Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 90
Τροποποίηση παραρτήματος άρθρου 13 Π.Δ. 32/1997 (Α~ 35)
σύμφωνα με την οδηγία 97/58 ΕΚ της Επιτροπής της 26ης
Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας
94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994 σχετικά με τους κοινούς
κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και των
συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 1338/1983 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α~ 34), όπως αυτές
έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί αντιστοίχως με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α~ 101) και με τα
άρθρα 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α~ 70) και 19 του Ν. 2367/1995 (Α~ 261).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 259/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α~ 117).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α~ 137), που
προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α~ του Ν.
2469/1997 (Α~ 38).
4. Την 332/13.1.98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
6. Την 119/19.2.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 97/58/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της
οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα
επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών, η οποία
ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Προεδρικό Διάταγμα 32/1997 (Α~ 35).

Άρθρο 2
(Άρθρο 1 της οδηγίας) Στο παράρτημα του άρθρου 13 του Π.Δ. 32/97 (Α~ 35) προστίθεται η ακόλουθη
παράγραφος 7 στο τμήμα «Α. ΓΕΝΙΚΑ»:«
1.

Ο οργανισμός πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος της Απόφασης Α.
789(19) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τους ειδικούς κανόνες που διέπουν το έργο
επιθεώρησης και πιστοποίησης το οποίο αναλαμβάνουν αναγνωρισμένοι οργανισμοί για λογαριασμό
του ΥΕΝ, στο βαθμό κατά τον οποίο έχουν εφαρμογή στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος».

Άρθρο 3
Χρόνος έναρξης ισχύος
1.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.

Αθήνα, 1998-04-16
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