ ένέργειαν ή παράλειψιν περί τήν έκτέλεσιν τής 
ΰττηρεσίας έν γένει ή περί τήν άσκησιν τών ειδικών καθηκόν
των. άντιβαίνουσαν είς νομικάς ή ήθικάς ύποχρεώσεις τοϋ 
ναυτικού έπαγγέλματος, .,··.·.
- γ) μετά καταδίκην δι’ άμετακλήτου δικαστικής άπο- 
φάσεως έπί άξιοποίνω πράξει προβλεπομένη ΰπό τοϋ παρόν
τος, , ·ύ , ··. . ; ·(

δ) μετά καταδίκην δι’ άμετακλήτου δικαστικής άποφά- 
σεως έπί λαθρεμπορία είς φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών,
ι'ε) μετά καταδίκην δι’ άμετακλήτου δικαστικής άποφά- 
σεως είς φυλάκισιν τουλάχιστον τριών μηνών διά πλαστο
γραφίαν, πλαστογραφίαν πιστοποιητικού, ψευδορκίαν, ψευδή 
καταμήνυσιν, κλοπήν, ύπεξαίρεσιν, άπάτην, έμπορίαν ή 
χρήσιν ναρκωτικών, ·· ··-*·’- ·- ·. *.·. τ
.στ) είς τάς περιπτώσεις τοϋ έπομένου άρθρου 250, έφ’ 

όσον δέν συντρέχει λόγος όριστικής στερήσεως,
ζ) εις τήν περίπτωσιν ταυτολογήσεως πειθαρχικώς τι

μωρημένου ναυτικού κατά τό χρονικόν διάστημα τής έκτί- 
σεως τής έπιβληθείσης είς αύτόν πειθαρχικής ποινής, 

η) είς περίπτωσιν ύπαιτίου ρυπάνσεως τού θαλασσίου 
περιβάλλοντος,

θ) έπί πάσης άλλης περιπτώσεως’ προβλεπομένης ΰπό 
ειδικών διατάξεων. -

2. Ή προσωρινή στέρησις είναι διάρκειας ενός μηνός 
μέχρι 5 έτών, άρχεται δέ αύτη άπό τής άφαιρέσεώς τού ναυ
τικού φυλλαδίου. Προκειμένου περί τού άδικήματος τής 
λιποταξίας ή έναρξις τού χρόνου ύπολογισμοϋ τής πειθαρχι
κής ποινής άρχεται άπό τής έπανόδου τού τιμωρηθέντος είς 
τήν Ελλάδα.
'.-.7 Άρθρον 250. ..... _ .

’Επιβολή οριστικής στερήσεως.
1. 'Οριστική στέρησες έπιβάλλεται
α) έπί ναυτικού άτυχήματος κριθέ/τος κατά τήν διοικη

τικήν διαδικασίαν έλέγχου ναυτικών άτυχημάτων ώς ώφει- 
λομένου είς δόλον, προκειμένου δέ περί ολικής απώλειας 
τού πλοίου καί έάν τό άτύχημα οφείλεται είς βαρεία ν άμέ- 
λειαν, ΐ

β) έάν ό τιμωρηθείς δίς διά προσωρινής στερήσεως του
λάχιστον τριών μηνών ήθελεν ΰποπέσει έκ τρίτου είς τό αυτό 
άδίκημα έντός πενταετίας,



- i γ) μετά κ,αταδίκην δια δικαστικής άποφάσεως έπί λα
θρεμπορία, εμπορία ή χρήσει ναρκωτικών εις στερητικήν 
τής έλευθερίας ποινήν άνωτέραν των εξ μηνών,

δ) μετά καταδίκην δι’ άμετακλήτου δικαστικής άπο
φάσεως εις φυλάκισιν τουλάχιστον ένός έτους, οσάκις ή 
τελεσθεϊσα πραξις, ως έκ τών αιτίων, τοΰ είδους, τοϋ τρό
που ήελέσεως και τής φύσεως αυτής ώς καί τών λοιπών 
έν γένει περιστατικών, μαρτυρεί παρά τώ πράξαντι ηθικήν 
διαστροφήν,

ε) μετά καταδίκην δι’ άμετακλήτου δικαστικής άποφά
σεως διά παραβάσεις τών άρθρων 223 παρ. 2 καί 224 περιπτ. 
(β') τοϋ παρόντος καί

στ) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν προβλεπομένην υπό ει
δικών διατάξεων.

2. ΓΤροκειμένου περί παραπομπής πλοιάρχου εις ΠεΓ 
θαρχικδν Συμβούλιου καί μέχρις έκδικάσεως τής ΰποθέσεως 
στερείται ούτος τοϋ δικαιώματος τής ναυτολογήσεως εάν ο 
Αρχηγός Λιμενικοϋ Σώματος διατάξη τούτο., .

"Αρθρον 251.
Πειθαρχικαί κυρώσεις επί προσφυγής εις άλλοδαπάς 

’Αρχάς.
Έπί παραβάσεως τοΰ άρθρου 238 επιβάλλεται προσωρι

νή στέρησις διάρκειας τριών μηνών μέχρις ένός έτους καί 
έπί έπιβαρυντικών περιστάσεων ένός μέχρι δύο ετών.

"Αρθρον 252.
V Πειθαρχικαί κυρώσεις έπί λιποταξίας.
1. Έπί λιποταξίας έπιβάλλεται προσωρινή στέρησις 

τής άσκήσεως τοΰ ναυτικοΰ έπαγγέλματος δύο έως πέντε 
έτών. Εις ην περίπτωσιν ό ναυτικός έντός 24 ωρών άπό 
τοΰ απόπλου τοΰ πλοίου ένεφανίσθη ένώπιον Λιμενικής ή 
Προξενικής ή έπιτοπίου ’Αρχής, δηλών δτι είναι πρόθυμος νά 
άναλάβη τήν έργασίαν του, έπιβάλλεται προσωρινή στέρη- 
σις έξ μηνών μέχρις ένός έτους. \/'επ·« V>·'.·" ν τ:.χ:

2. Προκειμένου περί ναυτικοΰ κατόχου άποδεικτικοΰ 
ναυτικής ίκανότητος ή έχοντος κατά τον χρόνον τής λιπο
ταξίας υπηρεσίαν άνω τών δύο έτών, 'τό Πρωτοβάθμιον 
Πειθαρχικόν Συμβούλιου δύναται μετά διετίαν άπό τής 
έκδόσεως τής άποφάσεως νά έπιτρέψη τή αιτήσει τοΰ έν- 
διαφερομένου παροχήν άδειας ναυτολογήσεως άποκλειστι- 
κώς έπί πλοίων μή προσεγγιζόντων εις άλλοδαπούς λιμένας, 
προς συμπλήρωσιν έτησίας Οαλασσίας υπηρεσίας μεθ’ ήν; 
δύναται νά έπιτραπή καί ή έπί παντός πλοίου ναυτολόγησις.

3. Έπί λιποταξίας ναυτικοΰ κατά τήν πρώτην ναυτολό- 
γησιν έπιβάλλεται οριστική στέρησις τής άσκήσεως τοΰ ναυ- 
τικοΰ έπαγγέλματος, έάν ούτος δεν έμφανισθή έντός 24 ωρών 
άπό τοΰ άπόκλου τοΰ πλοίου ένώπιον Λιμενικής ή Προξενι
κής ή έπιτοπίου άρχής δηλ.ών ότι είναι πρόθυμος νά άναλάβη 
τήν έργασίαν του έκ νέου.

4. Ναυτικός καταδικασθείς έπί λιποταξία ΰποχρεοΰταί 
εις τήν άποκατάστασιν τών ζημιών τάς οποίας έπέφερεν έκ 
τής λιποταξίας του εις τό πλοΐον προς άποστολήν άντικα-
ταστατου.

"Αρθρον 253.
Έπέκτασις έφαρμογής Πειθαρχικών διατάξεων.'.

1. Λί διατάξεις τών άρθρων 248 περιπτ. γ' καί δ', 249, 
250 παρ. 1 περιπτ. β', γ' καί δ' καί παρ. 2, 252, 254, 255 
περιπτ. γ', 256, 257 περιπτ. γ' καί δ', 258, 259, 262 παρ.3, 
263, 264, 266, 267, 268 παρ. 1 καί 269 παρ. 4, έφαρμόζον- 
ται καί έπί ήμεδαπών ναυτικών ύπηρετούντων έπί πλοίων 
υπό ξένην σημαίαν, ήσφαλισμένων εις τό Ναυτικόν ’Απο
μαχικόν Ταμεΐον.

2. Ή πειθαρχική δίωςις χωρεΐ κατόπιν καταγγελίας τοΰ 
ήμεδαποΰ πλοιάρχου.

3. Αί διατάξεις τής παρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου έφαρ- 
μόζονται άναλόγως καί κατά παντός κατόχου άποδεικτικοΰ 
ναυτικής ίκανότητος ή «φυλλαδίου ναυτικοΰ» έκδοθέντων ύπό

άρμοδίων ’Αρχών, αν ό’Αρχηγός Λιμενικοϋ Σώματος ήθελε 
διατάξη τοΰτο.- >■ - ι- λ —·~\·- “ · r r · . ;

’ Άρθρον 254.
ή-ft Μετατροπή ποινής προσωρινής στερήσεώς.

1. Πειθαρχική ποινή προσωρινής στερήσεώς άσκήσεως 
τοΰ ναυτικοΰ έπαγγέλματος, μέχρις ένός έτους, μετατρέπεται 
ύποχρεωτικώς εις χρηματικήν τοιαύτην, . άνερχομένην εις 
τό έν πέμπτον τοΰ έν τή συλλογική συμβάσει προβλεπομένου 
μισθοΰ τοΰ ναυτικοΰ, δι’ έκαστον μήνα στερήσεώς, τοΰ τι- 
μωρηθέντος έχοντος δικαίωμα έπιλογής έπί τοΰ τρόπου έκ-; 
τίσεως τοΰ συνόλου ή τμήματος τής ποινής αύτοΰ.
- 2. Τά έπιβαλλ,όμενα πρόστιμα καί τά έκ τής μετατροπής 
πειθαρχικών ποινών ποσά, άποτελοΰν έσοδον τοΰ Ναυτικοΰ- 
Άπόμαχικοΰ Ταμείου. ' - ‘ Vfro
λ,.·; . . ... _ "Αρθρον 255. _

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Τά πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται : ί
α) Τά υπαγόμενα εις τήν ^αρμοδιότητα τοΰ πλοιάρχου 

μετά έξ μήνας.
β) Τά υπαγόμενα εις την αρμοδιότητα τών Λιμενικών 

ή Προξενικών ’Αρχών μετά έν έτος άπό τής τελέσεως αυ
τών.

γ) Τά συνεπαγόμενα προσωρινήν ή οριστικήν στέρησιν 
μετά τέσσαρα έτη άπό τής. τελέσεως αυτών ή τής έκδόσεως,- 
τής άμετακλήτου άποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, συνεπεία 
τής οποίας ένεργεϊται ή περαιτέρω πειθαρχική δίωξις. - _

? ι
‘•Γί- "Αρθρον 256. -

' ν- Παραγραφή πειθαρχικών ποινών.
Ή άμετακλήτως καταγνωσθεϊσα πειθαρχική ποινή πα-,; 

ραγράφεται μετά έξαετίαν άπό τής έκδόσεως τής οικείας 
άποφάσεως πλήν τών έπιβαλλουσών οριστικήν στέρησιν.,
·.·"··.' V ,r' ' "Αρθρον 257. ' .'πγό

"Οργανα άσκήσεως πειθαρχικής έξουσίας.
Πειθαρχικήν έξουσίαν άσκοΰν : I., . λ
α) ό Πλοίαρχος,
β) αί Λιμενικαί ή Προξενικαί Άρχαί, :
γ) τό Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιού Εμπο

ρικού Ναυτικού, '
δ) τό Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιού Έμπο-" 

ρικοΰ Ναυτικού. ~
"Αρθρον 258. . ■..■·.

• Σύνθεσις Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
Έμπορικοΰ Ναυτικοΰ.

Τό Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιού ’Εμπορικού 
Ναυτικού συγκροτείται έκ τών κάτωθι τακτικών μελών : 

α) ένός Άντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, ώς Προό
δου,

β) ένός Πλωτάρχου Πολεμικού Ναυτικού όριζομένου 
ύπό τοΰ ’Αρχηγείου Ναυτικού,

γ) τοΰ Τμηματάρχου ’Αστυνομίας Ναυσιπλοΐας, 
δ) ένός Πλωτάρχου Λιμενικού Σώματος,
ε) τοΰ Προϊσταμένου τοΰ Τμήματος Ναυτικής Εργα

σίας,
στ) ένός έκπροσώπου τοΰ οικείου Κλάδου εις ον άνήκει 

ό παραπεμπόμενος ναυτικός.
"Αρθρον 259.

Σύνθεσις Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τό Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιού συγκροτεί

ται έκ τών κάτωθι τακτικών μελών :
. α) τοΰ Ύπαρχηγοΰ τοΰ Λιμενικοϋ Σώματος, ώς Προέ

δρου,
β) ένός Πλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, 
γ) τοΰ Διευθυντοϋ ’Αστυνομίας Ναυσιπλοΐας.
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,. δ) ενός Άντιπλοιάρχου Πολεμικού Ναυτικού όριζομένου 
-ύπό τοϋ ’Αρχηγείου Ναυτικοί),

ε) τοϋ Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Ναυτικής ’Εργα
σίας, ^ ·

στ) ενός εκπροσώπου τοϋ οικείου Κλάδου εις δν ανήκει 
ό παραπεμπόμενος ναυτικός.

Άρθρον 260.
Άποζημίωσις μελών Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Ή άποζημίωσις τών μελών τών Πειθαρχικών Συμβου
λίων ορίζεται διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών Οικο
νομικών καί Ναυτιλίας - Μεταφορών καί Επικοινωνιών, 
κατά πραγματοποιουμένην συνεδρίασιν, βαρύνει δέ τό Ναυ
τικόν ’Απομαχικόν Ταμεΐον εις δ περιέρχονται τά έκ τών 
έπιβαλλομένων προστίμων ή μετατροπής τών πειθαρχικών 
ποινών έσοδα.

"Αρθρον 261.
Ρύθμισες διαδικασίας 

κλπ. Πειθαρχικών Συμβουλίων.
Διά Π. Διατάγματος έκδιδομένου προτάσει τοϋ 'Υπουρ- 

γοϋ θέλουν ρυθμισθή τά άφορώντα την διαδικασίαν ενώπιον 
τών Πειθαρχικών Συμβουλίων, τον διορισμόν καί την άνα- 
πλήρωσιν τών μελών, τον σχηματισμόν άπαρτίας καί πλειο- 
ψηφίας ώς καί πάσα λεπτομέρεια άναγκαϊα διά τήν λειτουρ
γίαν τών Πειθαρχικών Συμβουλίων. Γ ;.··π. ϋΤ*' .:τ κ

. ·· :·. l : ·■·. "Αρθρον 262. |(
.’Επιβολή Πειθαρχικών Ποινών.

1. Αΐ πειθαρχικαί ποιναί τής έπιπλήξεως καί τοϋ προστί
μου επιβάλλονται υπό τοϋ Πλοιάρχου ή υπό τής Λιμενικής ή 
Προξενικής ’Αρχής. -Γ.-,.ά·' ■ ·. -...· :

2. Προκειμένου περί επιβολής πειθαρχικής ποινής τής
έπιπλήξεως ή προστίμου κατά πλοιάρχου άρμοδία .είναι ή 
Λιμενική ή Προξενική ’Αρχή. - — ~ ... ...

3. Αί πειθαρχικαί ποιναί τής στερήσεως άσκήσεως τοϋ 
ναυτικοϋ επαγγέλματος επιβάλλονται μόνον υπό τών Πει
θαρχικών Συμβουλίων J’Εμπορικού Ναυτικοϋ. ;;; Α; ·_' 'Γ·ν

: λ,-τ ;-Τ7·:·: "Αρθρον 263. Ν 1 :·;:'

’Ενέργεια πειθαρχικής διώξεως.
1. Ή πειθαρχική δίωξις άσκεϊται υπό τών έν άρθρω

257 όριζομένων άρμοδίων όργάνων διά γνωστοποίησεως 
τοϋ παραπτώματος καί τών υπαρχόντων στοιχείων εις τόν 
παραβάτην. ' ......... ····'· ··■’ 'ή: · 'Δ

2. *0 ’Αρχηγός Αιμενικοϋ Σώματός δύναται δι’ ήτιολο-
γημένης άποφάσεως νά άπορρίψη πάσαν καταγγελίαν ή 
νά θέση είς τό Άρχεΐον σχηματισθεΐσαν δικογραφίαν ώς 
νόμος ή "ουσίαν άβάσιμον. " ·", ' V' "

, . "Αρθρον 264. , ;
Σχέσις ποινικής καί πειθαρχικής διώξεως.

Ή άπαλλακτική άπόφασις τοϋ πόινίκοϋ δικαστηρίου δέν 
αποκλείει τήν έπί πειθαρχικώ παραπτώματι δίωξιν.

·-· ":·· "Αρθρον 265.
Κατάσχεσις ναυτικοϋ φυλλαδίου.

Ύποβληθείσης είς τήν άρμοδίαν Λιμενικήν ή Προξενικήν 
’Αρχήν μηνύσεως έπί. παραβάσει τών."άρθρων 205, 20*7, 
208, 213 καί 214 τοϋ παρόντος Κώδικός "καί πιθανολογού
μενης ταύτης, κατόπιν πορίσματος ενόρκου"προάνακρίσεώς : 

α) κατάσχεται τό ναυτικόν φυλλάδιον καί τό άπόδεικτι- 
κόν ναυτικής,ίκανότητος τοϋ. μηνυθέντός, *·, .
- β) απαγορεύεται ή άπόδοσις ή έκδοσις άντιγράφων αυ
τών προ τής έκδόσεως τής τελεσιδίκου πειθαρχικής άποφά
σεως. -. V. ·„. · ;ν- ^τ.5, ..>,α·

Άρθρον 266. 'r ·· ’
·.- ·,»τυ. ..Απολογία έγκαλουμένουά.,-γ. :ν>·
*0 καθ’ ού ήσκήθη πειθαρχική δίωξις καλείται πρός άπο-

λογίαν έντός εύλογου'χρόνου, τασσομένου υπό τοϋ άσκοϋντος 
τήν δίωξιν. ' - »· ' ' ε'■■ ■' *· ■·'«’. - ν · .. - ·-

"Αρθρον 267.r ·Λ ■'· >■ ·.· '■
Σχηματισμός πειθαρχικών δικογραφιών.

1. Είς περιπτώσεις καθ’ άς καθίσταται δυσχερής ή συγ- 
κέντρωσις στοιχείων πρός συμπλήρωσιν δικογραφίας διά 
τήν πειθαρχικήν δίωξιν τών ναυτικών ενώπιον τών κατά 
τ’ ανωτέρω Πειθαρχικών Συμβουλίων, επιτρέπεται όπως 
μετ’ άπόφασιν τοϋ ’Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, κατό
πιν αίτήσεως τοϋ ενδιαφερομένου, ή δικογραφία θεωρήται 
συμπεπληρωμένη, εάν ύφίστανται έν αυτή ή καταγγελία 
καί ή άπολογία τοϋ έγκαλουμένου ναυτικοϋ.

2. Είδικώς έπί περιπτώσεων λιποταξίας ή παρανόμου 
άπουσίας ή βεβαίωσις τής παραβάσεως ένεργεϊται κατά τά 
δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού οριζόμενα....

"Αρθρον 268.
Άπόφασις. . ' ' "

1. Οί άσκοϋντες τήν πειθαρχικήν έξουσίαν έκδίδουν έγ
γραφον ήτιολογημένην άπόφασιν. ·■.·■-- ■; · Γ

2. Κατ’ έξαίρεσιν ή έκδοθεϊσαν υπό τοϋ πλοιάρχου άπό- 
φασις καταχωρεΐται μόνον είς τό ποινολόγιου, άνακοινουμένη 
άμελλητί είς τόν τιμωρηθέντα δστις καλείται όπως λάβη 
γνώσιν έπί υπογραφή, γενομένης μνείας τής τυχόν ,άρνήσεως.

3. Ή ύπό τής Λιμενικής ή Προξενικής ’Αρχής· έκδιδο-- 
μένη άπόφασις έπιδίδεται έν άντιγράφω είς τόν ένδεαφερό- 
μενον.

4. Διά Π.Διατάγματος ρυθμίζονται- αί λεπτομέρέίαι τη- 
ρήσεως ποινολογίου ύπό τών πλοιάρχων" τών έμπορικών 
πλοίων καί τών Λιμενικών ή Προξενικών ’Αρχών.· --τι'’.·/.'

• " ; ·; Υ·; Άρθρον;269.γί;ι ή ^
-Εφέσεις κατά πειθαρχικών.άποφάσεων.,..?

1. Κατά τής έπιβαλλούσης ποινήν προστίμου άποφάσεως 
τοϋ πλοιάρχου έπιτρέπεται' μόνον έφεσις ενώπιον οίασδή- 
ποτε Λιμενικής ή ΠροξενικήςΤΆρχής>.· έντός- προθεσμίας 
τεσσάρων μηνών άπό τής έπιβολής7τοϋ.προστίμου. -νι\.
ν. Ή. έφεσις καί ή πρός άσκησιν.αυτής προθεσμία,- δέν ανα
στέλλουν τήν έκτέλεσιν τής άποφάσεως’.-Γ:-7... f j .-.χττχτ

2. Αί άποφάσεις τής Λιμενικής, ή Προξενικής ’Αρχής δι’ 
ών έπιβάλλονται πειθαρχικαί ποιναί' είς πρώτον βαθμόν, 
προσβάλλονται δι’ έφέσεως. άσκουμένης έντός^ δύο μηνών 
άπό τής έπιδόσεως. τής άποφάσεως..είς,'.τόνήτιμώρηθέντα.

Ή έφεσις, Χατατιθεμένη παρ’ οίαδήπότέ "Λιμενική ή 
Προξενική ’Αρχήj άπευθύνεται ένώπιον'τοϋ Πρωτοβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου καί δέν αναστέλλει τήν έκτέλεσιν 
τής έπιβληθείσης ποινής. ^

3. Άσκηθείσης έφέσεως κατά_φών έν. άή. προηγούμένη
παραγράφω άποφάσεων ό.Υπουργός δύναται, μετ’ αίτησιν 
τοϋ τιμωρηθέντος, νά διατάξη τήν αναστολήν έκτελέσεως τής 
έπιβληθείσης ποινής μέχρι έκδόσεως άποφάσεως .επί ■ τής 
άσκηθείσης έφέσεως, έφ’ ίσον άττηγγέλθη, ποινή στερήσεως 
μέχρι τριών μηνών. χέγ. ςπ.·.·χ:Γί ί j£ w.Ui/v .[>

4. Κατά τών καταδικαστικών-άποφάσεων .,τοϋ Πρωτο
βαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου-, δικάζοντος-είς· πρώτον 
βαθμόν, έπιτρέπεται ή άσκησες έφέσεως ύπό τοϋ τιμωρη- 
θέντος," έντός προθεσμίας ενός μήνός άπό' τής είς^ αυτόν 
έπιδόσεως τής άποφάσεως. Τό αυτό δικαίωμά έχει καΓό 
‘Υπουργός έπί πάσης άποφάσεως' έντός προθεσμίας τριών 
μήνών άπό τής έκδόσεως τής άποφάσεως. * . „,· ■
χτ'Η έφεσις άπευθύνεται ένιόπιον τοϋ Δευτεροβαθμίου Πει
θαρχικού Συμβουλίου καί δέν άναστέλλει τήν έκτέλεσιν τής 
έπιβληθείσης ποινής. Ή παράγραφος. 3 έφαρμόζεται άναλό- 
γως. τά

Άρθρον :270.;;· Δ ·ζ'·
: ’ - λ· ^ ?
’Αναδρομική μετατροπή ττειθαρχικών ποινών.

?· ’Εξαιρετικώς αί διατάξεις-τής παραγράφου 1 τοϋ άρθρου 
254 τοϋ παρόντος Κώδικος έφαρμόζονται καί διά τούς κατα
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τήν έναρζιγ Ισχύος τού 1 παρόντος πειθαρχικώς’τιμωρηθέντας- 
ναυτικούς διά προσωρινής στερήσεως μίχρις ενός .έτους καί 
μή έκτίσαντας ταύτην έν. 6λω ή έν μέρει. · · ■ * :

··'.·■:«r-c.cfApOpov 271.- -_ν\ττ tx.^'yX
. Παραίτησις άπδ προσφυγών εις, άλλοδαπάς -Άρχάς.. * ,Ψ Λ ’ 1 ' » . ,’ *
Τ Αί έκκρεμούσα/ "κατά' ' τήν δημδσίευσΐν’ τού 'παρόντος 
υποθέσεις ένώπίον αλλοδαπών Δικαστικών· 'Αρχών δέν 
συνεπάγονται τάς'κυρώσεις τοΰ άρθρου 238 εάν δ Ενδιαφερό
μενος ήθελεν ύποβάλει είς τδ ‘Υπουργεϊον άντίγραφον εγγρά
φου" πάράιτήσεώς -άπδ της έκδι^άσεως τής ύποθέσεως είς 
τήν αλλοδαπήν ’Αρχήν, .’ϊ"■ - . ·χζ $<α·.Λ:·;· -

. τ\Υχ Τελικά^ .διατάζεις.'. ιώ.ν.ί· I .1VOJ^'-.XCXT
άτ r: ::τ7;γαΛ ι,'Άρθρον 272.' ;.τ.,ο'·νή-ζ .ν . ■.*.

1. Διά Π. Διαταγμάτων'πρδκάΧουμόνών ύπδ των Υπουρ
γών Οικονομικών, Δικαιοσύνης καί Ναυτιλίας - Μεταφορών 
και Επικοινωνιών δύναντομ να προσαρμόζωνται ή καί να 
αΰξομειοϋνται τά ύπδ τοΰ παρόντος Κωδικός προβλεπόμενα 
πρόστιμα:'·'1 «·?· -V* < ν····.\;'·'’·-;r ■ ~ ·.:: · :

2. Είς τδν προϋπολογισμόν τοΰ ‘Υπουργείου έγγράφεται 
κατ' έτος είδικδν κεφάλαιον διά την άντιμετώπισιν δαπανών 
μελετών Καί έρευνών τομέώς Ναυτιλίας. Τά δικαιολογητικά 
άνάγνώρίσΐωξ τών δαπανών τούτων καθορίζονται διά κοι
νής άπΟφάΰέως' τών-‘Υπουργών. Οικονομικών καί Ναυτίτ'

" λίάς? — 'Μετάφορων'1 καί Επικοινωνιών. .1.
νΑ- ;.ϊ <:>>Δρ0ροί 273: ·ν' Γ;

-ςτΙ,.'-'Ή;■ισχύς: τοΰ:·: παρόντος : Κώϊιχ,ος άρχεεΛι |ιtrar έξά- 
μήνονάχα τής ϊημοαιεόοεώς του εις τήν Εφημερίδα τής 
Κυόερνήσεώς; άλήνλ των.' διατάξεων.. αΰτοΰ, άί όποίαι προ
βλέπουν ώς άναγχ,αίαν 5ias τήν. εφαρμογήν των τήν εκδοτιν 
Π. Διαταγμάτων, 'Υπουργικών αποφάσεων και Κανονι
σμών, οπότε ή 'ισχύς'τών τοιούτών διατάξεων, άρ’χεται άπδ 
τήςΓδημοσΙεύσείϋς,τών έν λόγω , Π. Διαταγμάτων,.‘Υπουρ- 
γίοεώχ; ^Αποφάσεων rxod Κανονισμών. ν. ςν,,, ;- -
'·' 2.''Άπδ' τής1 ένάρξέω^ τής ισχύος τών διατάξεων τοΰ 
παρόντος Κωδικός, νλάταργεϊτάϊ πάσα άλλή διάταξις άνά- 
γόμενη είς'θέάάτά^υθμιζόμενά' ύπ’ αυτών ή άντικειμένών 
είς ταύτας, εξαιρέσει τών διατάξεων περί φορολογίας πλοίων.

. ,’.Ί 1
>·ότ

::'k£ΑΙΡΕΣΕΙΣ

^Εξαιρούνται'τής . π'άράγράφής ή μειώσεως πειθαρχικές 
ποινές που. επιβληθήκαν' ή θά επιβληθούν γιά : · J
ι .Αί'. Πειθαρχικά- παραπτώματα. πού απορρέουν άπδ τή 
διάπροεζή. άπδ τούς: ναυτικούς τών κάτωθι ναυτικών αδι
κημάτων :

1. Άρθρον 209 Έγκατάλειψις κινδυνεύοντός πλοίου 
• ' "2.. Άρθρον 210 ’Ανυπακοή

3.' Άρθρον 211 Παράνομος άπδ κοινού ένέργειά καί 
άλλαι έπιβαρύντικαί περιστάσεις '

4: Άρθρον' 212 Έξύβρισις ή άπειλή κατ’ άνωτέρου 
“ ' 5. 'Αρθρον'213 Στάσις

6. Άρθρον 214 Βιαιοπραγία ...... “ 1
''Τ7.· ^Αρθρον '215 Πειρατεία”'7'· ·' ■ ■·' - ·■' r- - 
ν Β.’Άρθρόν "216 Επιβουλή κατά τοΰ Πλοιάρχου -
ν\_ &, Άρθρον 217 Κλοπή καί φθορά φο'ρ.τΐόυ'.ή έξοπλι- 
σμοϋ, του πλοίου . ·.. ·, ··,

.10, Άρθρον 213. Κατάχρήσις εξουσίας _
11. Άρθρον 223 Παραβάσεις Πλοιάρχου έν ώρα κιν

δύνου ' ’ -.· ·
12. Άρθρον 227 Παρά>.ειψις βοηθείάς είς κινδυνεύοντα

πρόσωπα ·_ " · : - '· · ■ -·· ······ ·'· ·< ··< · ..
13. Άρθρον 228 ’Εγκατάλειψις ασθενών έν τή αλλο

δαπή
14. Άρθρον 231 Φυγάδευσις /
15. Άρθρον 232 Παράνομος είσκόμισις ναρκωτικών
16. Άρθρον 235'πάρ. 1 έδ. ιστ Παράλειψις ύπδ πλοι

άρχου 7ήψεα»ς προσηκόντων μέτρων πρδς προστασία ύγείας 
τέληρωματος-έπιβαινόντών. . χ : ; .

ο-Ι^,ΝΆρθρυν: 235 πβερΚ 2-Ρύπανσις θαλάσσης διά πετρε
λαιοειδών ··· Jvs:7i·*'-· <■ / ό-ΰ
-*1δ;ΐ Άρθρον 249 7ϊαρ;"·1 ;έδ, -δ καί ε^Λαθρεμπορίά— 
Έμττορία Ναρκωτικών — κλοπή — ύπεξαίρεση — άπατης 

β) Πειθαρχικά παραπτώματα γιά τά όποια προβλέπεται 
ή έπιβλήθηκε οριστική στέρηση άσκήσεως τοΰ ναυτικού 
επαγγέλματος.

2. Άπδ γενόμενη στατιστική έρευνα προκύπτει ότι τά 
πειθαρχικά ’ παραπτώματα τών1 όποιων αί έπιβληθέΐσες ή 
έπιβληθησόμενες πειθαρχικές ποινές δέν έξαιρούνται τής 
παραγραφής ή μειώσεως αντιπροσωπεύουν ποσοστό περί-; 
που 5%. ·.. .·/υ . ·ώ.ΙέΓ Γ7 1'. * ··· V

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Παραγραφή ή μείωση πειθαρχικών ποινών τών ναυτικών.'

Άρθρο ί.
1. Πειθαρχικές ποινές προστίμου ή προσωρινής στέρη

σης τοΰ δικαιώματος άσκησης τοΰ ναυτικού επαγγέλματος" 
πού έπιβλήθηκαν σέ ναυτικούς γιά πειθαρχικά παραπτώ
ματα προβλεπόμενα άπδ τις διατάξεις του Πέμπτου Μέρους 
του Ν.Δ. 187/73 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου» καί δέν έκτίθηκαν καθόλου ή μέρος αυτών μέχρι 
τήν δημοσίευση τοΰ παρόντος,{παραγράφονται ή μειώνονται 
κατά τά έπόμενα : '· ~ · τ'τ

α) Παραγράφονται οί πειθαρχικές ποινές τού προστίμου 
καί τής προσωρινής στέρησης τοΰ δικαιώματος άσκησης 
τοΰ ναυτικού επαγγέλματος μέχρι ένα έτος.

β) Πειθαρχικές ποινές προσωρινής στέρησής τού δικαι
ώματος άσκησής τού ναυτικού επαγγέλματος μεγαλύτερες 
τού έτους καί μέχρι πέντε (5) έτη μειώνονται κατά έν'ά 
έτάς. Γ'-'ν' ·■··."* -τ· τ :%.'· <>
. 2. ΟΙ ορισμοί τής προηγούμενης παραγράφου δέν εφαρ
μόζονται γιά πειθαρχικές ποινές, πού άσχετα άπδ τήν 
διάρκεια τούς έπιβλήθηκαν γιά πειθαρχικά παραπτώματα, 
πού προβλέπδντάί άπδ τά άρθρα 209 μέχρι καί 218, 223,' 
227, 228, 231, 232, 235 παραγ. 1 έδ. tcrr 235 παρ. 2 κάί 
249 παραγ. 1 έδ. δ καί ε τοΰ Ν.Δ. 187/73 τού ΚΔΝΔ.

Άρθρο 2. .
Οί διατάζεις τού προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται καί 

γιά τις πειθαρχικές ποινές πού θά επιβληθούν μετά την 
δημοσίευση τού παρόντος γιά παραπτώματα, πού διαπρά; 
χθηκαν μέχρι καί τήν 31.12.81 άσχετα άπδ τδν χρόνο, πού 
άσκήθηκε ή πειθαρχική δίωξη γι’ αύτά. , ·

• ■ Άρθρο 3.
' Ε ίσχύς τού παρόντος αρχίζει άπδ τη δημοσίευσή τού 

στην ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 ’Απριλίου 1982

Ό ‘Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΓΙΩΤΑΣ

’ApiS. 39/4/82
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρο 75 παράγρ. 1 
τοΰ Συντάγματος) στό σχέδιο νόμου τοΰ 'Υπουργείου 
’Εμπορικής Ναυτιλίας «γιά' την παραγραφή ή μείωση 
πειθαρχικών ποινών τών ναυτικών». .
Μέ. τις διατάξεις τού ανωτέρω νομοσχεδίου προβλέ- 

πεται ότι πειθαρχικές ποινές προστίμου ή προσωρινής στέ
ρησης τοΰ δικαιώματος άσκησης ναυτικού έπαγγέλματος, 
πού έπεβλήθηκαν σέ ναυτικούς γιά πειθαρχικά τους 
παρατττώματα καί δέν έκτίθηκαν καθόλου ή μέρος αυτών 
μέχρι τη δημοσίευση τού νομοσχεδίου τούτου ρυθμίζονται 
ώς έ^ς :α) Παραγράφονται οί πειθαρχικές ποινές τοΰ προστίμου 
καί τής προσωρινής στέρησης τού δικαιώματος άσκησης 
τού ναυτικού έπαγγέλματος μέχρι ένα έτος.
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Σχδ σχέδιο ίΤόμου κε’ριί " 
κοινών χών ναυτικών"

παραγραφής ή_με ίωσης κειθαρχικων

1«-Ιΐά τάυ διάταξη,ποά προτείνεται,δικαιώνεται δνα αίτημα 290 
περίπου ύπαλλάλων του 0.Λ·Ιί·,ποά άν είχαν μονιμοποιηθεί χδ 
1966, δκως άλλωστε δριςε χδ ί/.Δ.4544/66 (ΦΕΚ.185/19-9-66 
Τεύχος Δ') "ΙΙερί διατάξεων ά?οροσών τό άργατοτεχνικάν προ
σωπικών το\5 OAJI καί άλλων τίνών διατάξεων", δάν 54 άντιμετώπίζεν 
τώρα χδ πρ&ϊλημα της άξώρλησης των. είσρορων τους στά ώσραλίστι- 
κά ταμεία των μονίμων ^^παλλώλωυ ΟΛΙϊ (Ταμείο Προνοίας 'ΐπαλλώ- 
Χων ΟΛΠ-Τϊϊϊ/ΟΛΙί-Κλάδοι Προνοίας καί 'Αρωγής)·

2,-Τ^ν ά^αρμογά δμως των διατάξεων του νώμου αώτοά άυάστειλε χδ 

καθεστώς της δικτσκτορίας καί ή μονιμοποίηση των ύταΑλάλων αι3- . 
των (διοικητίκοί,τεχνικοί κ.λ.π) καθυστέρησε ,άγινε δηλ,ράσει 
άλλων νυμων (II·Δ. 169/69,1? •411/7^ι Υπαλληλικώς ΐίΐοικες κ.λ.π.), 
παλώ άργοτερα,μά συνέπεια νά καλούνται σήμερα ot ύπάλληλοι 
αώτοί νά πληρώσουν στώ Τ.Π.Υ/Ο.Λ.Π.μεγάλα ποσά,λώγμ της άναδρο- 
μίκης άξαγορας τώσων άτων.

3*-Ct σπάνεις αώτάς δδώγπσαν στιίν τακτοποίηση των Οικονομικών 
σχάσεων ,μέ τώ Τ.Π.Υ./Ο.Δ.Π.μιας άλλης κατηγορίας άργαζομάνων 
στάν Ο.Λ.Π. (270 περίπου χειριστές μηχανημάτων,δδηγοί αώτοκι- 
νάτων,ύπομηχανικοί),νοώ καί εώτοί ,ίπως καί ο{ προηγούμενοι, 
μονιμοποιήθηκαν γιά τοώς ίδιους λώγους πολώ άργώτερα άπώ τώ 
δημοσίευση το# Ι/,Δ.4544/66 καί συγκεκριμένα μά τώ Ιί.411/76, 
μά άποτάλσσμα νά άντιμετωπίσουν πρώ£λημα άόυναμίας άξώρλησης των 
ώρειλων τους στώ Τ.Π.Υ./Ο,Λ,Π.άπώ άζαγορ^ των άτών προϋπηρεσίας.

"Ομως μά τά άρθρα 31 καί 32 του ΪΙ.1220/31 ~(0ΚΚ.296/7-10-31 
τ.Α') "περί συμπληρώσεις καί τροποποιήσεις της περί 0ΛΠ νομο
θεσίας καί άλλων τινών διατάξεων" ρυθμίστηκε νομοθετικά χδ θάμα 
καί 6 0*Α.ΙΙ.άξώς>λησε τίς δ.?ειλάς τσυς στώ Τ.Π.Υ./Ο.Λ.Π.,στώ 
ΰφος,ποώ διαμορφώθηκαν μετά τών άπιστροςά,δπως ύποχρεώνει,τώ 
άρθρο 5 του U.411/76 (<3.j:.A*212/14-6-76 τ.Δ') "Ιίερί ρυθμίσεως 
θεμάτων,ά?ορώντων είς τώ προσωπικών τον! Ο,Λ.Ιί.καί άλλων τινων 
διατάξεων" στά Τ.Π,ϊ/Ο.Λ.Π,τών είσςορών Κλάδου σώνταξης,ποώ

.Λ
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στέ Γχέδιο Νέμοιι περΓ "παραγραφής η μείωσης 

πειΒαρχικδν ττοινΟν τΰν ναυτικ3v".

I, Γιέ τοές μονίμους ΰπαλλ^λους nod ύττηρετοϋν on5v Ο.Λ.Π.' καί μονιμοποιί^ηκαν 

μέ τι^ν £φαρμογ/ί τοΟ Ν.Δ· 169/69,' τοΟ Ν.411/76 καί τοΠ Ν. 1811/31 "περί Απαλ 

ληΧικοΟ Κίδικος* μέχρι τ^ν δημοσίευση τοΟ N.1220/Q1, 6 ΟΛΠ ΑττοχρεοΟται vd 

καταβάλει στέ ΤαμεΤο Προνοίας'Ϋπαλλ^λον ΟΛΠ τίς Απειλές nod Αφίατανται άπέ 

τοές πιέ πίνα Ασφαλισμένους ττρ<5ς τέ ΤΠΥ/ΟΛΠ nod προκέπτουν μεταζέ τ3ν χρημ 

Τίκδν ποσδν nod πρέπει vd ΑποδοΒοΟν οτέ ΤαμεΤο αΑτέ καί τΩν Α^ραλιστικ3ν 

είσφορ3ν τοΟ Κλέδου Γυντέζεος τοΟ HC\ nod πρέπει vd Απιστραφάϋν οτέ ΤαμεΤο 

γιέ λογαριασμέ του·

ΓΓ. *Η £ζο$ληση τΰν Πίέ πάνα ΑφειλΟν Απέ τέν ΟΛΠ Bd συμψηφισθεΤ μέ τέν £φ*5παί 

οίκονομικέ Ανίσχυαη nod χορηγεΤ Α ΟΛΠ στέ π^έ πίνω ΤαμεΤο βέσει της. τταραγρ 

τοΟ Αρθρου 6 τοΟ Ν.411/76 δπος Αντικαιαο ιέΒηκε μέ τέ δρΒρο 19 τοΟ Ν.1220/Β 

Τέ ττσαέ τοΟ αυμψηςιισμοΟ δέν μπορεΤ vd ζεπεράσει τέ 25.000.000 .—

ΆριΟμ 3
1 Γεν.
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