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Αρ. Φύλλου 281
20 Δεκεµβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3622
Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκατα−
στάσεων και λιµένων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός των
αρµοδιοτήτων, ο σχεδιασµός σε εθνικό επίπεδο δράσε−
ων, καθώς και ο συντονισµός αυτών για τη διασφάλιση
της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 725/2004 (L129/6
της 29.4.2004) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L310 της
25.11.2005) για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων,
των λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος, πέραν των ορισµών
που αναφέρονται στις επί µέρους διατάξεις του Άρ−
θρου 2 του Κανονισµού και των παραρτηµάτων του,
νοούνται ως:
1. Δ.Ν.Ο.: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός.
2. Κανονισµός: Ο Κανονισµός (ΕΚ) 725/31.3.2004 που
εξέδωσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη βελτίωση της ασφάλει−
ας στα πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις.
3. Κώδικας ISPS: Ο Διεθνής Κώδικας για την ασφάλεια
των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων, όπως
υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεµβρίου 2002 µε την Απόφα−
ση 2 της Διάσκεψης των συµβαλλόµενων, στη Διεθνή
Σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα του 1974 (SOLAS 74 ), Κρατών.
4. Οδηγία: H Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά µε την ενίσχυση της ασφάλειας των λιµένων.
5. Ενιαία Αρµόδια Αρχή: Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυ−
τιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Y.E.N.Α.Ν.Π.).
6. Υπουργός: Ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
7. Συµβουλευτική Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας
(Σ.Ε.Ν.Α.): Η επιτροπή που εισηγείται στον Υπουργό

Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
την αναγκαιότητα αλλαγής του επιπέδου ασφάλειας
και τη λήψη πρόσθετων µέτρων ασφάλειας σε πλοία,
λιµενικές εγκαταστάσεις και λιµένες.
8. Λιµενική Αρχή: Τα κατά τόπον αρµόδια Κεντρικά
Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία και Υπολιµεναρχεία.
9. Διασύνδεση πλοίου/λιµένα: Οι αλληλεπιδράσεις
που αναπτύσσονται όταν πραγµατοποιούνται άµεσα
ή έµµεσα σε ένα πλοίο δραστηριότητες, όπως η επιβί−
βαση ή αποβίβαση ατόµων, η φόρτωση ή εκφόρτωση
εµπορευµάτων ή η παροχή λιµενικών υπηρεσιών προς
ή από το πλοίο.
10. Λιµενική εγκατάσταση: Ο καθοριζόµενος, σύµφω−
να µε το άρθρο 10 του παρόντος, χώρος, δηµόσιας
ή ιδιωτικής χρήσεως, που περιλαµβάνει αγκυροβόλια,
προβλήτες και ζώνες προσέγγισης από τη θάλασσα και
στον οποίο γίνεται η διασύνδεση πλοίου/λιµένα.
11. Φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµενικής
εγκατάστασης: Κάθε δηµόσιος φορέας ή φορέας της
Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή µεικτός φορέας που έχει
την ευθύνη της διοίκησης και της εκµετάλλευσης της
λιµενικής εγκατάστασης.
12. Λιµένας: Η προσδιορισµένη περιοχή ξηράς και
ύδατος, στην οποία βρίσκονται µία ή περισσότερες
λιµενικές εγκαταστάσεις, πλην στρατιωτικών, τα όρια
της οποίας καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
παρόντος και δεν συµπίπτουν κατ’ ανάγκη µε τα όρια
της ζώνης λιµένα, κατά την έννοια των διατάξεων του
ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
13. Συντονιστικό Κέντρο: Η Διεύθυνση Ελέγχου Δια−
χείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστά−
σεων του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής ή όπως αυτή µετονοµασθεί,
που λειτουργεί ως σηµείο επαφής για την Ευρωπαϊ−
κή Επιτροπή, τα κράτη−µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και τα κράτη που έχουν συµβληθεί στη Διεθνή
Σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη
θάλασσα (SOLAS 74) και έχουν κυρώσει τις τροποποι−
ήσεις της Διεθνούς αυτής Σύµβασης που υιοθετήθηκαν
στη Διάσκεψη των Συµβαλλόµενων Κυβερνήσεων της
Διεθνούς Σύµβασης στις 12 Δεκεµβρίου 2002 και έχει
ως αποστολή τη διευκρίνιση, την παρακολούθηση, τη
λήψη, τη διαχείριση και την παροχή πληροφοριών για
την εφαρµογή των µέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας
πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων.
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14. Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας πλοίων, λιµένων και
λιµενικών εγκαταστάσεων: Η Υπηρεσία του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι−
κής, που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και λαµβάνει
τους συναγερµούς ασφάλειας από µη νόµιµες ενέργειες
πλοίων (ship security alert) και όλες τις σχετικές µε την
ασφάλεια αναφορές προβληµάτων από πλοία, λιµενικές
εγκαταστάσεις, λιµένες και εταιρείες.
15. Αρχή Ασφάλειας Λιµένα: Η αρµόδια Αρχή για θέ−
µατα ασφάλειας σε συγκεκριµένο λιµένα ή λιµένες, που
βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης Λιµενικής Αρχής.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται:
α) Στους ακόλουθους τύπους πλοίων που εκτελούν
διεθνείς πλόες:
αα) επιβατηγά πλοία, περιλαµβανοµένων και επιβατη−
γών ταχύπλοων σκαφών,
αβ) φορτηγά πλοία, περιλαµβανοµένων και ταχύπλοων
σκαφών, 500 κόρων ολικής χωρητικότητας και άνω,
αγ) κινητές µονάδες γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης.
β) Στις εταιρείες των πλοίων της περίπτωσης α΄
όπως αυτές ορίζονται στον κανόνα ΙΧ/1 της Σύµβασης
SOLAS.
γ) Στα επιβατηγά πλοία που εξυπηρετούν την εθνική
κυκλοφορία και που εµπίπτουν στην κατηγορία Α, υπό
την έννοια του άρθρου 4 της Οδηγίας 98/18/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1998, για τους κανόνες
και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία,
καθώς και στις εταιρείες τους, όπως ορίζονται στον
κανόνα ΙΧ/1 της Σύµβασης SOLAS.
δ) Στις λιµενικές εγκαταστάσεις της Επικράτειας που
εξυπηρετούν πλοία των περιπτώσεων α΄ και γ΄.
ε) Στις λιµενικές εγκαταστάσεις της Επικράτειας,
οι οποίες παρόλο που χρησιµοποιούνται κατά κύριο
λόγο από πλοία τα οποία δεν εκτελούν διεθνείς πλόες,
υποχρεούνται, περιστασιακά, να εξυπηρετούν πλοία τα
οποία αφικνούνται ή αναχωρούν στο πλαίσιο διεθνή
πλου. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλί−
ας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα
κριτήρια και η διαδικασία για το χαρακτηρισµό και την
ανάδειξη µιας λιµενικής εγκατάστασης, ως περιστασι−
ακής εξυπηρέτησης πλοίων διεθνών πλόων, καθώς και
ο βαθµός εφαρµογής σε αυτήν του Κεφαλαίου ΧΙ−2 της
Διεθνούς Σύµβασης SOLAS 74 και του Κώδικα.
στ) Στους λιµένες της Επικράτειας στους οποίους
βρίσκονται µία ή περισσότερες λιµενικές εγκαταστάσεις
των περιπτώσεων δ΄ και ε΄, εξαιρουµένων των στρατι−
ωτικών λιµενικών εγκαταστάσεων.
ζ) Σε περιοχές που συνδέονται µε τους λιµένες της
περίπτωσης στ΄, όπως αυτές καθορίζονται από τη µε−
λέτη αξιολόγησης ασφάλειας του άρθρου 7.
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται: σε
πολεµικά πλοία, σε βοηθητικά πολεµικά πλοία ή άλλα
πλοία που ανήκουν ή διαχειρίζονται από κράτη που
έχουν συµβληθεί στη Διεθνή Σύµβαση για την ασφά−
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS 74)
και έχουν κυρώσει τις τροποποιήσεις της Διεθνούς αυ−
τής Σύµβασης που υιοθετήθηκαν στη Διάσκεψη των
Συµβαλλόµενων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύµβασης
στις 12 Δεκεµβρίου 2002 και τα οποία χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά σε κρατική µη εµπορική υπηρεσία.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται µετά
την υποβολή µελέτης αξιολόγησης ασφάλειας, επεκτεί−
νεται η εφαρµογή του παρόντος και σε άλλες κατηγο−
ρίες πλοίων, πλωτών ναυπηγηµάτων, λοιπών σκαφών,
στις εταιρείες τους, όπως ορίζονται στον κανόνα ΙΧ/1
της Σύµβασης SOLAS, καθώς και στις λιµενικές εγκα−
ταστάσεις και λιµένες που τα εξυπηρετούν.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες εθνικών αρχών
1. Η Ενιαία Αρµόδια Αρχή συντονίζει, εποπτεύει και
ελέγχει την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρµογή
των µέτρων ασφάλειας που προβλέπει ο νόµος αυτός.
Ειδικότερα, η Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής
Πολιτικής (ΓΓΛΛΠ) του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής µεριµνά για το συντο−
νισµό των ενεργειών για την εξασφάλιση χρηµατοδοτή−
σεων αναφορικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συ−
ντήρηση, βελτίωση, εκπόνηση των αναγκαίων µελετών
των συστηµάτων ασφάλειας από σκόπιµες παράνοµες
ενέργειες στους δηµόσιους λιµένες της χώρας.
2. Η Αρχή Ασφάλειας Λιµένα καταρτίζει και εφαρ−
µόζει σχέδιο ασφάλειας λιµένα ή λιµένων, βάσει των
πορισµάτων των αξιολογήσεων ασφάλειάς τους, που
εκπονούνται σύµφωνα µε το άρθρο 7. Επίσης, εισηγείται
τον ορισµό από τα µέλη της του Υπεύθυνου Ασφάλειας
Λιµένα και του αναπληρωτή του.
Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συγκροτείται, κατά πε−
ριοχή ευθύνης εκάστης Λιµενικής Αρχής, ανεξαρτήτως
του αριθµού των υπόχρεων λιµένων αρµοδιότητάς της,
µία Αρχή Ασφάλειας Λιµένα, η οποία απαρτίζεται από :
α) τον Προϊστάµενο της Λιµενικής Αρχής, ως πρόεδρο,
β) έναν εκπρόσωπο της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, γ)
έναν εκπρόσωπο της οικείας Τελωνειακής Αρχής, δ)
έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης
Έκτακτης Ανάγκης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
και ε) τους οριζόµενους, κατά το άρθρο 9, υπεύθυνους
ασφάλειας εκάστης υπόχρεης λιµενικής εγκατάστα−
σης, εντός της περιοχής ευθύνης της Λιµενικής Αρχής,
ως τακτικά µέλη. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα
αναπληρωµατικά µέλη που σε περίπτωση κωλύµατος
ή απουσίας θα αναπληρώνουν τα τακτικά µέλη, καθώς
και ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιµένα, ο οποίος ορίζεται
για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, όχι µικρότερο του
έτους.
3. Με προεδρικό διάταγµα συνιστάται µετά από πρό−
ταση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής το Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας
που προβλέπεται να λειτουργεί ως σηµείο επαφής µε
τα πλοία σύµφωνα µε τον κανόνα 7 του κεφαλαίου ΧΙ−2
της Διεθνούς Σύµβασης SOLAS και µε τους υπεύθυνους
ασφάλειας των πλοίων, των εταιρειών τους και των
λιµενικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την παράγραφο
4.16 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS και προσδιορίζονται
οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας του.
4. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει στην Ενιαία Αρ−
µόδια Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται µε την
ασφάλεια πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων
και τη συνδροµή του, όταν αυτή ζητηθεί αρµοδίως.
5. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρέχει τη συν−
δροµή της στην Ενιαία Αρµόδια Αρχή µε τον έλεγχο, τη
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διασταύρωση, την αξιολόγηση και τη διαβίβαση πληρο−
φοριών αναφορικά µε απειλές εκνόµων ενεργειών κατά
πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και λιµένων.
6. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει τη συνδροµή του
µε τη συλλογή και διαβίβαση στην Ενιαία Αρµόδια Αρχή
Πληροφοριών που αφορούν απειλές διάπραξης εκνόµων
ενεργειών κατά πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων και
λιµένων στην αλλοδαπή.
7. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας παρέχει τη συνδροµή
του για την αντιµετώπιση απειλών εκνόµων ενεργειών
σε πλοία, λιµένες και λιµενικές εγκαταστάσεις, όταν
αυτή ζητηθεί αρµοδίως.
8. Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, δια της
Γενικής Διευθύνσεως Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης, παρέχει τη συνδροµή του για τη διε−
νέργεια των απαιτούµενων από τον Κανονισµό και την
Οδηγία ελέγχων των διακινούµενων µέσω των πλοίων,
των λιµένων και των λιµενικών εγκαταστάσεων φορτίων,
εφοδίων και αποσκευών και τη συλλογή και διαβίβαση
στην Ενιαία Αρµόδια Αρχή Πληροφοριών, που αφορούν
απειλές εκνόµων ενεργειών.
9. Το Υπουργείο Εσωτερικών δια της Γενικής Γραµ−
µατείας Πολιτικής Προστασίας, παρέχει τη συνδροµή
του στο έργο των Αρχών Ασφάλειας Λιµένων στην
αντιµετώπιση απειλών εκνόµων ενεργειών σε πλοία,
λιµενικές εγκαταστάσεις και λιµένες, όταν αυτή ζητηθεί
αρµοδίως.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις λοιπών φορέων
1. Οι φορείς διαχείρισης και εκµετάλλευσης υπό ελ−
ληνική σηµαία πλοίων και οι φορείς διοίκησης και εκµε−
τάλλευσης λιµενικών εγκαταστάσεων της Επικράτειας
ορίζουν Υπεύθυνους Ασφάλειας για την εταιρεία, το
πλοίο και τη λιµενική εγκατάσταση, αντιστοίχως, εκτός
αν άλλως ορίζεται σε έγγραφες συµφωνίες είτε µετα−
ξύ του κυρίου των λιµενικών εγκαταστάσεων και του
φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης αυτών είτε µετα−
ξύ του τελευταίου και τρίτου (υποµισθωτή). Μεριµνούν
για την πραγµατοποίηση αξιολόγησης ασφάλειας των
πλοίων τους και των λιµενικών εγκαταστάσεών τους,
τη σύνταξη και εφαρµογή των απορρεόντων από την
αξιολόγηση σχεδίων ασφάλειας και γενικότερα συµ−
µορφώνονται προς τις διατάξεις του Κώδικα ISPS και
του Κανονισµού. Διαθέτουν πόρους και µέσα για την
υλοποίηση των µέτρων ασφάλειας που προβλέπονται
στα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας των πλοίων ή λιµε−
νικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται.
2. Οι αξιολογήσεις ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσε−
ων και λιµένων µπορεί να ανατεθούν σε Αναγνωρισµέ−
νους Οργανισµούς Ασφάλειας (Α.Ο.Α.) κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης της Ενιαίας Αρµόδιας Αρχής. Με από−
φαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής µε την οποία µεταφέρεται στο
εθνικό δίκαιο το παράρτηµα ΙV της Οδηγίας, καθορίζο−
νται οι απαιτήσεις, οι διαδικασίες και ο τρόπος ελέγχου,
για την αναγνώριση Οργανισµών Ασφάλειας από την
Ενιαία Αρµόδια Αρχή, καθώς και το πλαίσιο πρότυπης
συµφωνίας µεταξύ Ενιαίας Αρµόδιας Αρχής και Α.Ο.Α.
για την παροχή εξουσιοδότησης προς εκπόνηση µελε−
τών αξιολόγησης ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων
και λιµένων.
3. Οι φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης υπόχρε−
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ων, για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα ISPS
και του Κανονισµού, λιµενικών εγκαταστάσεων µπο−
ρεί να αναθέτουν και σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας, που είναι εφοδιασµένες µε την
προβλεπόµενη από το νόµο άδεια, την άσκηση των
προβλεπόµενων από τα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλει−
ας ελέγχων, µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται
ιδίως οι έλεγχοι προσώπων, αποσκευών και φορτίων,
οι έλεγχοι πρόσβασης και η επιτήρηση ασφάλειας των
λιµενικών εγκαταστάσεων. Για την άσκηση των πα−
ραπάνω δραστηριοτήτων απαιτείται η έκδοση άδειας
αστυνοµικής φύσεως από την οικεία Λιµενική Αρχή, οι
όροι και οι προϋποθέσεις της οποίας ρυθµίζονται µε
απόφαση του Υπουργού.
Άρθρο 6
Διαδικασία αλλαγής επιπέδων ασφάλειας
1. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται η Συµβου−
λευτική Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (Σ.Ε.Ν.Α.) η οποία
συγκροτείται από:
α) τον Αρχηγό ΛΣ, ως πρόεδρο, β) τους Υπαρχηγούς
ΛΣ, γ) τους Διευθυντές των Κλάδων του Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
δ) τον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ως εκπρόσωπο του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ε) Ανώτατο
Αξιωµατικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, ως εκπρόσωπο
του Υπουργείου Εσωτερικών, στ) τον Προϊστάµενο του
Συντονιστικού Κέντρου και ζ) τον αρµόδιο Διευθυντή
της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), ως τακτικά
µέλη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα αναπλη−
ρωµατικά µέλη και ο τρόπος λειτουργίας της Σ.Ε.Ν.Α.,
ως και η γραµµατειακή υποστήριξή της. Ο Πρόεδρος
της Σ.Ε.Ν.Α. µπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της
εµπειρογνώµονες ή άλλους ειδικούς του δηµόσιου ή του
ιδιωτικού τοµέα, για παροχή απόψεων ή πληροφοριών
σε θέµατα της ειδικότητάς τους, οσάκις αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
2. Αν υπάρξει απειλή ή πληροφορία για απειλή κατά
της ασφάλειας ελληνικών πλοίων, λιµενικών εγκαταστά−
σεων και λιµένων της Επικράτειας, ο Υπουργός Εµπορι−
κής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής απο−
φασίζει, µετά από εισήγηση της Σ.Ε.Ν.Α., την αλλαγή του
επιπέδου ασφάλειας και τη λήψη πρόσθετων µέτρων
ασφάλειας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις σχετικές διατά−
ξεις του Κανονισµού, το είδος της απειλής, τη σχετική
πληροφόρηση και το υφιστάµενο επίπεδο ασφάλειας
στα υπό ελληνική σηµαία υπόχρεα πλοία, στις λιµενικές
εγκαταστάσεις της Επικράτειας και στους λιµένες. Η
εισήγηση της Σ.Ε.Ν.Α. έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα,
δεν δεσµεύει τον Υπουργό και δεν απαιτείται σε κατε−
πείγουσες περιπτώσεις.
3. Το Κέντρο Αναφορών Ασφάλειας ενηµερώνει τους
Υπεύθυνους Ασφάλειας του άρθρου 9 του παρόντος,
για κάθε αλλαγή του επιπέδου ασφάλειας.
Άρθρο 7
Αξιολογήσεις ασφάλειας
1. Για τις λιµενικές εγκαταστάσεις και τους λιµένες
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 3 του
παρόντος, εκπονούνται µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας
είτε από την Ενιαία Αρµόδια Αρχή είτε από εξουσιοδο−
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τηµένους προς τούτο Α.Ο.Α.. Κατά την εκπόνηση των
εν λόγω µελετών λαµβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτήσεις
που προβλέπονται στις παραγράφους 15.3 και 15.4 του
µέρους Β΄ του ίδιου Κώδικα ISPS, όσον αφορά στις λιµε−
νικές εγκαταστάσεις και στο παράρτηµα Ι της Οδηγίας
όσον αφορά στους λιµένες. Με απόφαση του Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
µεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο το παράρτηµα Ι της
Οδηγίας και ρυθµίζεται το ανάλογο θέµα.
2. Οι µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιµένα λαµβάνουν
επιπλέον υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των διάφορων τµηµά−
των κάθε λιµένα, καθώς και των παρακείµενων περιοχών
του, εάν οι περιοχές αυτές έχουν επίπτωση στην ασφάλειά
του. Επίσης λαµβάνουν υπ’ όψιν τις εγκεκριµένες αξιολογή−
σεις ασφάλειας των επί µέρους λιµενικών εγκαταστάσεων
εντός των ορίων του εν λόγω λιµένα.
3. Οι µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας πλοίων και οι
αναθεωρήσεις αυτών εγκρίνονται είτε από το Συντο−
νιστικό Κέντρο είτε από τους Α.Ο.Α., βάσει της πρότυ−
πης συµφωνίας που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
και των τελευταίων. Οι µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας
λιµενικών εγκαταστάσεων και οι αναθεωρήσεις αυτών
εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο. Οι µελέτες
αξιολόγησης ασφάλειας λιµένων και οι αναθεωρήσεις
αυτών εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο, κατόπιν
εισηγήσεως της Αρχής Ασφάλειας Λιµένα και γνώµης
της αρµόδιας Διεύθυνσης της ΓΓΛΛΠ.
Άρθρο 8
Σχέδια ασφάλειας
1. Βάσει των πορισµάτων που προκύπτουν από τις
µελέτες αξιολόγησης ασφάλειας του προηγούµενου
άρθρου, εκπονούνται σχέδια ασφάλειας για τα οποία
λαµβάνονται υπ’ όψιν τουλάχιστον οι απαιτήσεις που
προβλέπονται στην παράγραφο 9.2 του µέρους Β΄ του
Κώδικα ISPS σε ό,τι αφορά στα πλοία, στις παραγρά−
φους 16.3 και 16.8 του µέρους Β΄ του ίδιου Κώδικα σε
ό,τι αφορά στις λιµενικές εγκαταστάσεις και στο πα−
ράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας σε ό,τι αφορά στους λιµένες. Με
απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής µεταφέρεται στο εθνικό δί−
καιο το παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας και ρυθµίζεται το
ανάλογο θέµα.
2. Τα σχέδια ασφάλειας λιµένα λαµβάνουν επιπλέον
υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες διαφόρων τµηµάτων αυτού,
ενσωµατώνουν τα εγκεκριµένα σχέδια ασφάλειας των
λιµενικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του, εκπο−
νούνται µε ευθύνη της Αρχής Ασφάλειας Λιµένα και
µπορούν να αναπτύσσονται από Α.Ο.Α.. Για καθένα από
τα επίπεδα ασφάλειας, τα σχέδια ασφάλειας λιµένα
προσδιορίζουν: α) τις ακολουθητέες διαδικασίες, β) τα
µέτρα που πρέπει να ληφθούν και γ) τις ενέργειες που
πρέπει να πραγµατοποιηθούν.
Εφόσον και καθ΄ ο µέρος απαιτείται, τα σχέδια ασφά−
λειας λιµένα περιλαµβάνουν, βάσει αξιολογήσεως επικιν−
δυνότητας, η οποία διενεργείται µε µέριµνα της Ενιαίας
Αρµόδιας Αρχής, µέτρα ασφάλειας, που εφαρµόζονται
στους επιβάτες και στα οχήµατα που πρόκειται να
επιβιβασθούν σε επιβατηγά − οχηµαταγωγά (Ε/Γ−Ο/Γ)
πλοία, εσωτερικών ή διεθνών γραµµών. Τα µέτρα αυτά
εφαρµόζονται κατά τρόπο που να µη παρακωλύεται,
κατά το δυνατόν, η ροή της εργασίας.

3. Τα σχέδια ασφάλειας πλοίων και οι αναθεωρήσεις
αυτών εγκρίνονται είτε από το Συντονιστικό Κέντρο είτε
από Αναγνωρισµένους Οργανισµούς βάσει πρότυπης
συµφωνίας που συνάπτεται µεταξύ του Υπουργού και
των τελευταίων. Τα σχέδια ασφάλειας λιµενικών εγκα−
ταστάσεων και λιµένων, καθώς και οι αναθεωρήσεις
τους εγκρίνονται από το Συντονιστικό Κέντρο. Για την
έγκριση των σχεδίων ασφάλειας λιµένα και των ανα−
θεωρήσεων αυτών απαιτείται η γνώµη της αρµόδιας
Διεύθυνσης της ΓΓΛΛΠ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλί−
ας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναθεώρηση
των εγκεκριµένων µελετών αξιολόγησης ασφάλειας και
σχεδίων ασφάλειας πλοίων, λιµενικών εγκαταστάσεων
και λιµένων.
Άρθρο 9
Ορισμός υπεύθυνου ασφάλειας
1. Για κάθε υπόχρεο ελληνικό πλοίο ορίζονται από τον
φορέα διαχείρισης και εκµετάλλευσής του, ο Υπεύθυνος
Ασφάλειας Εταιρείας (ΥΑΕ) και ο Αξιωµατικός Ασφά−
λειας Πλοίου (ΑΑΠ), ως και οι αναπληρωτές αυτών. Για
κάθε υπόχρεη λιµενική εγκατάσταση της χώρας, προ−
τείνεται από τον φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης
αυτής και εγκρίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο ο
Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ),
ως και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι διαθέτουν: α) πτυ−
χίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, β) εµπειρία στον τοµέα
ελέγχου ασφάλειας εµπορικών λιµενικών εγκαταστά−
σεων ή εµπορικών πλοίων και γ) τα προβλεπόµενα από
τον Κώδικα ISPS προσόντα. Για κάθε υπόχρεο λιµένα,
ορίζεται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιµένα (ΥΑΛ), σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 .
2. Οι υπεύθυνοι ασφάλειας εφαρµόζουν τα εγκεκριµέ−
να σχέδια ασφάλειας, προγραµµατίζουν τη διεξαγωγή
γυµνασίων και µεριµνούν για τη συµµετοχή σε ασκή−
σεις των κατά τόπους αρµόδιων Αρχών. Επίσης, έχουν
την ευθύνη για την αναθεώρηση των αξιολογήσεων
ασφάλειας και των σχεδίων ασφάλειας, οποτεδήποτε
κριθεί τούτο αναγκαίο και τουλάχιστον µία φορά ανά
πενταετία.
Άρθρο 10
Καθορισμός περιοχής λιμενικής εγκατάστασης
και λιμένα
1. Με απόφαση του προϊσταµένου της κατά τόπον
αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, µετά από πρόταση του φο−
ρέα διοίκησης και εκµετάλλευσης καθεµιάς υπόχρεης
λιµενικής εγκατάστασης, καθορίζονται ή τροποποιού−
νται τα όρια αυτής, για τους σκοπούς του παρόντος,
και απεικονίζονται σε συνηµµένο στην απόφαση τοπο−
γραφικό διάγραµµα.
2. Με απόφαση της αρµόδιας Αρχής Ασφαλείας κάθε
υπόχρεου λιµένα, καθορίζονται ή τροποποιούνται, για
τους σκοπούς του παρόντος, τα όρια της περιοχής του,
ως και των παρακείµενων περιοχών που έχουν επίπτω−
ση στην ασφάλειά του.
Άρθρο 11
Παροχή πληροφοριών ασφάλειας από πλοία.
Δήλωση ασφάλειας
1. Προ της εισόδου πλοίου, το οποίο υπάγεται στα ειδι−
κά µέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα
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της Διεθνούς Σύµβασης SOLAS 74 και του Κώδικα ISPS ή
στις ρυθµίσεις του άρθρου 3 του Κανονισµού, σε λιµένα
της Επικράτειας, ο πλοίαρχος γνωστοποιεί την πρόθεσή
του αυτή στην τοπική Λιµενική Αρχή και στον ΥΑΛΕ στην
περίπτωση που πρόκειται να καταπλεύσει σε λιµενική
εγκατάσταση, υποβάλλοντας γραπτώς πληροφορίες
ασφάλειας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού και
της παραγράφου 2 του Κανόνα 9 του Κεφαλαίου ΧΙ−2
του Παραρτήµατος Ι της Διεθνούς Σύµβασης SOLAS 74.
Ο ΥΑΛΕ επεξεργάζεται τις παρεχόµενες πληροφορίες
και ενεργεί σύµφωνα µε τις γενικές οδηγίες και ειδικές
κατευθύνσεις της Ενιαίας Αρµόδιας Αρχής, ως και τις
σχετικές προβλέψεις του σχεδίου ασφάλειας λιµενικής
εγκατάστασης, αναφορικά µε την ανάγκη συµπλήρωσης
δήλωσης ασφάλειας και τη λήψη άλλων ενδεδειγµένων
µέτρων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί να εξαιρούνται
από την υποχρέωση της παραγράφου 1, µετά από αίτη−
ση της διαχειρίστριας εταιρείας, πλοία που εκτελούν
τακτικά δροµολόγια, εφόσον πληρούνται οι όροι του
άρθρου 7 του Κανονισµού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζονται οι περι−
πτώσεις για τις οποίες απαιτείται η συµπλήρωση δή−
λωσης ασφάλειας (Declaration of Security − DOS) µεταξύ
πλοίου και λιµενικής εγκατάστασης της Επικράτειας ή
µεταξύ ενός υπό ελληνική σηµαία υπόχρεου πλοίου µε
άλλα πλοία και λιµενικές εγκαταστάσεις, καθώς και ο
χρόνος υποχρεωτικής τήρησης αρχείου των δηλώσεων
ασφάλειας.
Άρθρο 12
Ισοδύναμες ρυθμίσεις ασφάλειας.
Εναλλακτικά προσωρινά µέτρα ασφάλειας
1. Ισοδύναµες ρυθµίσεις ασφάλειας σύµφωνα µε τον
Κανόνα 12 του Κεφαλαίου ΧΙ−2 του Παραρτήµατος Ι της
Διεθνούς Σύµβασης SOLAS 74 µπορούν να εφαρµόζο−
νται σε πλοία εθνικής κυκλοφορίας και σε λιµενικές
εγκαταστάσεις που τα εξυπηρετούν, καθώς επίσης και
σε λιµενικές εγκαταστάσεις µε περιορισµένες ή ειδι−
κές λειτουργίες. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εφαρ−
µογή των ισοδύναµων ρυθµίσεων ασφάλειας σε συ−
γκεκριµένο πλοίο και λιµενική εγκατάσταση ή οµάδα
πλοίων και λιµενικών εγκαταστάσεων.
2. Εναλλακτικά προσωρινά µέτρα ασφάλειας εφαρµό−
ζονται στις λιµενικές εγκαταστάσεις των περιπτώσεων
δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 µέχρι την υλο−
ποίηση του εγκεκριµένου σχεδίου ασφάλειάς τους, µετά
από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσής
τους που εγκρίνεται από το Συντονιστικό Κέντρο.
Άρθρο 13
Έλεγχοι και πιστοποίηση
1. Με διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του
Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής, ρυθµίζεται η πιστοποίηση των λιµενικών
εγκαταστάσεων, καθώς και η διαδικασία διενέργειας
ελέγχων των λιµένων και των λιµενικών εγκαταστάσεων,
σε σχέση µε την εφαρµογή των εγκεκριµένων σχεδίων
ασφάλειας του άρθρου 8 του παρόντος.
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2. Με όµοιο διάταγµα καθορίζονται τα απαιτούµε−
να προσόντα των εθνικών ελεγκτών για τη διενέργεια
ελέγχων στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύµβασης SOLAS
74 (ΚΕΦ ΧΙ−2), του Κώδικα ISPS και της Οδηγίας.
Άρθρο 14
Ασκήσεις και εκπαίδευση
1. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζονται, σύµφωνα
µε τις διατάξεις 13.5 έως 13.8 και 18.5 έως 18.6 του Μέ−
ρους Β΄ του Κώδικα ISPS και της Διεθνούς Σύµβασης για
τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και
τήρησης φυλακών των ναυτικών (STCW), όπως ισχύει,
θέµατα που αφορούν στην περιοδικότητα των ασκήσε−
ων ετοιµότητας υπόχρεων πλοίων και λιµενικών εγκα−
ταστάσεων και στην εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας
των πληρωµάτων των πλοίων, των ΥΑΕ και των ΥΑΛΕ,
καθώς και του προσωπικού ασφαλείας των λιµενικών
εγκαταστάσεων. Με την ίδια απόφαση µεταφέρεται στο
εθνικό δίκαιο το παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας και ρυθµί−
ζεται το ανάλογο θέµα.
2. Η εκπαίδευση των ΑΑΠ και των πληρωµάτων των
πλοίων, των ΥΑΛΕ και του προσωπικού ασφάλειας των
λιµενικών εγκαταστάσεων, καθώς και των ΥΑΕ διενερ−
γείται από δηµόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς
φορείς ναυτικής κατάρτισης και επιµόρφωσης, όπως
αυτοί προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νο−
µοθεσία.
Άρθρο 15
Εμπιστευτικότητα και διάδοση πληροφοριών
Τα πρόσωπα που χειρίζονται διαβαθµισµένες πληρο−
φορίες σχετιζόµενες µε τη Διεθνή Σύµβαση SOLAS 74
(ΚΕΦ ΧΙ−2), τον Κώδικα (ISPS), τον Κανονισµό και την
Οδηγία ή διενεργούν ελέγχους ασφαλείας οφείλουν
να έχουν τον κατάλληλο βαθµό διαβάθµισης, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις του Εθνικού Κανονισµού
Ασφάλειας (Αριθ. Φ.120/6/200994 Σ.1691/8.6.2004 κυρω−
τική απόφαση Υπουργού Εθνικής Άµυνας) και του Εθνι−
κού Κανονισµού Βιοµηχανικής Ασφάλειας (Αριθ. Φ.120/1/
136775 Σ.486/14.2.2005 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άµυ−
νας−ΦΕΚ 336 Β΄/16.3.2005), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 16
Διατήρηση αρχείων
Ως ελάχιστη περίοδος κατά την οποία θα διατηρού−
νται τα αρχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα ISPS
ορίζονται τα πέντε (5) έτη, ενώ τα αρχεία των περι−
στατικών ασφάλειας θα διατηρούνται για δέκα (10) έτη
τουλάχιστον.
Άρθρο 17
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του Κανονισµού, του παρόντος και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενων προεδρικών
διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων τιµωρούνται
ως ακολούθως:
Α. Διοικητικές κυρώσεις
1. α) Η Λιµενική Αρχή προβαίνει σε έλεγχο των πλοίων
προς διαπίστωση της συµµόρφωσής τους µε τις διατά−
ξεις του παρόντος, του Κεφ. ΧΙ−2 της Διεθνούς Σύµβα−
σης SOLAS 74, του Κώδικα ISPS και του Κανονισµού. Αν
µετά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώσει µη συµµόρφωση,
που να δικαιολογεί την άρνηση εισόδου ή την εκδίωξη
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πλοίου ή την απαγόρευση απόπλου από λιµένα της
Επικράτειας, εκδίδει σχετική απόφαση, µετά από προ−
ηγούµενη σύνταξη έκθεσης βεβαίωσης παράβασης από
το όργανο που τη διαπιστώνει. Στη συνέχεια δύναται να
επιτρέψει την είσοδο ή τον επανακατάπλου του πλοίου,
εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα)
έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις που δικαιολογούσαν
την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως και το πλοίο είναι
σε θέση να εισέλθει σε λιµένα της Επικράτειας, χωρίς
να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά του ή της λιµενικής
εγκατάστασης ή την ασφάλεια των άλλων πλοίων εντός
της λιµενικής εγκατάστασης, ββ) έχουν καταβληθεί όλα
τα έξοδα που δηµιουργήθηκαν από το διενεργηθέντα
έλεγχο σχετικά µε την τήρηση των διατάξεων του πα−
ρόντος και γγ) έχει καταβληθεί το διοικητικό πρόστιµο
που επιβλήθηκε δυνάµει του παρόντος, εκτός εάν έχει
ανασταλεί η πληρωµή κατά νόµιµο τρόπο.
β) Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, που ασκεί
εποπτεία στη λιµενική εγκατάσταση και µετά από ει−
σήγηση του Συντονιστικού Κέντρου και προηγούµενη
έγγραφη σύστασή του προς τον φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης της λιµενικής εγκατάστασης για συµ−
µόρφωση εντός εύλογης προθεσµίας, αναστέλλεται η
λειτουργία αυτής για όσο διάστηµα δεν συµµορφώνεται
µε τις απαιτήσεις του παρόντος, του Κανονισµού και του
Κώδικα ISPS. Με όµοια απόφαση παύει να ισχύει η εν
λόγω αναστολή, εφόσον διαπιστωθεί ότι: αα) οι προϋ−
ποθέσεις που δικαιολογούσαν την έκδοση της σχετικής
απόφασης έχουν αποκατασταθεί και η λειτουργία της
λιµενικής εγκατάστασης µπορεί να συνεχισθεί, χωρίς
να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά της ή την ασφάλεια
των πλοίων που βρίσκονται εντός αυτής, ββ) έχει κατα−
βληθεί το διοικητικό πρόστιµο που επιβλήθηκε δυνάµει
του παρόντος, καθώς και όλα τα έξοδα που προέκυψαν
από το διενεργηθέντα έλεγχο σχετικά µε την τήρηση
των διατάξεων του παρόντος.
2.α) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος τιµω−
ρείται, ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει περίπτωση
ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης δυνάµει του παρόντος
ή άλλου νόµου, µε διοικητικό πρόστιµο, που επιβάλλε−
ται, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 45 του
ν.δ.187/1973 (ΚΔΝΔ): αα) στην περίπτωση πλοίου στον
φορέα διαχείρισης και εκµετάλλευσής του ή στον ΥΑΕ
ή στον ΑΑΠ και ββ) στην περίπτωση λιµενικής εγκατά−
στασης στον φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσής της ή
στον ΥΑΛΕ. Για την καταβολή του προστίµου ευθύνονται
εις ολόκληρον και όλα τα ανωτέρω πρόσωπα.
β) Η Λιµενική Αρχή κοινοποιεί την περί επιβολής προ−
στίµου απόφασή της: αα) στην περίπτωση πλοίου, στον
πλοίαρχο και δεν επιτρέπει τον απόπλου ή απαγορεύει
την είσοδο ή εκδιώκει το πλοίο από λιµάνι της Επικρά−
τειας και ββ) στην περίπτωση λιµενικής εγκατάστασης
στον νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα διοίκησης και εκµε−
τάλλευσής της και επιτρέπει την επαναλειτουργία της
υπό την προϋπόθεση καταβολής του επιβληθέντος προ−
στίµου ή καταθέσεως εγγυητικής επιστολής αναγνωρι−
σµένης τράπεζας για το ισόποσο του προστίµου.
γ) Τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατά τις προηγού−
µενες παραγράφους περιέρχονται στο Δηµόσιο και
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα
Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
δ) Κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται
τα κατά τις προηγούµενες παραγράφους πρόστιµα, επι−

τρέπεται προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την ηµέρα
κοινοποίησης αυτών στον παραβάτη.
Β. Ποινικές κυρώσεις
1. Πλοίαρχος ηµεδαπού ή υπό ξένη σηµαία πλοίου, ο
οποίος δεν συµµορφώνεται µε την απόφαση την προ−
βλεπόµενη από τη διάταξη της παραγράφου Α.1(α) τιµω−
ρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) µηνών. Με την
ίδια ποινή τιµωρείται και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
το οποίο εν γνώσει του συµπράττει ή συντελεί στην
τέλεση του εν λόγω αδικήµατος.
2. Ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα διοίκησης και
εκµετάλλευσης λιµενικής εγκατάστασης, ο οποίος επι−
χειρεί τη λειτουργία της, κατά παράβαση της εκδοθεί−
σας, σύµφωνα µε την παράγραφο Α.1(β), αποφάσεως
περί αναστολής αυτής, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλά−
χιστον δύο (2) µηνών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του
συµπράττει στην τέλεση του εν λόγω αδικήµατος.
Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της
Σ.Ε.Ν.Α., αρµόδια υπηρεσία για την εισήγηση αλλαγής
των επιπέδων ασφάλειας ορίζεται το Συντονιστικό Κέ−
ντρο, συνεπικουρούµενο κατά περίπτωση και από άλλες
υπηρεσίες της Ενιαίας Αρµόδιας Αρχής.
2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ανα−
φορών Ασφάλειας οι αρµοδιότητές του, κατά τις ερ−
γάσιµες ηµέρες και ώρες, ασκούνται από το Συντονι−
στικό Κέντρο, και τον υπόλοιπο χρόνο από το Ενιαίο
Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και Διάσωσης (ΥENΑΝΠ
/ΕΚΣΕΔ).
Άρθρο 19
Λοιπές διατάξεις
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 989/1979
(ΦΕΚ 260 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1
του άρθρου 1 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄), προστίθεται
περίπτωση κη΄ ως ακολούθως:
«κη): α) επιτρέπεται να συνιστά εταιρείες µη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα οποιασδήποτε νοµικής µορφής,
που δεν υπάγονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα είτε
αυτοτελώς είτε µε άλλους φορείς, µε αυτοτελή δια−
χείριση των πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυ−
λίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς οργανισµούς
και µε σκοπό την εκπόνηση µελετών σχετιζόµενων µε
τη ναυτιλία, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε ηµεδαπά
ή αλλοδαπά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, την ίδρυση,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, εκπαιδευτικών
κέντρων κατάρτισης, µετεκπαίδευσης και επιµόρφωσης
στο ναυτικό χώρο, την υλοποίηση προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάπτυξη της πληροφορικής,
την εφαρµογή κάθε µορφής κοινοτικών προγραµµάτων
ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιµελητηριακού
σκοπού και
β) µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία
εγκρίνεται από τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, µπορεί να συνιστά
κεφαλαιουχικές εταιρείες ή να συµµετέχει σε αυτές, η
δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό
δηµόσιου συµφέροντος. Οι δαπάνες που προκαλούνται
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από την εφαρµογή της περίπτωσης β΄ υπόκεινται στον
έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»
2. Η ισχύς του άρθρου αυτού ισχύει από την 1η Ια−
νουαρίου 2007.
Άρθρο 20
Λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων
Σκοπός και τρόπος επιβολής τους
1. Σε πάσης φύσεως όχηµα επιβιβαζόµενο ή αποβιβαζό−
µενο σε ή από πλοίο γραµµών εσωτερικού ή εξωτερικού,
µε ελληνική ή ξένη σηµαία, κινούµενο επί τροχών, είτε
αυτοδυνάµως είτε ρυµουλκούµενο, επιβάλλεται ειδικό
τέλος χρήσεως λιµένα υπέρ των φορέων διοίκησης και
εκµετάλλευσης των λιµένων επιβίβασης και αποβίβασης.
Το τέλος είναι ανταποδοτικό για την κατασκευή, συ−
ντήρηση, λειτουργία και εκσυγχρονισµό των λιµενικών
εγκαταστάσεων και υποδοµών που απαιτούνται για την
καλύτερη διακίνηση των πάσης φύσεως οχηµάτων που
έχουν σκοπό την επιβίβασή τους στα πλοία ή την αποβί−
βασή τους από αυτά. Του τέλους αυτού απαλλάσσονται
τα πάσης φύσεως οχήµατα των Ενόπλων Δυνάµεων.
2. Το τέλος χρήσεως λιµένα συνίσταται σε συνολικό
ποσοστό 5% στην τιµή του εισιτηρίου ή του ναύλου και
αναγράφεται στα εισιτήρια αναλυτικά ως 2,5% υπέρ
του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα
επιβίβασης και 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης και εκ−
µετάλλευσης του λιµένα αποβίβασης. Σε περίπτωση
που ο λιµένας επιβίβασης ή αποβίβασης βρίσκεται στο
εξωτερικό, το συνολικό ποσοστό του τέλους εισπράτ−
τεται υπέρ του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του
λιµένα του εσωτερικού. Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται
και αποδίδεται µε ευθύνη αυτών που τα εκδίδουν στο
λογαριασµό του δικαιούχου, µαζί µε υπεύθυνη δήλωση
και κατάσταση εµφαίνουσα τον αριθµό των εκδοθέ−
ντων εισιτηρίων ή ναύλων και το καταβλητέο χρηµατικό
ποσό.
3. Οι υποχρεώσεις των εκδιδόντων τα εισιτήρια ή τους
ναύλους οχηµάτων, ο τρόπος ελέγχου ορθής απόδοσης
του τέλους, η είσπραξη των οφειλοµένων από τους δι−
καιούχους φορείς, καθώς και οι κυρώσεις − ποινές για µη
είσπραξη, µειωµένη είσπραξη ή καθυστέρηση απόδοσης
του τέλους υπέρ των φορέων διοίκησης και εκµετάλ−
λευσης λιµένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις
του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν από
τις αντίστοιχες του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α΄) και του ν.
2881/ 2001 (ΦΕΚ 16 Α΄) για τα λιµενικά τέλη επιβατών,
εφαρµόζονται αναλόγως και για τα τέλη οχηµάτων,
εκτός των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 6 του ν.
2399/1996.
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996,
όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτωση α΄ της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2575/1998 και από την
παράγραφο 1 του άρθρου 2 του π.δ. 242/2003 (ΦΕΚ 219
Α΄), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε ή αποβιβάζε−
ται από πλοίο, επιβάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος
χρήσεως λιµένα υπέρ των φορέων διοίκησης και εκ−
µετάλλευσης των λιµένων επιβίβασης και αποβίβασης,
για την κατασκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισµό των
λιµενικών εγκαταστάσεων.»
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6
του ν. 2399/1996, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν.
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2575/1998, καθώς και από την παράγραφο 2 του άρθρου
2 του π.δ. 242/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το τέλος συνίσταται σε συνολική ποσοστιαία προ−
σαύξηση 5% στην τιµή του εισιτηρίου ή του ναύλου
για τους επιβάτες των πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ και
υδροπτερύγων πλοίων γραµµών εσωτερικού και εξωτε−
ρικού, µε ελληνική ή ξένη σηµαία και αναγράφεται στα
εισιτήρια αναλυτικά ως 2,5% υπέρ του φορέα διοίκησης
και εκµετάλλευσης του λιµένα επιβίβασης και 2,5% υπέρ
του φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα
αποβίβασης.»
6. Η είσπραξη και απόδοση των ανωτέρω δικαιωµάτων
µπορεί να ανατεθεί, µε απόφαση του φορέα διοίκησης
και εκµετάλλευσης του λιµένα, και σε εντεταλµένους
τρίτους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία είσπραξης
και απόδοσης των δικαιωµάτων αυτών από τους υπό−
χρεους καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εµπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
7. Τα ανωτέρω ποσοστά των ειδικών τελών επί οχη−
µάτων και επιβατών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονο−
µικών και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής.
8. Τα ποσοστά των παραγράφων 2 και 5 δεν ισχύουν
για τον Ο.Λ.Π. Α.Ε., τον Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και τους Οργανι−
σµούς Λιµένων Α.Ε. που συστάθηκαν µε το ν. 2932/2001,
οι οποίοι εκδίδουν τιµολόγια ύστερα από απόφαση
των Δ.Σ. αυτών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Σε
περίπτωση επιβίβασης από λιµένα αρµοδιότητας των
ανωτέρω φορέων, ο αντίστοιχος φορέας διοίκησης και
εκµετάλλευσης του λιµένα αποβίβασης θα δικαιούται
το ποσοστό των προηγούµενων παραγράφων, εφόσον
πρόκειται για Λιµενικό ή Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο. Σε
περίπτωση αποβίβασης σε λιµένες αρµοδιότητας Ορ−
γανισµών Λιµένων Α.Ε., οι εν λόγω φορείς δικαιούνται
τα ποσοστά που προβλέπονται από τα εγκεκριµένα
τιµολόγια αυτών.
9. Η αµοιβή των υπευθύνων για την απόδοση του
ειδικού τέλους οχηµάτων και επιβατών καθορίζεται σε
ποσοστό 5% στο εισπραττόµενο ποσό για τους επι−
βάτες και σε ποσοστό 4% στο εισπραττόµενο ποσό
για τα οχήµατα. Η εν λόγω αµοιβή καταβάλλεται στον
δικαιούχο µε απόφαση του φορέα διοίκησης, µετά τη
διενέργεια ελέγχου από αυτόν και σύµφωνα µε τη δια−
δικασία εξόφλησης των δαπανών του.
10. Πέραν των ποινών που προβλέπονται από τις κεί−
µενες διατάξεις, σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης
απόδοσης των λιµενικών τελών και δικαιωµάτων υπέρ
των φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης των λιµέ−
νων (Οργανισµών Λιµένων Α.Ε., Δηµοτικών Λιµενικών
Ταµείων και Λιµενικών Ταµείων), ανεξάρτητα από το αν
αυτά βαρύνουν το πλοίο, τους επιβάτες, τα οχήµατα
ή τα φορτία και ανεξαρτήτως των υποχρέων καταβο−
λής αυτών, οι κατά τόπους Λιµενικές Αρχές, µετά από
αιτιολογηµένη αίτηση του οικείου φορέα µπορούν να
απαγορεύουν τον απόπλου των πλοίων.
11. Οι διατάξεις του ν.δ. 44/1973, καθώς και κάθε αντί−
θετη γενική ή ειδική διάταξη, καταργούνται.
Άρθρο 21
Το ακίνητο του Νοσηλευτικού Ιδρύµατος Εµπορικού
Ναυτικού (Ν.Ι.Ε.Ν.), µετά του περιβάλλοντος αυτού χώ−
ρου, στα Μελίσσια Αττικής, εκτάσεως 119.458 τ.µ., κεί−
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µενο εντός των ορίων του Δήµου Μελισσίων, µε Κωδικό
Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου 050921128013/0/0 του
Κτηµατολογικού Γραφείου Αµαρουσίου, το οποίο περι−
ήλθε και ανήκει στην κυριότητα του νοµικού προσώπου
του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (ΝΑΤ), µπορεί να χρη−
σιµοποιείται, ολικώς ή µερικώς, ως Γενικό Νοσοκοµείο
Εµπορικού Ναυτικού. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις
του ν.δ. 221/1973 (ΦΕΚ 273 Α΄) εφαρµόζονται µόνο για
τις λειτουργικές αρµοδιότητες των Οργάνων του Οίκου
Ναύτου (Ο.Ν.). Για κάθε άλλη χρήση, το ΝΑΤ έχει απο−
κλειστικά όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την
κυριότητά του επί του ακινήτου αυτού. Με απόφαση του
Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής, επιλύεται κάθε διαφορά που ανακύπτει
από τη χρήση του ακινήτου αυτού, ολικώς ή µερικώς,
ως Γενικού Νοσοκοµείου Εµπορικού Ναυτικού από το
Νοσηλευτικό Ίδρυµα Εµπορικού Ναυτικού (Ν.Ι.Ε.Ν.).
Άρθρο 22
1. Οι τακτικές µηνιαίες εισφορές ναυτικών και πλοιο−
κτητών φορτηγών οχηµαταγωγών πλοίων άνω των 1.500
κ.ο.χ., που δροµολογούνται στις θαλάσσιες ενδοµεταφο−
ρές σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145
Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, και εκτελούν πλόες συνολικής
απόστασης άνω των τριάντα (30) ναυτικών µιλίων από
τον αφετήριο λιµένα µέχρι το λιµένα τελικού προορι−
σµού, δεν µπορεί να είναι κατώτερες από αυτές που
καταβάλλονται για υπηρεσία ναυτικού σε ακτοπλοϊκά
επιβατηγά πλοία αντίστοιχης χωρητικότητας.
2. Για προσοντούχους ναυτικούς που έχουν συνταξιο−
δοτηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος άρθρου µε
βάση ασφαλιστικές εισφορές, για υπηρεσία σε πλοία
της προηγούµενης παραγράφου, εφαρµόζονται οι δια−
τάξεις του άρθρου 13 παρ.1β΄ έως και στ΄ του ν. 3075/
2002, µετά από αίτησή τους και καταβολή της διαφοράς
εισφορών Ν.Α.Τ.−Κ.Ε.Α.Ν.

στο Λιµενικό Σώµα, συνυπολογιζοµένου εις τον χρόνον
αυτόν και του χρόνου του Λιµενοφύλακα και λαµβάνουν
εξ ολοκλήρου ή και µε βάση το ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272
Α΄) τµηµατικά τη σύνταξη του βαθµού του Πλοιάρχου
Λ.Σ. και άνω προάγονται για ένα µήνα στο βαθµό του
Πλοιάρχου και αποστρατεύονται ως ευδοκίµως τερµα−
τίσαντες µε το βαθµό αυτόν.
Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε−
ται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις αυτού.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Δεκεµβρίου 2007
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Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Άρθρο 23
Αντιπλοίαρχοι των Παραγωγικών Σχολών Δοκίµων
Υπαξιωµατικών Λιµενικού Σώµατος (ΣΔΥΛΣ) που απο−
στρατεύθηκαν πριν την ισχύ του ν. 2935/2001 (ΦΕΚ 162
Α΄), εφόσον έχουν τριάντα πέντε (35) έτη πραγµατικής
υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις περί τριακονταπενταετίας
διατάξεις, ή τριάντα δύο (32) έτη συνολική υπηρεσία

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 20 Δεκεµβρίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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