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«Άρθρο 33
Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής
1. Συνιστάται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που
λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.
Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής γνωμοδοτεί κυρίως:
α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και
β) για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών
πολιτικών.
2. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται
από:
α) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ως Πρόεδρο και ως μέλη:
β) τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος αναπληρώνει τον
Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του,
δ) τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηριακού Ομίλου
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΟΑΕΝ,
στ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια
απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,
ζ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,
η) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ,
θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ,
ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων
των ΑΕΙ της χώρας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο
από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ.
3. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, οριζόμενο μαζί με τον αναπληρωτή του από
τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζεται
διοικητικά και τεχνικά από την αρμόδια Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής
Πολιτικής είναι τριετής. Η πρώτη θητεία των μελών λήγει
στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
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6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των μελών,
αυτά αντικαθίστανται. Το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας.
7. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής συνεδριάζει
τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος σε τόπο, χρόνο και
με ημερήσια διάταξη, που καθορίζονται με την πρόσκληση του Προέδρου του.
8. Με απόφαση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να συστήνονται ειδικές επιτροπές κατά
θεματική ενότητα.
9. Για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Νησιωτικής
Πολιτικής τα μέλη δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση, οι δε δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των
μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής βαρύνουν
τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσής τους.
10. Η λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται
από την ολομέλειά του.».
2. Το άρθρο 208 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.
Άρθρο 51
Τροποποίηση του ν. 4551/2018 (Α΄ 116)
1. Το άρθρο 3 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116), αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι:
α) Νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ,
και κατοικούν μόνιμα σε νησί ή σε Δήμο που η έδρα του
είναι σε νησί και εφαρμόζεται το μέτρο. Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν
καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού
νησιωτικού δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση
των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων
που λειτουργούν στους δήμους αυτούς.
β) Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί,
στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο και για όσο διαρκεί
η σύμβασή τους με δυνατότητα παράτασης για δέκα
ήμερες μετά τη λήξη της, θεωρούνται επίσης:
αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες – επισκέπτες
καθηγητές των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 22 και την παράγραφο 4 του
άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και
το άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204),
ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του
ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου,
όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 262) και στην
παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός
(1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992
(Α΄ 123),
δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία,
που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του
ν. 2519/1997 (Α΄ 165),
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εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα
με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α΄ 172),
στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε
δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως
τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
21 του ν. 3580/2007 και την παράγραφο 2 του άρθρου
103 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38),
ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με
το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α΄ 81),
ηη) μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του
ν. 4009/2011, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που
έχει την έδρα του σε νησί,
θθ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή
στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και παρέχουν
τις υπηρεσίες τους σε νησί.
Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β΄, το Α.ΝΗ.ΚΟ. χορηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο
φέρει την απαιτούμενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά μέλη
της οικογένειας του. Επίσης, χορηγείται για ταξίδια ιδιωτικής φύσης, τα οποία δηλαδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
2. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως
ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί
που εφαρμόζεται το μέτρο.
3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου
υγρών καυσίμων, το οποίο λειτουργεί σε επιλέξιμο νησί,
οι οποίοι κατά τον χρόνο που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σύμφωνα με το
άρθρο 5, οφείλουν να μειώσουν την τιμή λιανικής πώλησης για κάθε κατηγορία υγρού καυσίμου κίνησης κατά
το ποσό που εισπράττουν ως Α.ΝΗ.ΚΟ.. Το ποσό αυτό
υπολογίζεται με βάση τις παραμέτρους του άρθρου 4, οι
οποίες εξειδικεύονται με την κοινή υπουργική απόφαση
που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου
11. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), προκειμένου να διαπιστώσει τη μείωση
αυτή, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της τιμής λιανικής
πώλησης των επιλέξιμων καυσίμων που έχουν αναρτηθεί
στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα
με το άρθρο 114 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 (Β΄ 2983)
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει τη ΓΓΑΙΝΠ, εάν πρατηριούχος που
έχει ενταχθεί στη δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου
Καυσίμων έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή
της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Πα-
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ρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Στην περίπτωση
αυτή η μείωση των τιμών αποδεικνύεται από την ανάρτησή τους στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων,
καθώς και με άλλα επίσημα στοιχεία που υποβάλλονται
στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑΙΝΠ.
4. Στην περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω γνωστοποίησης της τιμής λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 114 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 (Α΄ 2983) απόφασης, επιβάλλεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, πρόστιμο πεντακοσίων
(500) ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό
τη ΓΓΑΙΝΠ, όταν, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί,
διαπιστώνει παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης
της τιμής λιανικής πώλησης στο Παρατηρητήριο.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η μείωση των τιμών
κατά εφαρμογή της παραγράφου 3, καθώς και ο τρόπος είσπραξης του προστίμου που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του
προηγουμένου εδαφίου έχει αναδρομική εφαρμογή από
την 1η Ιανουαρίου 2019.».
2. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται οι δικαιούχοι καθώς και οι
ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής αυτών
στη δυνατότητα υποβολής της παραπάνω αίτησης σε
έγχαρτη μορφή.».
Άρθρο 52
Παράταση της πιλοτικής εφαρμογής του
Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) στα καύσιμα
Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. στα καύσιμα που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10
του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) παρατείνεται έως 30 Απριλίου
2020 με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020 και
με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως και τεσσάρων
μηνών, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 53
Εκμετάλλευση ναυδέτων
Στο άρθρο 20 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης ναυδέτων όπως
αυτή προβλέπεται στο ν. 4504/2017,η θαλάσσια ζώνη
επεκτείνεται πέραν του ορίου των 500 μέτρων από τις
ακτές της χερσαίας ζώνης και έως το ναύδετο και σε ακτίνα μέχρι 500 μέτρων γύρω από το κέντρο του ναυδέτου.
Η επέκταση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).».

