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κών έτους 2020.

2 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./51/11156 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών έτους 2020.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την  Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσι-
ονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και Λοιπές διατάξεις» και της παρ. 21 του άρ-
θρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄54) και της παρ. 5 του 
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄40), όπως ισχύουν.

2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄119) με θέμα «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», 
το π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121) και το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄123).

3. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-

σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

5. Τις υπ΄αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./114/17696/9-8-2017 και 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./8/35884/23-1-2018 αποφάσεις της Επι-
τροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

6. Το υπ΄αρ. 32949/27-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την κατανομή έντεκα (11) ατόμων, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πίνακα διοριστέων που 
κυρώθηκε με την υπ΄ αρ. 141/26-2-2020 απόφαση του Α΄ 
Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύθηκε στο Γ΄253 κατόπιν 
της υπ’ αρ. 10Κ/2018 προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΑΣΕΠ 29) σε 
ΟΤΑ α΄ βαθμού, ως εξής:

ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 2

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ, 

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 4

ΣΥΝΟΛΟ 11

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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    Αριθμ.   2133.1/38725/2020 (2)
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων υπ’ αρ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασί-

ες».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

β) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

δ) της περίπτωσης (α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

ε) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένων αριθ. 10 «Για τις καταδυτικές ερ-
γασίες».

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’αρ. 
10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 

Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).

β) της περ. (α) του άρθρου 156 του Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του 
ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

γ) του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

ε) της περίπτωσης (α) της παρ. 4 του άρθρου 16 του 
π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, εκδίδουμε την ακόλουθη τροποποίηση 
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 10 (Β΄978/1995), 
όπως ισχύει:

Άρθρο Μόνον
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
υπ’ αρ. 10

1. Η περίπτωση α) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 10, που εγκρίθηκε με την 
υπ΄ αρ. 3131.1/20/95/17-11-1995 απόφαση Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας «Για τις καταδυτικές εργασίες» 
(Β΄ 978), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

«α) Έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους 
και δεν έχουν υπερβεί το 70ο.».

2. Η περίπτωση ε) της παρ. 2 του άρθρου 3 του Γενι-
κού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 10, αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«ε) Ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) που βεβαιώ-
νουν την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως 
δύτη, κατόπιν εξέτασης από παθολόγο ή γενικό ιατρό, 
καρδιολόγο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ψυχίατρο, 
οφθαλμίατρο ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική 
ιατρική. Οι προαναφερόμενοι ιατροί μπορεί να είναι ιδι-
ώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και, εφόσον απαιτηθεί, 
μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε 
ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον 
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εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστο-
ποιητικό, που να βεβαιώνει την καταλληλότητα για τη 
δραστηριοποίησή του ως δύτη».

3. Στο άρθρο 3 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 
10, προστίθεται παρ. 12, ως ακολούθως: «12. Νομίμως 
δραστηριοποιούμενοι δύτες/μαθητευόμενοι δύτες που 
απώλεσαν το δικαίωμα πρόσβασης στο επάγγελμα του 
δύτη/μαθητευόμενου δύτη το έτος 2019 και μέχρι την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, λόγω της συμπλήρωσης 
του 55ου έτους της ηλικίας τους εντός του έτους αυτού, 
εφοδιάζονται με βεβαίωση συνδρομής νομίμων προ-
ϋποθέσεων δραστηριοποίησης δύτη/μαθητευόμενου 
δύτη, εφόσον υποβάλουν, εντός τριών (03) μηνών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, στην οικεία 
Λιμενική Αρχή, σχετική αίτηση και τα ιατρικά πιστοποι-
ητικά (βεβαιώσεις) του τέταρτου, πέμπτου και έκτου 
εδαφίου της περίπτωσης δ) του άρθρου 8».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων αριθμ. 10, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μαθητευό-
μενου δύτη, οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18 ετών έως 70 
ετών, υποβάλλουν αίτηση-αναγγελία σε Λιμενική Αρχή, 
ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις 
των περιπτώσεων (β), (δ) και (ε) της παρ. 1 του προη-
γούμενου άρθρου».

5. Η περίπτωση δ) του άρθρου 8 του Γενικού Κανονι-
σμού Λιμένων αριθμ. 10, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«δ) Μεριμνά για την υποχρεωτική, μία φορά τον χρόνο, 
γενική ιατρική του εξέταση από παθολόγο ή γενικό ιατρό, 
καρδιολόγο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ψυχίατρο, 
οφθαλμίατρο ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική 
ιατρική. Οι προαναφερόμενοι ιατροί μπορεί να είναι ιδι-
ώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και, εφόσον απαιτηθεί, 
μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε 
ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον 
εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστο-
ποιητικό, που να βεβαιώνει την καταλληλότητα για την 
δραστηριοποίηση του ως δύτη ή μαθητευόμενο δύτη.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, δεν 
αναλαμβάνει υποβρύχιες εργασίες, πριν υποβληθεί σε 
έκτακτη ιατρική εξέταση από τους ιατρούς του πρώτου 
εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

Επιπλέον, άνδρες και γυναίκες που νομίμως δραστη-
ριοποιούνται ως δύτες/μαθητευόμενοι δύτες, υποβάλ-
λονται, από την ηλικία των 45 και 55 ετών αντίστοιχα και 
σε ετήσια βάση, σε α/α θώρακος, σπιρομέτρηση, τεστ 
κόπωσης, υπερηχογραφικό έλεγχο καρδιάς, ακτινολογι-
κό έλεγχο μεγάλων αρθρώσεων (ώμων-ισχίων), εξετά-

σεις αίματος (γενική αίματος, γλυκόζη, HbA1C, ουρία, 
κρεατινίνη,, SGOT, SGPT, yGT, CPK, λιπιδαιμικό προφίλ) 
και γενική εξέταση ούρων. Επίσης, οι προαναφερόμενοι 
εξετάζονται υποχρεωτικά ετησίως από πνευμονολόγο 
(ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο), ο οποίος λαμβάνει 
υπόψη τη σπιρομέτρηση και την α/α θώρακος, καθώς και 
από καρδιολόγο (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο), ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη το τεστ κόπωσης και το υπερη-
χογράφημα καρδιάς, και εφοδιάζονται με τα αντίστοιχα 
ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις). Επιπλέον, οι προα-
ναφερόμενοι εξετάζονται ετησίως από ψυχίατρο (ιδιώ-
τη ή από δημόσιο νοσοκομείο), οφθαλμίατρο (ιδιώτη ή 
από δημόσιο νοσοκομείο)και παθολόγο ή γενικό ιατρό 
(ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο), ο οποίος προβαίνει 
στη λήψη λεπτομερούς ιστορικού του εξεταζόμενου, 
πλήρη κλινική εξέταση, συμπεριλαμβανομένων αδρής 
νευρολογικής εξέτασης και ελέγχου αρθρώσεων, αξιολό-
γηση των λοιπών εργαστηριακών εξετάσεων και δύναται 
να αιτηθεί νευρολογικής ή ορθοπεδικής εκτίμησης επί 
ενδείξεων ή από ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική 
ιατρική (ιδιώτη ή από δημόσιο νοσοκομείο). Οι ως άνω 
ιατροί εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να συνεργάζονται 
με ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας (ιδιώτες ή από 
δημόσια νοσοκομεία) για τον εφοδιασμό του εξεταζό-
μενου με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που βεβαιώνει 
την καταλληλότητα για δραστηριοποίηση ως δύτη ή 
μαθητευόμενο δύτη.

Το πόρισμα κάθε ιατρικής εξέτασης της περίπτωσης 
αυτής καταχωρείται στο ατομικό ημερολόγιο δύτη».

Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2020

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 17 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   




