Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 166
Συμπλήρωση του Κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης
πληρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων, που κυρώθηκε με
το π.δ 381/2001 (Α΄ 252).

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 9 και 13 του ν. 1045/1980 (Α΄ 95) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης στο Λονδίνο Διεθνούς
Συμβάσεως περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί άλλων τινών διατάξεων.
2. Το π.δ. 74/1996 (Α΄ 58) Κύρωση κεφαλαίων ΙΧ, Χ και ΧΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Μαΐου 1994 με την Απόφαση 1/ 94
της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων στην Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα, 1974, Κρατών.
3. Το π.δ. 103/99 (Α΄ 110) Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία
98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998.
4. Το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.
5. Την υπ’ αριθμ. 375/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
7. Την υπ’ αριθμ. 241/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1.

Στο τέλος της παραγράφου Α, του Κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ
και Ε/Γ - Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων, που κυρώθηκε με το π.δ. 381/ 2001 (Α΄ 252), προστίθεται εδάφιο, ως
ακολούθως: Επιτρέπεται διακοπή του χρόνου απασχόλησης, για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4)
συνεχομένων ωρών και έως έξι (6) συνεχομένων ωρών, εφόσον κατά την διάρκεια αυτής της διακοπής, από
τον πλοιοκτήτη : α) παρέχονται για την ταυτόχρονη ανάπαυση του συνόλου των μελών του πληρώματος
κατάλληλες ενδιαιτήσεις εντός ή εκτός του πλοίου, και β) εξασφαλίζεται η φύλαξη και ασφάλεια του

πλοίου. Όταν παρέχονται ενδιαιτήσεις εκτός του πλοίου και δεν πρόκειται για την κατοικία του ναυτικού,
θεωρούνται αυτές κατάλληλες, εφόσον ως προς τον κλιματισμό, τους κοιτώνες, τις κλίνες και τους χώρους
υγιεινής, είναι ισοδύναμες με αυτές που καθορίζονται από τις αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας για
την ενδιαίτηση πληρώματος των ταχυπλόων σκαφών .

Άρθρο 2
1.

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του
παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Αθήνα, 2005-09-02
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