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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4058
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρου−

ρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

Άρθρο 1 
Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους 

ιδιώτες φρουρούς
Επιτρέπεται, ύστερα από άδεια που εκδίδεται από τον 

Αρχηγό του Λιµενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυ−
λακής, η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους 
ιδιώτες φρουρούς σε υπό ελληνική σημαία εμπορικό 
πλοίο (εφεξής πλοίο) που δεν εκτελεί πλόες θαλάσσι−
ων ενδοµεταφορών και διαπλέει θαλάσσιες περιοχές 
εκτεθειµένες σε κίνδυνο πειρατείας, για την προστασία 
των επιβαινόντων, του πλοίου και του φορτίου αυτού 
από επιθέσεις που συνιστούν πειρατεία, κατά την έν−
νοια του όρου αυτού σύμφωνα µε τα άρθρα 101 και 103 
της Σύμβασης των Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των 
Ηνωµένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της 
Συµφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ 
της Σύμβασης», Α΄ 136).

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις έκδοσης άδειας

1. Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί δεν αποτελούν µέλη 
του πληρώµατος του πλοίου και πρέπει να:

α. έχουν συµπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος,
β. µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική 

της ελευθερίας ποινή μεγαλύτερη των έξι μηνών για 
οποιοδήποτε αδίκημα που τελέστηκε µε δόλο,

γ. αποτελούν προσωπικό εταιρείας µε την οποία ο 
πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής πλοίου υποχρεούται να 
συνάψει σύμβαση και η οποία είναι εγκατεστηµένη και 

λειτουργεί νοµίµως στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και 
διαθέτει αναγνωρισµένη πιστοποίηση ποιότητας (ISO) 
για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο 
Μέρος Α΄ του παρόντος νόμου.

2. Η συνδρομή κάθε όρου και προϋπόθεσης που αφορά 
τους ένοπλους ιδιώτες φρουρούς βεβαιώνεται από την 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και εξασφα−
λίζεται στο πλαίσιο της σύμβασης µε τον πλοιοκτήτη 
ή τον διαχειριστή του πλοίου.

3. Για την έκδοση της άδειας του άρθρου 1 απαιτείται 
η υποβολή φακέλου στον οποίο περιλαµβάνονται αίτηση 
του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή του πλοίου που περιέχει 
στοιχεία εξατοµίκευσης του πλοίου, καθώς και ανάλυση 
του εκτιµώµενου κινδύνου που διαµορφώνεται αφού 
ληφθούν υπόψη ο πλους, η κατηγορία και τα χαρα−
κτηριστικά του πλοίου, οι συνιστώµενες από το Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό Πρακτικές Βέλτιστης Διαχείρισης 
και οι απόψεις του πλοιάρχου του πλοίου.

4. Η άδεια εκδίδεται στην ελληνική και την αγγλική 
γλώσσα για συγκεκριµένο πλοίο εντός δεκαπέντε ημε−
ρών από την υποβολή πλήρους φακέλου και το πρωτό−
τυπο αυτής φέρεται επί του πλοίου.

Άρθρο 3
Ισχύς και διάρκεια της άδειας

1. Η ισχύς της άδειας μπορεί να είναι έξι ή δώδεκα 
μηνών, σύμφωνα µε την αίτηση, και παρατείνεται αυ−
τοδίκαια αν λήξει ενώ το πλοίο βρίσκεται σε πλου και 
μέχρι τον κατάπλου του σε λιµένα που επιτρέπεται η 
αποβίβαση των ιδιωτών φρουρών και του εξοπλισμού 
τους.

2. Η άδεια μπορεί να ανανεώνεται ύστερα από αίτηση 
του πλοιοκτήτη ή του διαχειριστή του πλοίου πριν από 
τη λήξη της, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι 
και οι προϋποθέσεις έκδοσής της.

3. Η άδεια ανακαλείται από τον Αρχηγό του Λιµενικού 
Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής αν εκλείψει έστω 
και µία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την 
έκδοσή της.
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για εξαιρετικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο και την
ελληνική ναυτιλία,
β) Β΄ τάξεως, αργυρό, που απονέμεται σε όσους χω-

ρίς κίνδυνο της ζωής τους έχουν προβεί ή συμμετάσχει
σε διάσωση πλοίου ή ανθρώπου που διατρέχει κίνδυνο,
για καλές και άξιες ηθικής αμοιβής υπηρεσίες στο κοινω-
νικό σύνολο και την ελληνική ναυτιλία.

2. Δεν απαιτείται καμία καταβολή χρημάτων εκ μέρους
των τιμωμένων για την απονομή των μεταλλίων σε αυ-
τούς. Η αντίστοιχη δαπάνη καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

3. Δεν απονέμεται μετάλλιο σε όσους επαγγελματικά
και με καταβολή αμοιβής προβαίνουν σε διασώσεις.

4. Μετάλλιο Β΄ τάξεως που απονεμήθηκε, μπορεί να
προαχθεί σε Α΄ τάξεως με τις ίδιες προϋποθέσεις που
προβλέπονται για την απονομή.

5. Το ναυτικό μετάλλιο φέρεται όπως όλα τα ελληνικά
μετάλλια, έπεται των στρατιωτικών μεταλλίων και απο-
τελείται από ταινία πάχους δεκατριών χιλιοστών, διαι-
ρούμενης κάθετα σε τρία ίσα μέρη, εκ των οποίων τα μεν
άκρα έχουν χρώμα βαθύ κυανό, το δε μέσο χρώμα λευ-
κό. Στο μέσο της ταινίας του μεταλλίου Α΄ τάξεως, προ-
σαρτάται χρυσή άγκυρα ύψους έξι χιλιοστών.

6. Σε όσους έχουν ήδη τιμηθεί με παλαιό μετάλλιο επι-
τρέπεται να το αντικαταστήσουν με νέο, αντιστοίχου τά-
ξεως, με δική τους δαπάνη, με απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτη-
σής τους στην αρμόδια, για την έκδοση αποφάσεων α-
πονομής μεταλλίων τιμής, Διεύθυνση του Αρχηγείου Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εφεξής
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

7. Η βεβαίωση των πράξεων της παραγράφου 1 γίνεται
με Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία διατάσσεται από
τον αρμόδιο Διοικητή Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν προτάσεως του Προϊσταμένου της Λι-
μενικής Αρχής στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας έ-
λαβε χώρα το συμβάν. Η διενεργηθείσα ΕΔΕ υποβάλλε-
ται ιεραρχικώς στην αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου
Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. της παραγράφου 6, με τη διατύπωση γνώ-
μης των προϊσταμένων του ενεργήσαντος την εξέτα-
ση.»

Άρθρο 25

1. Το άρθρο 31 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 31

Όποιος συμμετέχει ενεργά στην καταδίωξη ή σύλλη-
ψη δραστών σοβαρών εγκληματικών πράξεων ή σε α-
στυνομική επιχείρηση προς πρόληψη και καταστολή του
εγκλήματος ή σε επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος προς κατάσβεση πυρκαγιάς ή διάσωση κινδυνευό-
ντων προσώπων, εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή του
σε κίνδυνο, εισάγεται καθ’ υπέρβαση και χωρίς εξετά-
σεις στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Πυροσβεστών, μετά από
αίτησή του η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ετών από την απόκτηση των απαραί-
τητων προσόντων διορισμού του σε οποιαδήποτε θέση,
πλην του αναστήματος. Η συνδρομή των προϋποθέσεων
αυτών διαπιστώνεται με Ένορκη Διοικητική Εξέταση που
ενεργείται μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.»

2. Το άρθρο 4 του ν. 2840/2000 (Α΄ 202) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«4. Όποιος διακρίνεται για εξαίρετες πράξεις, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2800/2000
(Α΄ 41) δύναται αντί να καταταγεί στην Ελληνική Αστυ-
νομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα να προσλαμβάνεται στα
εν λόγω Σώματα αντίστοιχα, ως πολιτικός υπάλληλος ή
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανά-
λογα με τα προσόντα του, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών
διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής
θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμά-
των διορισμού (άρθρα 4 έως 8 του ν. 3528/2007, Α΄ 26).
Το ως άνω δικαίωμα ασκείται μετά από αίτηση του ενδια-
φερόμενου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ε-
τών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διο-
ρισμού του σε οποιαδήποτε θέση.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 του
ν. 3686/2008 (Α΄ 158) αντικαθίσταται με εδάφια ως εξής:

«Στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ προάγονται επίσης
με την ίδια ως άνω διαδικασία και οι προαναφερόμενοι
Ανθυπαστυνόμοι οι οποίοι συμπληρώνουν είκοσι δύο
(22) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους,
εκ των οποίων έντεκα (11) στο βαθμό του Ανθυπαστυνό-
μου, εφόσον είναι αρχαιότεροι των ομοιοβάθμων τους,
που προάγονται λόγω συμπλήρωσης είκοσι έξι (26) ετών
πραγματικής υπηρεσίας. Οι ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ ε-
ξομοιώνονται με Αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 και με
τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό τους, προάγο-
νται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄, χωρίς να δικαιού-
νται περαιτέρω προαγωγής με την επιφύλαξη των διατά-
ξεων, των παραγράφων 8 και 9.»

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1481/1984 (Α΄152)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Η παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων και το Τμήμα Ε-
παγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνι-
κής Αστυνομίας ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης.»

5. Στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997  (Α΄ 188), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 3879/2010 (Α΄
163), η φράση «από το σχολικό έτος 2011-2012» αντικα-
θίσταται ως εξής: «από το σχολικό έτος 2012-2013».

6. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011
(Α΄ 118) η φράση «μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2011-
2012» αντικαθίσταται ως εξής: «μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2013-2014».

Άρθρο 26

1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται
Ενιαία Βάση Λειτουργικής και Τεχνικής Υποστήριξης Ε-
ναερίων Επιχειρησιακών Μέσων Αρχηγείων Ελληνικής
Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλα-
κής και Πυροσβεστικού Σώματος, με αποστολή την ενι-
αία συντήρηση, επισκευή, καλή λειτουργία και ετοιμότη-
τα των επιχειρησιακών εναερίων μέσων και των τριών
Σωμάτων, διατηρουμένης της αυτοτέλειας αυτών.

2. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρό-
ταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζο-
νται η επιχειρησιακή υπαγωγή της, η έδρα της, η στελέ-
χωσή της με προσωπικό και από τα τρία Σώματα και οι
οργανικές θέσεις ανά κατηγορία προσωπικού, τα θέματα
στάθμευσης, αερολιμενισμού και στέγασης, η διαδικασία
συντήρησης, επισκευής των εναερίων μέσων και προμή-
θειας υλικών συντήρησης, τα θέματα συνεργασίας με τις
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