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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 9
19 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων
του Π.δ. 120/1997 (Α΄ 110).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 179 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), όπως ισχύει
β) του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές −
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής
Πολιτικής − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες
Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως ισχύει
γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει
δ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»
(Α΄ 50), όπως ισχύει
ε) του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσω−
πικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του
ν. 2472/1997» (Α΄ 133), όπως ισχύει
στ) του ν. 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που πα−
ράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρ−
τηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοι−
νωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή
καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και
συναφείς διατάξεις» (Α΄ 22), όπως ισχύει
ζ) του Π.δ. 23/1999 «Καταγραφή των ατόμων που
ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες
προς ή από Ελληνικούς Λιμένες, σύμφωνα με την οδη−
γία 98/41/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 17), όπως ισχύει
η) του Π.δ. 229/1995 «Ναυτικοί Πράκτορες» (Α΄ 130),
όπως ισχύει
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει
ι) του άρθρου 5 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (Α΄ 141), όπως αντικαταστάθηκε με το Π.δ. 94/2012
(Α΄ 149) και τροποποιήθηκε με το Π.δ. 98/2012 (Α΄ 160)

ια) του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι−
λίας και Αιγαίου» (Α΄ 170)
ιβ) του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 153)
ιγ) του Π.δ. 120/1997 «Εγκατάσταση ή χρησιμοποίηση
ηλεκτρονικού συστήματος κράτησης θέσεως και έκδοσης
εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων
στα επιβατηγά και επιβατηγά−οχηματαγωγά πλοία» (Α΄ 110)
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 304/14 γνωμοδότηση του Συμβουλί−
ου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 120/1997 (Α΄ 110)
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7
του Π.δ. 120/1997 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. ικανοποιεί τις ακόλουθες, τουλά−
χιστον, απαιτήσεις ως προς την έκδοση−εκτύπωση ή
αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραστα−
τικών θαλάσσιας μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης και
της άϋλης μορφής αυτών:»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Π.δ. 120/1997
(Α΄ 110) προστίθενται περιπτώσεις ζ) και η) ως εξής:
«ζ) Υποχρέωσης αναγνώρισης του εκτυπωμένου με
ίδια μέσα παραστατικού θαλάσσιας μεταφοράς, το
οποίο έχει εκδοθεί με κάθε νόμιμο τρόπο.
η) Υποστήριξης συστήματος ανάγνωσης παραστατι−
κών θαλάσσιας μεταφοράς με την επίδειξή τους μέσω
φορητής ηλεκτρονικής συσκευής.»
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει είκοσι (20) ημέρες μετά
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε τη
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015
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