
Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 373/2016 
Αξ. 4983, 21.12.2016    

Αξηζκφο 373 
 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΡΥΗ ΛΙΜΔΝΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1973 ΔΩ 2016 
__________________ 

ΣΟ ΠΔΡΙ ΑΡΥΗ ΛΙΜΔΝΩΝ ΚΤΠΡΟΤ (ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΛΙΜΔΝΩΝ) ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΣΟΤ 2016  

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΜΔΡΟ Η – ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ ………………………………………………………….. 

ΜΔΡΟ ΗΗ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ……………………………... 

ΜΔΡΟ ΗΗΗ – ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΖ ΑΡΥΖ ……………………… 

ΜΔΡΟ IV – ΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΦΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΡΥΖ………... 

ΜΔΡΟ V – ΔΗΓΟΠΟΗΖΔΗ, ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ  

                     ΚΑΗ ΓΖΛΧΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ………………………………………... 

ΜΔΡΟ VI – ΚΑΦΖ ΝΑΤΗΠΛΟΟΤΝΣΑ Ή ΚΗΝΟΤΜΔΝΑ 

                      ΜΔΑ Δ  ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ…………………………….. 

ΜΔΡΟ VII – ΠΡΟΓΔΖ Ή ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΖΖ ΚΑΦΧΝ ΜΔΑ 

                      Δ   ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ…………………………………….. 

ΜΔΡΟ VIII – ΚΑΦΖ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΘΔΖ 

                        ΚΡΖΠΗΓΧΜΑΣΟ Δ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΖ ΑΡΥΖ…………… 

ΜΔΡΟ IX – ΑΔΡΟΚΑΦΖ ……………………………………………………… 

ΜΔΡΟ X – ΔΚΡΖΚΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΓΑΘΑ………….…     

ΜΔΡΟ ΥΗ – ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ …………………………………….……… 

ΜΔΡΟ ΥΗΗ – ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ ………………………………………………..……. 

ΜΔΡΟ ΥΗΗΗ – ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ 

                       ΣΟ ΛΗΜΑΝΗ ΛΔΜΔΟΤ……………………………………….. 

       ΚΔΦΑΛΑΗΟ Η – ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ …………………………………..…. 

       ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ – ΠΡΟΒΑΖ ΣΗ ΠΔΡΗΟΥΔ ΠΑΡΑΥΧΡΖΖ …….... 

       ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ – ΠΛΟΖΓΖΖ …………………………………………….…. 

       ΚΔΦΑΛΑΗΟ IV – ΡΤΜΟΤΛΚΖΖ ………………………………………..… 

       ΚΔΦΑΛΑΗΟ V – ΔΛΛΗΜΔΝΗΜΟ ……………………………………….. 

       ΚΔΦΑΛΑΗΟ VI – ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΓΑΘΑ 

                                  ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ   ΚΑΤΗΜΧΝ………….... 

           ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΗΟ Η – ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ……………………..…… 

2399



 

 

 
 

            

ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗ – ΘΑΛΑΗΑ ΣΔΡΜΑΣΗΚΑ 

                                            ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ…………………………….…. 

          ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ – ΥΔΗΡΗΜΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΓΑΘΧΝ …………..….. 

          ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΗΟ IV – ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΤΗΜΧΝ …………………………..... 

                                              Άδεηα δηαρεηξηζηή πεηξέιεπζεο ………………...… 

                                              Πξνκήζεηα θαπζίκσλ απφ ζαιάζζην ηεξκαηηθφ 

                                              ή εγθαηάζηαζε ………………………………..…….. 

                                             Πξνκήζεηα θαπζίκσλ απφ θνξηεγίδα 

                                             θαπζίκσλ………………………………………………. 

                                            Δθνδηαζκφο θαπζίκσλ απφ βπηηνθφξν………....…. 

                                           Γεληθνί Καλνληζκνί Αζθαιείαο ζε αλεθνδηαζκφ 

                                           θαπζίκσλ  ……………………………………………….. 

          ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΗΟ V – ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ………………………………........ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ   VII – ΤΛΛΟΓΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ 

                      ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΟΗΜΟΤ ΝΔΡΟΤ………………………………….…… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2400



 

 

 
 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1973 ΔΧ  2016 
__________________ 

 
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 30 

 

38/1973,  
59/1977, 
28/1979,  

195/1986,  
20/1987,  
62/1987,  

207/1988,  
229/1989,  

59(Η)/1992, 
 51(Η)/1993, 
 2(Η)/1997,  

136(Η)/2002,  
134(Η)/2004,  
164(Η)/2004,  
38(Η)/2006,  

155(Η)/2007,  
86(Η)/2008, 
94(Η)/2008,  
71(Η)/2011,  
85(Η)/2015,  

160(Η)/2015, 
132(I)2016. 

 

Ζ Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρεη ην άξζξν 30 ησλ πεξί 
Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ Νφκσλ ηνπ 1973 έσο 2016, εθδίδεη κε ηελ έγθξηζε ηνπ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ην πην θάησ Γηάηαγκα: 
 

ΜΔΡΟ Ι. – ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 

 
πλνπηηθφο  
Σίηινο. 

 
1. Σν παξφλ δηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ (Λεηηνπξγία πεξηνρψλ 

Ληκέλσλ) Γηάηαγκα ηνπ 2016. 
 

Δξκελεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ην παξφλ Γηάηαγκα, εθηφο εάλ πξνθχπηεη απφ ην θείκελν δηαθνξεηηθή έλλνηα: 
 

«αγσγφο πξνβιήηαο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε άθακπην ή εχθακπην αγσγφ ν νπνίνο  

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ζαιάζζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε, ζε ηέηνην ζεκείν νχησο ψζηε, ζε 
πεξίπησζε πξφθιεζεο βιάβεο ζε ηέηνην αγσγφ αλά πάζα ζηηγκή, νπζίεο είλαη  δπλαηφλ λα 
δηαθχγνπλ ζηα ιηκεληθά λεξά· 

«άδεηα ελ ζεξκψ εξγαζίαο» ζεκαίλεη πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν επηηξέπεη ζπγθεθξηκέλε ελ 

ζεξκψ εξγαζία λα εθηειεζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ζε 
θαζνξηζκέλε πεξηνρή, ζπλδεδεκέλν κε φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη πθηζηάκελεο 
δηαδηθαζίεο αζθαιείαο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο. Ζ άδεηα  είλαη ζε ηχπν πνπ εγθξίλεηαη 
απφ ηελ Αξρή θαη εθδίδεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν κε ηελ ρξήζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 
νδεγηψλ ησλ εθάζηνηε εθαξκνδφκελσλ ρεηηθψλ Πξάμεσλ· 

«άδεηα ελ ςπρξψ εξγαζίαο» ζεκαίλεη πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν επηηξέπεη ζπγθεθξηκέλε ελ 

ςπρξψ εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ, ζπλδεδεκέλν κε 
φινπο ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο αζθαιείαο θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο άδεηαο. Ζ άδεηα  είλαη ζε ηχπν πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξρή θαη εθδίδεηαη απφ 
αξκφδην πξφζσπν κε ηελ ρξήζε ησλ απαηηήζεσλ θαη νδεγηψλ ησλ εθάζηνηε 
εθαξκνδφκελσλ ρεηηθψλ Πξάμεσλ· 

           «αδξαλέο αέξην» ζεκαίλεη αέξην ή κείγκα αεξίσλ φπσο θαπζαέξην, άδσην, δηνμείδην 

άλζξαθα ή άιιν αδξαλέο αέξην πνπ πεξηέρεη επαξθέο νμπγφλν πξνο ππνζηήξημε 
αλάθιεμεο· 

«αλαγλσξηζκέλε αξρή» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε αξρή, νξγαληζκφ, Νενγλψκνλα, ηερληθφ ή 

αθαδεκατθφ ζψκα, ή εγθαηαζηάζεηο θπζηθψλ δνθηκψλ, εθάζηνηε αλαγλσξηζκέλα απφ ηελ 
Αξρή θαη/ή ηνλ ΓΝΟ, γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο· 
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«Αλάδνρνο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν ην νπνίν ζπλάπηεη ζχκβαζε κε ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 Α ηνπ Νφκνπ· 

«αλαζπκηάζεηο κεηαθνξέα αεξίνπ» ζεκαίλεη αέξην κε ζεξκνθξαζία θαηψηεξε ηνπ θξίζηκνπ 

ζεκείνπ θαη φρη ζε πγξή κνξθή· 

«απφπιπκα» ζεκαίλεη νπνηεζδήπνηε πνζφηεηεο πνπ παξακέλνπλ κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

δεμακελψλ θνξηίνπ θαη απνηειείηαη απφ κείγκα πγξψλ θαζαξηζκνχ δεμακελψλ θνξηίνπ θαη 
νπνηεζδήπνηε απφ ηηο νπζίεο σο πεξηγξάθνληαη ζηνπο νξηζκνχο σο πεηξέιαην, κε πηεηηθφ 
πεηξέιαην, πηεηηθφ πεηξέιαην, έιαην, πγξνπνηεκέλν αέξην, πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην, 
πγξνπνηεκέλν πεηξειατθφ αέξην ρεκηθά, ζηεξεά επηθίλδπλα θνξηία ρχκα, επηθίλδπλα θνξηία 
θαη ππνιείκκαηα· 

«αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηελ αξρή ε νπνία θαζνξίδεηαη κε νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ, φπσο 

είλαη εθάζηνηε ε πεξίπησζε, λφκν, θαλνληζκφ ή δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία ελεξγεί θαηφπηλ 
έγθξηζεο ηεο Αξρήο·  

«αξκφδην πξφζσπν» ζεκαίλεη δεφλησο πξνζνληνχρν θαη έκπεηξν αλαιπηή αλαγλσξηζκέλν 

απφ ηελ Αξρή γηα ηνλ ζθνπφ έθδνζεο «πηζηνπνηεηηθνχ απαιιαγήο απφ επηθίλδπλα αέξηα 
(gas free certificate)» θαη «αδξαλνχο αεξίνπ» θαη άδεηεο «εξγαζίαο» θαη «θαηαγξαθήο 
ζαιάκσλ» γηα πινία· 

«Αξρηπινεγφο» θαη «Βνεζφο Αξρηπινεγφο» ζεκαίλεη ηνπο Πινεγνχο νη νπνίνη δηνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 161· 
 
«αηνκηθή ηδηνθηεζία» ζεκαίλεη νπνηαλδήπνηε ηδηνθηεζία εθηφο απφ ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο· 

 
«γπκλή θιφγα» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ελδερφκελε κε πεξηνξηζκέλε πεγή αλάθιεμεο θαη 

πεξηιακβάλεη: 

(i) Όια ηα εθηεζεηκέλα ππξαθησκέλα πιηθά  φπσο θσηηά, γπκλή θιφγα, ζπγθφιιεζε θαη 
θαχζε θαλψλ, αλακκέλα ηζηγάξα, πνχξνη, πίπεο, αλαπηήξεο ή παξφκνηα θαπληθά 
πιηθά, 
 

(ii) Οπνηαδήπνηε ελδερφκελε πεγή δεκηνπξγία ζπίζαο, 
 

(iii) Οπνηαδήπνηε επηθάλεηα κε ζεξκνθξαζία ίζε ή πςειφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε 
ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο ησλ νπζηψλ, νη νπνίεο ελδερνκέλσο  λα είλαη παξνχζεο ζηελ 
πεξηνρή νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο, 

 
(iv) Οπνηαδήπνηε θαη φια ηα εξγαιεία, εμνπιηζκφο, ζπζηήκαηα ειεθηξηθνχ θσηηζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνξεηψλ ξαδηνθψλσλ, θαλψλ, αξηζκνκεραλψλ θ.α.) πνπ δελ 
είλαη πηζηνπνηεκέλα σο εγγελψο αζθαιή απφ αλαγλσξηζκέλε αξρή, 

 
(v) Μεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο πνπ δελ είλαη πηζηνπνηεκέλεο σο εγγελψο αζθαιείο ή 

πεξηνξίδνληαη εληφο αληηεθξεθηηθήο ζηέγαζεο· 
 

«δεμακελφπινην» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πινίν σο πεξηγξάθεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

πεηξειαηνθφξνπ, κεηθηνχ κεηαθνξέα θαη ρεκηθνχ δεμακελφπινηνπ,  είηε απηνθηλνχκελν είηε 
φρη, θαη πεξηιακβάλεη θνξηεγίδεο  ή κανχλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εμ’ νινθιήξνπ γηα ηελ 
κεηαθνξά πγξψλ, επηθίλδπλσλ  θνξηίσλ ρχκα· 

«Γεκνθξαηία» ζεκαίλεη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία· 

 
«δηαρεηξηζηήο ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ / εγθαηάζηαζεο» ζεκαίλεη ηνλ Αλάδνρν ή/θαη 

πξφζσπν δεφλησο αδεηνδνηεκέλν απφ ηελ Αξρή, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ζαιάζζην 
ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε. 

«δηαρεηξηζηήο πεηξέιεπζεο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ή εηαηξηθφ ζψκα, δεφλησο 

αδεηνδνηεκέλν απφ ηελ Αξρή δπλάκεη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, γηα ηελ δηαλνκή, πψιεζε, 
δηεμαγσγή,  ή δηάζεζε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ηξνθνδφηεζεο θαπζίκσλ, ή γηα 
νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα, είηε ηέηνην πξφζσπν ή εηαηξηθφ ζψκα είλαη ην 
πξφζσπν ην νπνίν θπζηθά κεηαθέξεη θαχζηκα ζε πινία ή φρη· 
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«ΓΝΟ» ζεκαίλεη ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ· 

«εγγελψο αζθαιέο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ ή ζχζηεκα ην νπνίν πηζηνπνηείηαη 

απφ αλαγλσξηζκέλε αξρή, ζχκθσλα κε πξνθαζνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο σο αλίθαλν λα 
παξάμεη ππφ θαλνληθή ή αηπρή ρξήζε, ζπίζα ή ζεξκηθή δξάζε ην νπνίν δχλαηαη  λα 
αλαθιέμεη ζπγθεθξηκέλν κείγκα αεξίνπ θαη φπνπ ηέηνηνο εμνπιηζκφο έρεη δηαηεξεζεί 
απζηεξψο ζηελ ίδηα θαηάζηαζε σο είρε πηζηνπνηεζεί· 

«εγθεθξηκέλν κέξνο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε δηακεηαθνκηζηηθφ παξάπεγκα, απνβάζξα, 

θξεπίδσκα ή άιιν ηφπν ζε ιηκεληθή πεξηνρή, πεξηιακβαλνκέλεο θαη αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο, 
φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή· 
 
«εθξεθηηθέο χιεο» ζεκαίλεη ππξίηηδα, ληηξνγιπθεξίλε, δπλακίηηδα, βακβαθνππξίηηδα, 

ππξίηηδα αλαηίλαμεο, βξνληψδε πδξάξγπξν ή άιια βξνληψδε κέηαιια, έγρξσκα ππξά θαη 
θάζε άιιε χιε, παξφκνηα ή κε κε ηηο πην πάλσ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ή θαηαζθεπάδεηαη 
γηα ην ζθνπφ πξφθιεζεο πξαθηηθνχ απνηειέζκαηνο κε έθξεμε ή ππξνηερληθφ απνηέιεζκα, 
πεξηιακβάλεη δε ζήκαηα νκίριεο, ππξνηερλήκαηα, ππξνδνηήξεο, βνιίδεο, θάςνπιεο 
επίθξνπζεο, ππξνθξνηεηέο, θπζίγγηα, ππξνκαρηθά θάζε είδνπο θαη θάζε πξνζαξκνγή ή 
παξαζθεχαζκα απφ νπνηαδήπνηε εθξεθηηθή χιε απφ ηα πην πάλσ, αιιά δελ πεξηιακβάλεη 
ππξνκαρηθά πινίνπ: 
 
Ννείηαη φηη ε Αξρή κπνξεί, κε γλσζηνπνίεζε ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα ραξαθηεξίδεη θάζε αληηθείκελν ή θάζε είδνπο νπζία, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππξνκαρηθψλ πινίνπ, σο εθξεθηηθή χιε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο· 

«έιαην» ζεκαίλεη ην πεηξέιαην ζε νπνηαδήπνηε πγξή κνξθή θαη ζπκπεξηιακβάλεη αξγφ 

πεηξέιαην θαη νπνηνδήπνηε παξάγσγν πγξψλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην 
Παξάξηεκα I ηεο χκβαζεο MARPOL, φπσο απηφ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

«ελ ζεξκψ εξγαζία» ζεκαίλεη εξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη πεγέο αλάθιεμεο ή 

ζεξκνθξαζηψλ επαξθψο πςειψλ πνπ δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ αλάθιεμε ελφο κείγκαηνο 
αεξίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ «γπκλψλ θινγψλ»· 

«ελ ςπρξψ εξγαζία» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ε νπνία δελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πεγή αλάθιεμεο εληφο πεξηνρήο φπνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο ή ζε παξαθείκελε πεξηνρή 
απηήο· 

«επηθίλδπλα αγαζά» ζεκαίλεη: 

(i) Αγαζά  πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηνλ Κψδηθα IMDG, 
(ii) Δπηθίλδπλεο πγξέο νπζίεο  πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 17 ηνπ Κψδηθα ΗBC, 
(iii) Τγξνπνηεκέλα αέξηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζην Κεθάιαην 19 ηνπ Κψδηθα ΗGC, 
(iv) ηεξεά πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηνπ Κψδηθα IMSBC. 
(v) Αγαζά γηα ηελ κεηαθνξά ησλ νπνίσλ θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο έρνπλ θαζνξηζηεί 

κε ηελ παξάγξαθν 1.1.3 ηνπ Κψδηθα IBC ή παξάγξαθν 1.1.6 ηνπ Κψδηθα IGC· 
 

Ννείηαη φηη ε Αξρή κπνξεί, κε γλσζηνπνίεζε ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα ραξαθηεξίδεη θάζε αληηθείκελν ή θάζε είδνπο νπζία, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ θαη ησλ ππξνκαρηθψλ πινίνπ σο επηθίλδπλα 
αγαζά γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο· 

Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε «επηθίλδπλν θνξηίν»  εξκελεχεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν σο 
ν νξηζκφο «επηθίλδπλα αγαζά»· 

«επηθίλδπλε δψλε»  ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε δψλε ζηελ αθηή, ε νπνία γηα ην ζθνπφ ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη/ή ηεο ρξήζεο ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ ζεσξείηαη σο επηθίλδπλε ή φπνπ 
ηνμίλεο επηθίλδπλεο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή ή πγεία δχλαληαη λα είλαη ελδερνκέλσο 
παξνχζεο· 

«επηθίλδπλε πεξηνρή» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε πεξηνρή ζε πινίν, ε νπνία γηα ηνπο ζθνπνχο 

ηεο εγθαηάζηαζεο θαη/ή ρξήζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζεσξείηαη σο επηθίλδπλε ή φπνπ 
ηνμίλεο επηθίλδπλεο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή ή πγεία δχλαληαη λα είλαη ελδερνκέλσο 
παξνχζεο· 
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«επηθίλδπλα ζπζθεπαζκέλα θνξηία» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε επηθίλδπλα θνξηία ή θνξηία 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Κψδηθα IMDG, πνπ κεηαθέξνληαη ζε θηβψηηα κε πινία εθηφο απφ 
δεμακελφπινηα. πκπεξηιακβάλεη νπνηεζδήπνηε θελέο αθάζαξηεο ζπζθεπαζίεο (φπσο  
εκπνξεπκαηνθηβψηηα-δεμακελή ελδηάκεζσλ ρχδελ θηβσηίσλ, ρχδελ ζπζθεπαζηψλ, θνξεηά 
βπηία ή βπηηνθφξα) νη νπνίεο  πξνεγνπκέλσο πεξηείραλ επηθίλδπλα θνξηία, εθηφο θαη εάλ νη 
ζπζθεπαζίεο έρνπλ θαζαξηζηεί επαξθψο απφ φια ηα ππνιείκκαηα ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ 
θαη απαιιαρζεί απφ αλαζπκηάζεηο ψζηε λα εμνπδεηεξψλεηαη νπνηνζδήπνηε θίλδπλνο, ή λα 
έρεη θνξησζεί κε κε επηθίλδπλε νπζία· 

«εξγαζίεο πεηξέιεπζεο» ζεκαίλεη ηηο πξαγκαηηθέο εξγαζίεο θφξησζεο, απφζεζεο ή 

κεηαθνξάο θαπζίκσλ κεηαμχ θνξηεγίδαο θαπζίκσλ ή νδηθψλ πεηξειαηνθφξσλ ή ζαιάζζησλ 
ηεξκαηηθψλ ή ζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πινίνπ παξαιήπηε· 

«εξγαζίεο ρεηξηζκνχ θνξηίνπ» ζεκαίλεη ηηο πξαγκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θφξησζεο, 

απφζεζεο ή κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, απνπιπκάησλ, ππνιεηκκάησλ ή 
ζπζθεπαζκέλσλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, κεηαμχ δεμακελψλ ελφο πινίνπ, ηκήκαηα ή 
εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη/ή κίαο απνβάζξαο, ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ, ζαιάζζηαο 
εγθαηάζηαζεο, νρεκάησλ, εκπνξεπκαηνθηβψηησλ, ή κε άιια κέζα κεηαθνξάο, ή κεηαμχ 
πινίσλ. Πεξηιακβάλεη κεηαθνξά απφ, πξνο ή εληφο πεξηνρήο ζαιάζζηαο απνζήθεο 
ηεξκαηηθνχ/εγθαηαζηάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ελδηάκεζεο θχιαμεο, δειαδή ηελ 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ θαηά ηελ 
κεηαθνξά ηνπο απφ ην ζεκείν πξνέιεπζεο κέρξη ηνλ πξννξηζκφ ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο 
αιιαγήο ηξφπνπ θαη κέζσλ κεηαθνξάο· 

«Δπξσπατθέο πκθσλίεο ADR, ADN θαη RID» ζεκαίλεη ηελ Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηηο 

Γηεζλείο Οδηθέο Μεηαθνξέο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ, ηελ Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηηο 
Γηεζλείο Μεηαθνξέο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ κέζσ Δζσηεξηθήο Ναπζηπινΐαο θαη ηελ 
Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηηο Γηεζλείο ηδεξνδξνκηθέο Μεηαθνξέο Δπηθίλδπλσλ 
Δκπνξεπκάησλ αληίζηνηρα, νη νπνίεο θπξψζεθαλ κε ηνπο πεξί Οδηθήο Μεηαθνξάο 
Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ Νφκνπο ηνπ 2004 έσο 2015, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. · 

«ζαιάζζηα εγθαηάζηαζε» ζεκαίλεη ρεξζαία πεξηνρή εθηφο ηνπ ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ, 

φπνπ πινία ειιηκελίδνληαη, θαηαιακβάλνπλ ζέζε ζε θξεπίδσκα ή πξνζδέλνληαη γηα ιήςε 
ππεξεζηψλ φπσο θαζαξηζκφο βπηίνπ, αθαίξεζε απνπιπκάησλ/ππνιεηκκάησλ, 
επηδηνξζψζεηο, θαχζηκα, λαππήγεζε θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε πινία 
θαη ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο· 

«ζαιάζζην ηεξκαηηθφ» ζεκαίλεη ρψξν φπνπ ηα πινία ειιηκελίδνληαη ή θαηαιακβάλνπλ ζέζε 

ζε θξεπίδσκα γηα ην ζθνπφ θφξησζεο, εθθφξησζεο, ρεηξηζκνχ,  ή κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ 
θνξηίσλ, θαπζίκσλ ή νπζηψλ θαη/ή ηέηνηα ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλε απνζήθεπζε ή ρεξζαίεο 
πεξηνρέο ρεηξηζκνχ πνπ βξίζθνληαη ζην ή πιεζίνλ ηνπ ιηκαληνχ θαη/ή είλαη άκεζα 
ζπλδεδεκέλα κε ηέηνηα πινία, ζεκεία πξφζδεζεο ή θξεπηδψκαηα κέζσ αγσγψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεπζείαο κεηαθνξά ηέηνησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ζε απηέο ηηο 
πεξηνρέο· 

«ηδηνθηεζία» ζεκαίλεη θηλεηή, αθίλεηε ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θχζεο ηδηνθηεζία ε νπνία δελ 

αλήθεη ζηελ Αξρή. 

«ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ηδηνθηεζία ε νπνία αλήθεη ζηελ Αξρή ή 

βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε, δηεχζπλζε θαη έιεγρν ηεο, ή ηειεί ππφ κίζζσζε ή εθκίζζσζε 
απφ ηελ Αξρή· 

«ηδηνθηήηεο» ζεκαίλεη ηδηνθηήηε, θχξην ή λαπισηή ζηνλ νπνίν πινίν δηαηίζεηαη, δηνηθνχληα 

ρεηξηζηή ή Πινίαξρν πινίνπ ή ηδηνθηήηε ηνπ θνξηίνπ ηνπ θαη νπνηνδήπνηε πξάθηνξα ελεξγεί 
εθ κέξνπο ηέηνησλ νληνηήησλ· 

«θαχζηκα» ζεκαίλεη νπνηνλδήπνηε πδξνγνλάλζξαθα, πγξφ ή αέξην θαχζηκν ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαχζε απφ ηηο θχξηεο ή θαη βνεζεηηθέο κεραλέο ηνπ πινίνπ·    

«θηβψηην» ζπκπεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε εκπνξεπκαηνθηβψηην, βπηίν, θάδν, βαξέιη, 

βαξέια, παθέην, ή άιιν αληηθείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη νπνηαδήπνηε 
επηθίλδπλα ζπζθεπαζκέλα θνξηία· 
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38/1973,  
59/1977, 
28/1979,  

195/1986,  
20/1987,  
62/1987,  

207/1988,  
229/1989,  

59(Η)/1992, 
 51(Η)/1993, 
 2(Η)/1997,  

136(Η)/2002,  
134(Η)/2004,  
164(Η)/2004,  
38(Η)/2006,  

155(Η)/2007,  
86(Η)/2008, 
94(Η)/2008,  
71(Η)/2011,  
85(Η)/2015,  

160(Η)/2015, 
132(I)2016. 

«Κψδηθαο IBC» ζεκαίλεη ηνλ Γηεζλή Κψδηθα ηνπ ΓΝΟ γηα ηελ Καηαζθεπή θαη ηνλ Δμνπιηζκφ 

ησλ Πινίσλ πνπ Μεηαθέξνπλ Δπηθίλδπλα Υεκηθά Υχκα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ηνπο πεξί ηεο 
Γηεζλνχο πκβάζεσο πεξί Αζθαιείαο ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (Κπξσηηθνί) θαη 
πεξί πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπο ηνπ 1985 έσο 2001·, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη 
ε αληηθαζίζηαληαη· 

«Κψδηθαο IGC» ζεκαίλεη ηνλ Γηεζλή Κψδηθα ηνπ ΓΝΟ γηα ηελ Καηαζθεπή θαη ηνλ Δμνπιηζκφ 

ησλ Πινίσλ πνπ Μεηαθέξνπλ Τγξνπνηεκέλα Αέξηα Υχκα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ηνπο πεξί 
ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο πεξί Αζθαιείαο ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (Κπξσηηθνί) 
θαη πεξί πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπο ηνπ 1985 έσο 2001, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ε αληηθαζίζηαληαη· 

«Κψδηθαο IMDG» ζεκαίλεη ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Κψδηθα Δπηθίλδπλσλ Δηδψλ ηνπ ΓΝΟ ν 

νπνίνο Κψδηθαο εγθξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ε νπνία εθδφζεθε 
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 ησλ πεξί ηεο πκβάζεσο πεξί ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ 
(Κπξσηηθνί) θαη πεξί πλαθψλ Θεκάησλ Νφκσλ ηνπ 1973 έσο 1996, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ε αληηθαζίζηαληαη· 

«Κψδηθαο IMSBC» ζεκαίλεη ηνλ Γηεζλή Κψδηθα ηνπ ΓΝΟ γηα ηα Ναπηηιηαθά ηεξεά Φνξηία 

Υχδελ, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ηνπο πεξί ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο πεξί Αζθαιείαο ηεο 
Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (Κπξσηηθνί) θαη πεξί πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπο ηνπ 1985 
έσο 2001, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ε αληηθαζίζηαληαη· 

«Κψδηθαο ISPS» ζεκαίλεη ην Γηεζλή Κψδηθα γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πινίσλ θαη ησλ 

Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (ISPS Code) ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ πνπ 
πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεκνθξαηία κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4 ησλ πεξί ηεο πκβάζεσο πεξί ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ 
Οξγαληζκνχ (Κπξσηηθψλ) θαη πεξί πλαθψλ Θεκάησλ Νφκσλ ηνπ 1973 έσο 1996∙, φπσο 
απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ε αληηθαζίζηαληαη· 

«Κψδηθαο STCW» ζεκαίλεη ηνλ Κψδηθα πεξί ηεο Δθπαηδεχζεσο, Δθδφζεσο Πηζηνπνηεηηθψλ 

θαη Σεξήζεσο Φπιαθψλ ησλ Ναπηηθψλ, ν νπνίνο θπξψζεθε κεξηθψο απφ ηε Γεκνθξαηία κε 
ηνλ πεξί ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο πεξί Πξνηχπσλ Δθπαηδεχζεσο, Δθδφζεσο 
Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Σεξήζεσο Φπιαθψλ ησλ Ναπηηθψλ, 1978, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην 
1995, (Κπξσηηθφ) θαη πεξί πλαθψλ Θεκάησλ (Σξνπνπνηεηηθφ), Νφκν ηνπ 1998,φπσο απηφο 
εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ε αληηθαζίζηαηαη· 

«κεηθηφο κεηαθνξέαο» ζεκαίλεη πινίν θαηαζθεπαζκέλν ή πξνζαξκνζκέλν λα κεηαθέξεη 
είηε πγξφ πεηξέιαην ή μεξφ θνξηίν ρχκα· 

 «κε πηεηηθφ πεηξέιαην» ζεκαίλεη πγξφ πεηξέιαην πνπ έρεη ζεκείν αλάθιεμεο 60⁰C ή 

πςειφηεξν φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε κέζνδν πεηξάκαηνο θιεηζηνχ δνρείνπ φπσο ASTMD93 
ή ηζφηηκν· 

 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αξρήο Ληκέλσλ Κχπξνπ Νφκνπο ηνπ 1973 έσο 2016, φπσο 

απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 
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«νιηθφ κήθνο (ΟΜ)» ζεκαίλεη ην νιηθφ κήθνο ηνπ ζθάθνπο απφ ην πξσξαίν άθξν ηεο 

θπξίσο ζηαζεξήο κφληκεο θαηαζθεπήο κέρξη ην πξπκλαίν άθξν ηεο ηειεπηαίαο ζηαζεξήο 
κφληκεο θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο· 

«νπζίεο» ζεκαίλεη νπνηεζδήπνηε θαη φιεο, ή νπνηνπζδήπνηε ζπλδπαζκνχο νπζηψλ σο 

θαζνξίδνληαη ζηνπο νξηζκνχο ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, ζηεξεψλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ 
ρχκα, επηθίλδπλα ζπζθεπαζκέλα θνξηία, ππνιείκκαηα, απφλεξα θαη θαχζηκα είηε 
κεηαθέξνληαη σο θνξηίν είηε φρη, είηε κεηαθέξνληαη ρχκα ή φρη· 

«παξνρέαο» ζεκαίλεη ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ ή παξνρέα δεφλησο αδεηνδνηεκέλν απφ ηελ 

Αξρή· 
 
«Παξνρέαο ππεξεζηψλ» ζεκαίλεη ηνλ Αλάδνρν Θαιάζζησλ Τπεξεζηψλ, κε ηνλ νπνίν, 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ Νφκνπ, ζπλάπηεηαη ζχκβαζε κε ηελ νπνία ε Κπβέξλεζε ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο παξαρσξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα παξέρεη θαη λα εθηειεί 
ζαιάζζηεο ππεξεζίεο ζην ιηκάλη ηεο Λεκεζνχ· 

 
«Πεξηνρή Παξαρψξεζεο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε πεξηνρή ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζε 

πεξηνρή ιηκαληνχ γηα ηελ νπνία ζπλάπηεηαη ζχκβαζε παξαρψξεζεο ζχκθσλα κε  ην άξζξν 
16 Α ηνπ Νφκνπ· 

 
«πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξαρψξεζεο» ζεκαίλεη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

δηθαηψκαηα ηα νπνία θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ θαηνρή, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε πεξηνρήο 
παξαρψξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, δπλάκεη ησλ πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο πνπ ζπλάπηνληαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 Α ηνπ Νφκνπ· 
 
«πεηξειαηνθειίδα» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ πνπ νδεγεί ζε άκεζε θειίδα 

«Καηεγνξίαο Β» ή άλσ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Φήθηζκα Α. 542(13), παξάγξαθνο 1.2.6 ηνπ 
ΓΝΟ, φπσο απηφ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

«πεηξειαηνθφξν» ζεκαίλεη πινίν πνπ θαηαζθεπάδεηαη ή πξνζαξκφδεηαη γηα λα κεηαθέξεη 

ρχκα πγξφ πεηξειατθφ θνξηίν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεηθηψλ θνξηίσλ φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ· 

«πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο απφ επηθίλδπλα αέξηα (gas free certificate)» ζεκαίλεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδην πξφζσπν κε ηε ρξήζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 
νδεγηψλ ησλ εθάζηνηε εθαξκνδφκελσλ ρεηηθψλ Πξάμεσλ, ην νπνίν πηζηνπνηεί φηη ε 
αηκφζθαηξα εληφο, ή πνπ ζπγθνηλσλεί ή πνπ άκεζα γεηηληάδεη κε νπνηαδήπνηε δεμακελή, 
δηακέξηζκα/ζάιακν, εκπνξεπκαηνθηβψηην, ή κε ζθξαγηζκέλνπο αγσγνχο  / πδξαπιηθά 
ζπζηήκαηα έρνπλ εθνδηαζηεί κε επαξθή θαζαξφ αέξα γηα κείσζε ησλ επηπέδσλ 
νπνηνπδήπνηε εχθιεθηνπ, ηνμηθνχ ή αδξαλνχο αεξίνπ απφ απηφ πνπ απαηηείηαη γηα 
ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνινγηθφ ζθνπφ· 

«πηζηνπνηεηηθφ ειεθηξηθήο κφλσζεο» ζεκαίλεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη φηαλ 

εξγαζία δηεμάγεηαη ζε ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ή ζε εμνπιηζκφ πνπ ηξνθνδνηείηαη κε 
ειεθηξηζκφ, ππνδεηθλχνληαο φηη ε πξνκήζεηα ειεθηξηζκνχ ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ έρεη κνλσζεί. 
Σν πηζηνπνηεηηθφ  είλαη ζε ηχπν πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξρή θαη εθδίδεηαη απφ αξκφδην 
πξφζσπν κε ηε ρξήζε ησλ απαηηήζεσλ θαη νδεγηψλ ησλ εθάζηνηε εθαξκνδφκελσλ ρεηηθψλ 
Πξάμεσλ· 

«πηζηνπνηεηηθφ IOPP» (Oil Pollution Preventing Certificate) ζεκαίλεη ην δηεζλέο 

πηζηνπνηεηηθφ πξφιεςεο ξχπαλζεο ην νπνίν εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 5, 
Παξάξηεκα I ηεο χκβαζεο MARPOL, φπσο απηφ εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

«πινεγίδα» ζεκαίλεη ζθάθνο ή πινίν πνπ κηζζψλεηαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πινήγεζεο· 
 
«πινίν» θέξεη ηελ ίδηα εξκελεία φπσο απνδίδεηαη ζε πινίν ή ζθάθνο ζχκθσλα κε ηνπο 

εθάζηνηε ηζρχνληεο Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο ηεο Γεκνθξαηίαο·  

«πξάθηνξαο» ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε πινίν ή ζθάθνο ζεκαίλεη πξφζσπν ην νπνίν 

ελεξγεί σο πξάθηνξαο ή εθ κέξνπο ή γηα ινγαξηαζκφ πινίνπ ή ζθάθνπο ή νπνηαζδήπνηε 
λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ή ηδηνθηήηε πινίνπ ή ζθάθνπο· 
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«πξφζσπν» πεξηιακβάλεη πξφζσπν ή ζψκα πξνζψπσλ, είηε εηαηξηθφ ζψκα ή φρη· 

 
«πηεηηθφ πεηξέιαην» ζεκαίλεη πγξφ πεηξέιαην πνπ έρεη ζεκείν αλάθιεμεο ρακειφηεξν απφ 

60⁰C φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηε κέζνδν πεηξάκαηνο θιεηζηνχ δνρείνπ φπσο ASTMD93 ή 

ηζφηηκν, ή ‘κε πηεηηθφ’ πγξφ πεηξέιαην πνπ ρεηξίδεηαη ζε ζεξκνθξαζία άλσ ηνπ ζεκείνπ 
αλάθιεμεο ηνπ, πιελ 10⁰C· 

«ππξνκαρηθά πινίνπ» ζεκαίλεη θάζε αληηθείκελν ή χιε πάλσ ζην πινίν ε νπνία είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ άκπλά ηνπ· 
 

«ξπκνπιθφ ζθάθνο» ζεκαίλεη ζθάθνο κε ηππνδχλακε ηθαλνπνηεηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηε ξπκνχιθεζε ή πξνψζεζε κεγαιχηεξσλ πινίσλ· 

«ζεκαληήξαο» πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε πισηφ, θαλφ, έλδεημε ή ζήκα ρξεζηκνπνηνχκελν 

σο βνήζεκα ζηε λαπζηπινΐα· 

«ζθάθνο»  θέξεη ηελ ίδηα εξκελεία πνπ  απνδίδεηαη ζην «πινίν»· 

«ζηεξεά επηθίλδπλα θνξηία ρχκα» ζεκαίλεη ζηεξεέο ρχκα νπζίεο πνπ θαηέρνπλ επηθίλδπλα 

ρεκηθά θαη ζηεξεέο νπζίεο ρχκα επηθίλδπλεο κφλν ρχδελ, πεξηιακβαλνκέλσλ απνβιήησλ, 
πνπ θαιχπηνληαη απφ ην Παξάξηεκα Β ηνπ Κψδηθα IMSBC· 

«χκβαζε MARPOL» ζεκαίλεη ηελ Γηεζλή χκβαζε ηνπ ΓΝΟ γηα ηελ Πξφιεςε ηεο 

Ρππάλζεσο ηεο Θαιάζζεο απφ Πινία ηνπ 1973 θαη ην Πξσηφθνιιν απηήο ηνπ 1978, πνπ 
θπξψζεθαλ κε ηνπο πεξί ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο πεξί Πξνιήςεσο ηεο Ρχπαλζεο ηεο 
Θάιαζζαο απφ Πινία (Κπξσηηθνί) θαη πεξί πλαθψλ Θεκάησλ Νφκνπο ηνπ 1989 έσο 
2001,φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη  ή αληηθαζίζηαληαη· 

«χκβαζε Παξαρψξεζεο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη Αλάδνρνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16Α ηνπ 
Νφκνπ· 

«χκβαζε  SOLAS» ζεκαίλεη ηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο 

ζηε Θάιαζζα ηνπ 1974 (SOLAS), πνπ θπξψζεθε κε ηνπο πεξί ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο 
πεξί Αζθάιεηαο ηεο Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (Κπξσηηθψλ) θαη πεξί πλαθψλ 
Θεκάησλ Νφκνπο, (Νφκνη ηνπ 1985 έσο 2012), φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη  ή 
αληηθαζίζηαληαη· 

«χκβαζε STCW» ζεκαίλεη ηε Γηεζλή χκβαζε πεξί Πξνηχπσλ Δθπαηδεχζεσο, Δθδφζεσο 

Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Σεξήζεσο Φπιαθψλ ησλ Ναπηηθψλ ηνπ 1978 ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην 
1995 θαη θπξψζεθε κε ησλπεξί ηεο Γηεζλνχο πκβάζεσο πεξί Πξνηχπσλ Δθπαηδεχζεσο, 
Δθδφζεσο Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Σεξήζεσο Φπιαθψλ ησλ Ναπηηθψλ, 1978 θαη 1995, 
(Κπξσηηθψλ) θαη πεξί πλαθψλ Θεκάησλ Νφκσλ ηνπ 1985 θαη 1998, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη  ή αληηθαζίζηαληαη.  

«πκβνχιην» ζεκαίλεη ην πκβνχιην Πινήγεζεο ην νπνίν εγθαζηδξχεηαη δπλάκεη ηεο 

παξαγξάθνπ 173· 
 
«πκβνχιην ηεο Αξρήο» ζεκαίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Αξρήο πνπ ζπζηήλεηαη 

δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Νφκνπ· 

«ζπκθέξνλ ζε θνξηίν» ζεκαίλεη  λαπισηή/απνζηνιέα, κεηαθνξέα, δηαβηβαζηή, 

δηεθπεξαησηή, θέληξν ζπζθεπαζίαο ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, εηαηξεία ή ίδξπκα 
αζρνινχκελν κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: αλαγλψξηζε, 
ζπγθξάηεζε, ζπζθεπαζία ή ζηνηβαζία, αζθάιηζε, ζήκαλζε, επηζήκαλζε ή θαηαγξαθή 
επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ή επηθηλδχλσο ζπζθεπαζκέλσλ θνξηίσλ γηα παξαιαβή απφ ιηκάλη θαη 
κεηαθνξά κέζσ ζαιάζζεο θαη έρνληαο έιεγρν επί ηνπ θνξηίνπ αλά πάζα ζηηγκή· 

«ρεηηθέο Πξάμεηο» ζεκαίλεη: 

(α) ην Κεθάιαην VII, 

(β) φιεο ηηο ζρεηηθέο πκβάζεηο ηνπ ΓΝΟ ζηηο νπνίεο ε Κχπξνο έρεη πξνζρσξήζεη ή δχλαηαη 
εθάζηνηε λα πξνζρσξήζεη,  
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(γ) ηνπο ζρεηηθνχο Κψδηθεο Πξαθηηθήο ηνπ ΓΝΟ, 

(δ) ηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο ISGOTT, OCIMF, ICS, SIGTTO, INTERTANKO, θαη IAPH πνπ 
πεγάδνπλ απφ ηηο πκβάζεηο θαη Κψδηθεο απηνχο, θαη 

(ε) ηνπο  εθάζηνηε ηζρχνληεο θαλφλεο πινίσλ ησλ Νενγλσκφλσλ· 

«πγξαεξηνθφξν» ζεκαίλεη πινίν θαηαζθεπαζκέλν ή πξνζαξκνζκέλν λα κεηαθέξεη ρχκα 

πγξνπνηεκέλν αέξην φπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ «Γηεζλή Κψδηθα IBC γηα ηελ Καηαζθεπή θαη 
ηνλ Δμνπιηζκφ Πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ Δπηθίλδπλα Υεκηθά Υχκα» ηνπ ΓΝΟ· 

«πγξνπνηεκέλν αέξην» ζεκαίλεη αέξηα πνπ έρνπλ πίεζε αηκνχ πνπ ππεξβαίλεη ηα 2.8 bar 

Αbsolute ζε ζεξκνθξαζία 37.8 ⁰C, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ην  «Γηεζλή Κψδηθα IBC γηα ηελ 

Καηαζθεπή θαη ηνλ Δμνπιηζκφ Πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ Δπηθίλδπλα Υεκηθά ρχκα» ηνπ ΓΝΟ, 
θαη άιια παξάγσγα φπσο θαίλνληαη ζην Κεθάιαην 19 ηνπ Κψδηθα απηνχ φηαλ κεηαθέξνληαη 
ρχκα· 

«πγξνπνηεκέλν πεηξειατθφ αέξην» ζεκαίλεη πξνπάλην, βνπηάλην θαη κείγκα 

πξνπαλίνπ/βνπηαλίνπ ζε πγξή κνξθή· 

«πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην» (LNG) ζεκαίλεη ην παξάγσγν ηεο πγξνπνίεζεο ελφο 

θπζηθνχ κείγκαηνο πδξνγνλαλζξάθσλ· 

«ππεξεζία πινήγεζεο» ζεκαίλεη ηελ ππεξεζία, ε νπνία παξέρεηαη απφ αδεηνχρν Πινεγφ, 

ζηνλ πινίαξρν σο πξνο ηελ πινήγεζε θαη ρεηξηζκφ ζθάθνπο, θαηά ηελ είζνδν, έμνδν ή 
κεηαθίλεζε  ηνπ εληφο ηνπ ιηκαληνχ ή πξνιηκέλα, θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ηεο 
πινεγίδαο· 

«ππνιείκκαηα» ζεκαίλεη ππνιεηκκαηηθέο κε αληιήζηκεο πνζφηεηεο θνξηίνπ ην νπνίν 

παξακέλεη επί ηνπ βπηίνπ θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο εθθφξησζεο ή κεηαθνξάο 
νπνησλδήπνηε απφ ηα θνξηία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ νξηζκφ ησλ επηθίλδπλσλ θνξηίσλ· 

«θνξηεγίδα θαπζίκσλ» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πινίν αδεηνδνηεκέλν ή εμνπζηνδνηεκέλν 

απφ ηελ Αξρή λα κεηέρεη ζε πεηξέιεπζε θαπζίκσλ ζε άιια πινία· 

«θνξησηήο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ ηνλ νπνίν ή ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ ή γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ έρεη ζπλαθζεί κε κεηαθνξέα ζπκβφιαην κεηαθνξάο αγαζψλ δηά 
ζαιάζζεο· 

«ρεηξηζηήο» ζεκαίλεη ηνλ δηνηθνχληα ρεηξηζηή ν νπνίνο έρεη ηνπηθφ επηρεηξεζηαθφ έιεγρν 

ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ ή εγθαηάζηαζεο· 

«ρεκηθφ δεμακελφπινην» ζεκαίλεη πινίν θαηαζθεπαζκέλν ή πξνζαξκνζκέλν θπξίσο γηα 

ρχκα κεηαθνξά πγξψλ θνξηίσλ ρεκηθψλ νπζηψλ φπσο θαζνξίδνληαη ζηνλ «Γηεζλή Κψδηθα 
IBC γηα ηελ Καηαζθεπή θαη ηνλ Δμνπιηζκφ Πινίσλ πνπ κεηαθέξνπλ Δπηθίλδπλα Υεκηθά 
Υχκα» ηνπ ΓΝΟ· 

«COW» ζεκαίλεη πιχζε κε ηε ρξήζε αξγνχ πεηξειαίνπ· 

«ΙΑPH» (International Association of Ports and Harbors) ζεκαίλεη ηελ Γηεζλή Έλσζε 

Ληκέλσλ· 

«ICS» (International Chamber of Shipping) ζεκαίλεη ην Γηεζλέο Ναπηηιηαθφ Δπηκειεηήξην· 

«INTERTANKO» (International Association of Independent Tanker Owners) ζεκαίλεη ηε 

Γηεζλή Έλσζε Αλεμάξηεησλ Ηδηνθηεηψλ Γεμακελνπινίσλ· 

«ISGOTT» (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals) ζεκαίλεη ηνλ Γηεζλή 

Οδεγφ Αζθαιείαο Γεμακελφπινησλ θαη Σεξκαηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Πεηξειαίνπ, 5
ε 

έθδνζε 
2006, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· 

«OCIMF» (Oil Companies International Marine Forum)ζεκαίλεη ηηο ηζρχνπζεο νδεγίεο ηεο 

Γηεζλνχο Ναπηηιηαθήο πλέιεπζεο Δπηρεηξήζεσλ Πεηξειαηνεηδψλ, φπσο απηέο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

«SIGTTO» (Society of International Gas Tanker and Terminal Operators) ζεκαίλεη ηηο 

ηζρχνπζεο νδεγίεο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο  Υεηξηζηψλ Τγξαεξηνθφξσλ, Γεμακελνπινίσλ 
θαη Σεξκαηηθψλ, φπσο απηέο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη·  

2408

http://www.ocimf.org/


 

 

 
 

(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη εηδηθά, 
εθηφο εάλ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά απφ ην θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη απφ 
ην Νφκν.  

 ΜΔΡΟ ΙΙ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΙΜΔΝΩΝ 

 Δπηβαξχλζεηο, 
εκπφδηα, 
απφξξηςε 
έξκαηνο ή 
άρξεζησλ 
αληηθεηκέλσλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τπνζαιάζζηα  
θαη ινηπά έξγα 
πξέπεη λα 
επηζεκαίλνληαη. 
 
Βνεζήκαηα ζηε 
λαπζηπινΐα 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρχκαηα ή 
πείζκαηα 
 
 
 
 
Αληηθείκελα 
θεξφκελα απφ ηα 
θχκαηα. 
 

3.  (1)  Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα πξνθαιεί ή πξάηηεη ή παξαιείπεη λα 

πξάηηεη νηηδήπνηε ην νπνίν δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν:- 
 

(α) επηβάξπλζε ησλ πδάησλ ή ησλ αθηψλ ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο. 
 

(β) εκπφδην ή θίλδπλν ζηε λαπζηπινΐα ζε ιηκεληθή πεξηνρή. 
 

(2) Καλέλα αληηθείκελν δχλαηαη ή επηηξέπεηαη λα εθξέεη, απνξξίπηεηαη, δηνρεηεχεηαη ή 

απνδεζκεχεηαη εληφο ησλ πδάησλ, ή έξρεηαη ζε επαθή κε ηα χδαηα ή ελαπνηίζεηαη 
νπνπδήπνηε εληφο ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο ην νπνίν δχλαηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν: 

 
(α) λα πξνθαιεί βιάβε ζε ζθάθε ή ζε πεξηνπζία· ή  

 
(β) λα πξνθαιεί νριεξία ή λα ζέηεη ζε θίλδπλν δσή ή ηελ πγεία αλζξψπσλ ή λα πξνθαιεί 

αζζέλεηα ζε δψα ή θπηά. 

(3) Απαγνξεχεηαη ε απφξξηςε απφ νπνηνδήπνηε ζθάθνο άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ εληφο ησλ 

πδάησλ ηνπ ιηκαληνχ, εληφο άιινπ ζθάθνπο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ή ζε νπνηνδήπνηε 
ηφπν κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή, εθηφο εάλ θαη κφλν ζε ηέηνην ηφπν θαη ζε ηέηνην ρξφλν θαη κε 
ηέηνην ηξφπν φπσο θαζνξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ηελ Αξρή, θαη λννπκέλνπ φηη  έρεη 
εμαζθαιηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ε έγγξαθε άδεηα ηεο Αξρήο.  

(4) Ζ Αξρή δχλαηαη λα απαγνξεχεη ηελ απφξξηςε έξκαηνο εληφο ησλ πδάησλ ηνπ ιηκαληνχ, 

εληφο άιινπ ζθάθνπο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ή ζε νπνηνδήπνηε ηφπν κέζα ζε 
ιηκεληθή πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ννείηαη φηη ε Αξρή 
δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηνλ ρψξν, ρξφλν θαη ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηξέπεηαη ε απφξξηςε 
έξκαηνο. 

(5) Κάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, επηβάξπλζε, νριεξία, 

εκπφδην ή πηζαλή αηηία θηλδχλνπ ή βιάβεο  πξέπεη λα αίξεηαη κε δηαηαγή ηεο Αξρήο, 
δηαθνξεηηθά δπλαηφλ  λα αίξεηαη απφ ηελ Αξρή κε θίλδπλν θαη δαπάλεο ηνπ πξνζψπνπ ην 
νπνίν παξαβηάδεη ηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο.  

 
4. Όια ηα εθηεινχκελα ππνζαιάζζηα θαη άιια έξγα κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή, ηα νπνία 

δπλαηφλ λα ζπληζηνχλ θίλδπλν ζε πξφζσπα ή ζε ηδηνθηεζία,  πξέπεη λα αλαθέξνληαη 
γξαπηψο ζηελ  Αξρή απφ ην πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε θαη λα επηζεκαίλνληαη κε 
ηξφπν επθξηλή, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξρή. 

 
5. (1)      Καλέλαο θάξνο, ζεκαληήξαο ή άιιν αληηθείκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο βνήζεκα ζηε 

λαπζηπινΐα, κπνξεί λα εγθαζίζηαηαη ή επηηξέπεηαη φπσο εγθαηαζηαζεί ή παξακείλεη ή 
κεηαθηλεζεί κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή ή αθαηξεζεί απφ απηήλ θαη θακηά επέκβαζε ή 
παξεκπφδηζε ηεο ζπλήζνπο ιεηηνπξγίαο απηψλ επηηξέπεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 
έγγξαθε άδεηα ηεο Αξρήο.  

(2) Κάζε θαλφο ή άιιν αληηθείκελν ή ζπλδπαζκφο θαλψλ, ν νπνίνο παξεκβάιιεη εκπφδηα 

ζηε λαπζηπινΐα, πξέπεη λα αθαηξείηαη κε δηαηαγή ηεο Αξρήο, δηαθνξεηηθά δχλαηαη λα 
αθαηξείηαη απφ ηελ Αξρή κε θίλδπλν, έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν παξαβαίλεη 
ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε.  

 
6.           Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε ή ε πξφζδεζε νπνηνπδήπνηε ξχκαηνο ή πείζκαηνο θαηά κήθνο 

νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ ιηκαληνχ ή πξνιηκέλνο, εθηφο κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο 
απνπξνζάξαμεο ζθάθνπο απφ ην βπζφ. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ξχκαηα ή πείζκαηα  
πξέπεη λα ραιαξψλνληαη ή λα ιχλνληαη, φηαλ ηνχην θαζίζηαηαη αλαγθαίν γηα λα επηηξέπνπλ 
ηελ ειεχζεξε θαη αλελφριεηε δηέιεπζε άιινπ ζθάθνπο.  
 

7.             Όπνηνο βξίζθεη νπνηαδήπνηε εγθαηαιειεηκκέλε ιέκβν, μπιεία, ή άιιν αληηθείκελν λα 

θέξεηαη απφ ηα θχκαηα κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή, νθείιεη ακέζσο λα εηδνπνηεί γηα ηνχην 
ηελ Αξρή. 

2409



 

 

 
 

 
Δμνπιηζκφο 
ρξεζηκνπνηνχ-
κελνο ζε πεξηνρή 
ιηκέλνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υξεζηκνπνίεζε 
νξηζκέλνπ 
εμνπιηζκνχ ζε 
ιηκάλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πχξαπινη, 
ππξνηερλήκαηα, 
εξγαζίεο 
αλαηίλαμεο. 
 
Θαιάζζηα 

 
8. (1)     Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα εγθαηαζηήζεη κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή, εθηφο ζε 

αηνκηθή ηδηνθηεζία, νπνηνδήπνηε κεράλεκα ή φξγαλν θφξησζεο, εθθφξησζεο ή ρεηξηζκνχ 
αγαζψλ, εθηφο κφλν θαηφπηλ ηεο πξνεγνχκελεο άδεηαο ηεο Αξρήο θαη ζε ηέηνηνπο ηφπνπο 
θαη κε ηέηνηνπο φξνπο, φπσο ε Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα θαζνξίζεη, ε δε Αξρή 
δηθαηνχηαη πάληνηε θαη ρσξίο παξνρή νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο λα αθπξψζεη νπνηαδήπνηε 
ρνξεγεζείζα άδεηα ή λα ηξνπνπνηήζεη ή λα αθπξψζεη νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηεο.  

(2) Οπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε, κεράλεκα, ή φξγαλν θφξησζεο, εθθφξησζεο ή ρεηξηζκνχ 

αγαζψλ, εθφζνλ βξίζθεηαη κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή, εθηφο κέζα ζε αηνκηθή ηδηνθηεζία, 
πξέπεη φπσο απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ ηφπν απηφ κε δηαηαγή ηεο Αξρήο, δηαθνξεηηθά 
δχλαηαη  λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ  Αξρή κε θίλδπλν, έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ πξνζψπνπ 
πνπ παξαβαίλεη ηε δηάηαμε απηή.  

(3) Ζ Αξρή δχλαηαη λα απαηηεί πιεξσκή, απφ θάζε πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη ηέηνηα 

εγθαηάζηαζε, κεράλεκα ή φξγαλν έλαληη ηνπ πξνλνκίνπ ιεηηνπξγίαο απηήο ηεο 
εγθαηάζηαζεο, κεραλήκαηνο ή νξγάλνπ, ηέηνησλ δηθαησκάησλ ηα νπνία ε Αξρή ήζειε 
εθάζηνηε θαζνξίζεη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ.  
 
(4) Κάζε πξφζσπν νθείιεη λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ Αξρή ιεπηνκεξή θαηάινγν ησλ 

επηβαιιφκελσλ ή ζθνπνχκελσλ λα επηβιεζνχλ δηθαησκάησλ γηα ππεξεζίεο 
πξνζθεξφκελεο κε ηε βνήζεηα ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο, κεραλήκαηνο ή νξγάλνπ, πξνηνχ 
πξνβεί ζε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο, κεραλήκαηνο ή νξγάλνπ.  
 
(5) Γηθαηψκαηα γηα ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κε ηε βνήζεηα νπνηαζδήπνηε ηέηνηαο 

εγθαηάζηαζεο, κεραλήκαηνο ή νξγάλνπ ππφθεηληαη ζε ηέηνηα κεηαβνιή, ηξνπνπνίεζε ή 
αθχξσζε ηελ νπνίαλ ε Αξρή ήζειε εθάζηνηε δηαηάμεη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ.  
 
(6)Οη ππνπαξάγξαθνη (1) έσο (5) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε 

Πεξηνρή Παξαρψξεζεο. 
 

9.(1)       Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ιηκάλη ππξζνί, ζπζθεπέο ζπγθφιιεζεο, ππξάθησζεο, 

θαζαξηζκνχ ή εμαεξηζκνχ πγξψλ, εθηφο κφλν απφ πιήξσο πξνζνληνχρνπο ρεηξηζηέο, νη 
νπνίνη εγθξίλνληαη απφ ηελ Αξρή.   
 
(2) Πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ ππξζνί ή ζπζθεπέο ζπγθφιιεζεο ή ππξάθησζεο, φιεο νη 

εχθιεθηεο χιεο  πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ζε ηέηνηα απφζηαζε απφ ην ζεκείν εξγαζίαο, 
ψζηε απηέο λα θαζίζηαληαη αζθαιείο απφ άπνςεο ππξθαγηάο· θαη φηαλ ηέηνηα 
απνκάθξπλζε είλαη αδχλαηε,νη εχθιεθηεο χιεο  πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη επαξθψο.  
 
(3) Απαγνξεχεηαη λα επηζθεπάδνληαη ζε ιηκάλη κε ηε βνήζεηα ππξζψλ ή ζπζθεπψλ 

ζπγθφιιεζεο ή ππξάθησζεο, δεμακελέο, βπηία ή άιιεο δηεπθνιχλζεηο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
γηα ηελ απνζήθεπζε ή κεηαθνξά εχθιεθησλ πιηθψλ, εθηφο εάλ θαη κέρξηο φηνπ νη ελ ιφγσ 
δεμακελέο, βπηία ή δηεπθνιχλζεηο θαηαζηνχλ αζθαιείο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επηζθεπψλ.  
 
(4) Καηάιιεινο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο έηνηκνο γηα άκεζε ρξήζε ζε πεξίπησζε 

ππξθαγηάο, πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη πιεζίνλ θάζε κνλάδαο,ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
νπνηνδήπνηε ζθνπφ πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  
 
(5) Κάζε ζπκπηεζηήξαο (compressor) ή γελλήηξηα ζε ρξήζε καδί κε νπνηνδήπνηε απφ ηνπο 

αλαθεξφκελνπο πην πάλσ εμνπιηζκνχο,  πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη κε αζθάιεηα θαη κε ηξφπν 
ψζηε λα κελ εκπνδίδεη ηελ θπθινθνξία.  
 
(6) Υσξίο πεξηνξηζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, απαγνξεχεηαη ζε θάζε 

ρεηξηζηή λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία δπλαηφλ λα 
πξνθαιέζεη έθξεμε ή ππξθαγηά ή θίλδπλν ζε δσή ή ηδηνθηεζία, εθηφο κφλν θαηφπηλ 
έγγξαθεο άδεηαο ηεο Αξρήο θαη κε φξνπο πνπ ε Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη.  
 

10.       Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα εθηνμεχεη ππξαχινπο ή ππξνηερλήκαηα ή λα εθηειεί 

εξγαζίεο αλαηίλαμεο κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηεο 
Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο σο ε Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη.  
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αζιήκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 

11.(1)       Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα δηνξγαλψλεη, πξνάγεη, δηεπζχλεη, ή ζπκκεηέρεη ζε 

αγψλα ηζηηνπινΐαο ή ιεκβνδξνκίαο ή ζε άιιν ζαιάζζην άζιεκα κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή, 
εθηφο κφλν κε ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηεο Αξρήο, ε νπνία δχλαηαη λα είλαη είηε 
γεληθή είηε εηδηθή σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ρξφλν, θαη κε ηέηνηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο ε Αξρή 
ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη.  
 
(2) Ζ θαηάδπζε ή ε θνιχκβεζε κέζα ζε ιηκάλη ή πξνιηκέλα απαγνξεχεηαη.  

 
ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΗ ΑΡΥΗ 

12.(1) Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα επεκβαίλεη ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο. 

 

13.     Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα θαπλίδεη ή λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ νπνηνδήπνηε 

αλακκέλν ζπίξην ή άιιε αλακκέλε ζπζθεπή θαχζεο κέζα ή ζε νπνηνδήπνηε παξάπεγκα, 
αλπςσηήξα ζηηεξψλ ή απνζήθε ηεο Αξρήο, εθηφο κφλν ζε ηέηνηνπο επηηξεπφκελνπο ηφπνπο 
πνπ δεηθλχνληαη κε πηλαθίδεο ή ρψξνπο πνπ είλαη εηδηθά δηαζέζηκνη γηα θάπληζκα, θαη γεληθά 
ζε θάζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηεο Αξρήο φπνπ δεηθλχεηαη κε ζρεηηθέο πηλαθίδεο απηή ε 
απαγφξεπζε. 

 

Απαγφξεπζε 
επέκβαζεο. 
 
Κάπληζκα ή 
κεηαθνξά 
αλακκέλσλ 
ζπίξησλ ή 
ζπζθεπψλ 
θαχζεσο. 
 

Πξάμεηο 
πψιεζεο, 
δηαθήκηζεο ή 
άγξαο 
αγνξαζηψλ. 
 

14.(1)  Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα εθζέηεη, πσιεί ή πξνζθέξεη γηα πψιεζε νπνηαδήπνηε 

αγαζά, ή ππεξεζίεο, ή δηαλέκεη εγθπθιίνπο, θπιιάδηα, ή δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, ή αλαιακβάλεη 
πξνζσπηθά ηελ άγξα αγνξαζηψλ ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, εθηφο κφλν θαηφπηλ ηεο 
πξνεγνχκελεο άδεηαο ηεο Αξρήο θαη ζε ηέηνηνπο ηφπνπο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο φπσο ε Αξρή 
ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα θαζνξίζεη.  

 
(2) Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο. 
 

Άξλεζε εηζφδνπ 
ζε πξφζσπα. 
 

15.(1)    Απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γεληθή ή εηδηθή άδεηα ηεο Αξρήο, ε είζνδνο ή ε 

παξακνλή κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή ή ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, θάζε ζθάθνπο, νρήκαηνο, 
δψνπ, ή πξνζψπνπ, ή ε ηέιεζε νπνηαζδήπνηε πξάμεο ζε απηέο, ε Αξρή δε δχλαηαη ζε 
νπνηνδήπνηε ρξφλν λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο, νρήκαηνο, δψνπ ή 
πξνζψπνπ κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή ή ζε ηδηνθηεζία ηεο, ή λα δηαηάζεη θάζε ζθάθνο, φρεκα, 
δψν, ή πξφζσπν λα εγθαηαιείςεη ηε ιηκεληθή πεξηνρή ή ηελ ηδηνθηεζία απηή ή λα αλαθαιεί, 
είηε γεληθά είηε εηδηθά, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ρσξίο νπνηαδήπνηε αηηία ή παξνρή 
νπνηαζδήπνηε αηηηνινγίαο, νπνηαδήπνηε ρνξεγεζείζα άδεηα.  

(2) Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ  εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν ψζηε ζηηο 

πεξηπηψζεηο Πεξηνρήο Παξαρψξεζεο  ν Αλάδνρνο ζεσξείηαη φηη έρεη γεληθή εμνπζηνδφηεζε 
εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ή ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, δπλάκεη φξνπ ηεο 
χκβαζεο Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Αλάδνρνπ θαη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
Καηαζθεπάζκαηα 
ή έξγα.  
 

16.(1) Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ή ε αλέγεξζε νπνηνπδήπνηε θαηαζθεπάζκαηνο ή έξγνπ ή 

αληηθεηκέλνπ ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, εθηφο κφλν κε ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο Αξρήο θαη κε 
ηέηνηνπο φξνπο φπσο ε Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη, νπνηαδήπνηε δε 
ρνξεγεζείζα άδεηα δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα αλαθιεζεί ή ηξνπνπνηεζεί.  

 
(2)     Κάζε θαηαζθεχαζκα ή έξγν ή αληηθείκελν πνπ ηνπνζεηήζεθε ή αλεγέξζεθε θαηά παξάβαζε 

ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πξέπεη κε δηαηαγή ηεο Αξρήο λα 
απνκαθξπλζεί ακέζσο απφ ηνλ Ηδηνθηήηε ηνπ ή απφ ην πξφζσπν ην νπνίν θαηέρεη ή 
ηνπνζέηεζε ή αλέγεηξε ή ρξεζηκνπνηεί ην ελ ιφγσ θαηαζθεχαζκα ή έξγν. Δάλ απηή ε 
απνκάθξπλζε δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ε Αξρή δχλαηαη λα αλαιάβεη απηή ηελ απνκάθξπλζε κε 
θίλδπλν, έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ ελ ιφγσ ηδηνθηήηε, θαηφρνπ ή πξνζψπνπ.  

 
Αγαζά.  
 

17.(1)  Απαγνξεχεηαη ε θφξησζε, εθθφξησζε, ηνπνζέηεζε, ζηνηβαζία, ή άιινο ρεηξηζκφο ή 

εγθαηάιεηςε νπνησλδήπνηε αγαζψλ ή αληηθεηκέλσλ ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, εθηφο κφλν ζε 
ηέηνην κέξνο, θαηά ηέηνην ηξφπν θαη ζε ηέηνην ρξφλν σο ε Αξρή ήζειε εθάζηνηε θαζνξίζεη. 

 
      (2) Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε αγαζψλ ή αληηθεηκέλσλ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ην κέγηζην 

επηηξεπφκελν φξην θνξηίνπ, ην νπνίν θαζνξίδεη ε Αξρή, πάλσ ζε νπνηαδήπνηε πξνθπκαία 
ηεο Αξρήο ή ζην δάπεδν νπνηνπδήπνηε παξαπήγκαηνο ή νπνηαζδήπνηε απνζήθεο ηεο 
Αξρήο. 
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 (3) Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο νπνησλδήπνηε αγαζψλ ή 

αληηθεηκέλσλ ηα νπνία δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ νπνηαδήπνηε νριεξία ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν 
ηε δσή ή ηελ πγεία αλζξψπσλ ή λα πξνθαιέζνπλ αζζέλεηα δψσλ ή θπηψλ.  

 
(4) Ο ηδηνθηήηεο ή ην πξφζσπν, ην νπνίν έρεη ηε θχιαμε ή ηνλ έιεγρν ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 

ζε νπνηαδήπνηε αγαζά ή αληηθείκελα  ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ή αθέζεθαλ ζε ηδηνθηεζία ηεο 
Αξρήο, ηπραίσο ή απφ απξνζεμία ή θαηά παξάβαζε ησλ πξνεγνχκελσλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ, νθείιεη θαηφπηλ δηαηαγήο ηεο Αξρήο λα απνκαθξχλεη ακέζσο απηά 
ηα αγαζά ή αληηθείκελα απφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, ζε πεξίπησζε δε κε ζπκκφξθσζεο 
ηνπ πξνζψπνπ απηνχ κε απηή ηε δηαηαγή ηα αγαζά ή αληηθείκελα κπνξεί λα απνκαθξπλζνχλ 
απφ ηελ Αξρή κε θίλδπλν, έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ ελ ιφγσ ηδηνθηήηε. 

 
Ορήκαηα.  
 

18.(1)  Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα θέξεη ή έρεη ππφ ηνλ έιεγρν ή ηε θχιαμε ηνπ 

νπνηνδήπνηε φρεκα, ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, ρσξίο άδεηα απφ ηελ Αξρή, ε νπνία δχλαηαη 
λα είλαη είηε γεληθή είηε εηδηθή σο πξνο ηνλ ηφπν θαη ρξφλν θαη κε φξνπο ηνπο νπνίνπο ε 
Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη. 

 
(2)  Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν θαηά ην ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο,λα 

νδεγεί νπνηνδήπνηε φρεκα: 
 

(α) κέζα ζε παξάπεγκα ή απνζήθε, εθηφο κφλν γηα ηελ παξαιαβή ή παξάδνζε αγαζψλ· 
 

(β) κε ηαρχηεηα ε νπνία ππεξβαίλεη ην φξην ηαρχηεηαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή κε ηελ 
ηνπνζέηεζε ζεκάησλ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πεξηνρή ή ψξα· 

 
(γ) κε ηαρχηεηα ή κε ηξφπν ν νπνίνο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ ή ηείλεη λα ζέζεη 

ζε θίλδπλν νπνηαδήπνηε πξφζσπα ή λα πξνθαιέζεη δεκηά ζε πεξηνπζία ή 
νπνηαδήπνηε δπζρέξεηα· 

 
(δ) θαηά παξάβαζε ησλ νδεγηψλ, απαγνξεχζεσλ ή πεξηνξηζκψλ νη νπνίνη θαζνξίδνληαη 

απφ ηελ Αξρή κε ηελ ηνπνζέηεζε ζεκάησλ ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε πεξηνρή· 
 

(ε) ην νπνίν θέξεη θνξηίν θαηά παξάβαζε ηνπ θαζνξηδφκελνπ νξίνπ θνξηίνπ απφ ηελ Αξρή· 
 
(ζη) απφ ην νπνίν δηαθεχγεη θαχζηκν ή ιάδη ή αλαδίδεηαη θαπλφο ή νζκή. 

(3)  Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν θαηά ην ρξφλν πνπ βξίζθεηαη ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, λα 

ζηαζκεχεη νπνηνδήπνηε φρεκα: 
 

(α) θαηά ηξφπν πνπ δεκηνπξγεί εκπφδην ή δπζρέξεηα· 
 
(β) ζε ρψξν άιιν εθηφο απφ ηνλ εηδηθά θαζνξηδφκελν απφ ηελ Αξρή σο ρψξν ζηάζκεπζεο, 

κε ηελ ηνπνζέηεζε ζήκαηνο, θαη ρσξίο ηελ πιεξσκή ηνπ ηέινπο ζηάζκεπζεο ην νπνίν 
ε Αξρή ήζειε εθάζηνηε θαζνξίζεη δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ αλαθνξηθά κε ην 
ρψξν ζηάζκεπζεο ή ηε δηάξθεηα ζηάζκεπζεο ή ηχπν ηνπ νρήκαηνο αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε· 

 
(γ) κέζα ζε ρψξν ζηάζκεπζεο γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία ππεξβαίλεη ην 

αλψηαην φξην ρξφλνπ, εάλ ππάξρεη, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή κε ηελ 
αλάξηεζε ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ ελ ιφγσ ρψξν ζηάζκεπζεο. 

 
(δ) ην νπνίν θέξεη θνξηίν ή έρεη δηαζηάζεηο θαζ’ ππέξβαζε ηνπ θαζνξηδφκελνπ απφ ηελ 

Αξρή νξίνπ θνξηίνπ ή δηαζηάζεσλ· 
 
(ε) απφ ην νπνίν δηαθεχγεη θαχζηκν ή ιάδη, ή ην νπνίν θέξεη θνξηίν αγαζψλ ή νπζηψλ γηα ηηο 

νπνίεο ε Αξρή ήζειε εθάζηνηε απαγνξεχζεη ηε θφξησζε επί ζηαζκεπκέλσλ νρεκάησλ. 
 

(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (3) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ,  φρεκα ζεσξείηαη 

ζηαζκεπκέλν νπνπδήπνηε ηνχην ζηακαηήζεη, εθηφο εάλ απηφ απαηηείηαη απφ ηα ξπζκηζηηθά 
ζήκαηα ηεο ηξνραίαο θίλεζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ή δηάξθεηαο ζηάζκεπζεο ή ηεο 
παξακνλήο ή κε ηνπ νδεγνχ εληφο ηνπ νρήκαηνο θαη αλεμαξηήησο εάλ ε κεραλή απηνχ 
βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ή φρη. 

 

2412



 

 

 
 

 (5) Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα πξνκεζεχεη θαχζηκν ή ιάδη ζε νπνηνδήπνηε φρεκα ή 

λα απνβάιιεη θαχζηκν ή ιάδη απφ νπνηνδήπνηε φρεκα, ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, ζε 
νπνηνδήπνηε ρψξν άιιν, εθηφο απφ εγθεθξηκέλν ρψξν απφ ηελ Αξρή θαη ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο. 

 
(6) Ο ηδηνθηήηεο ή ην πξφζσπν θάησ απφ ηνλ έιεγρν ή ηε θχιαμε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην 

φρεκα νθείιεη, θαηφπηλ δηαηαγήο ηεο Αξρήο λα ην απνκαθξχλεη ακέζσο, ε δε Αξρή δχλαηαη 
λα απνκαθξχλεη απφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο θάζε φρεκα, ηνπ νπνίνπ ν ρεηξηζκφο ή ε ζηάζκεπζε, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, δηελεξγείηαη θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, κε 
θίλδπλν ή έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ πξνζψπνπ ππφ ηνλ έιεγρν ή 
ηε θχιαμε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη. 

 
Εσληαλά δψα. 
 

19.      Όια ηα δσληαλά δψα, ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο,  πξέπεη λα βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε 

θαηάιιεισλ επηηεξεηψλ θαη λα ηεινχλ ππφ θαηάιιειν έιεγρν, νη δε επηηεξεηέο απηνί  
πξέπεη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε άξζε νπνηαζδήπνηε νριεξίαο, ε νπνία δπλαηφλ λα 
πξνθιεζεί απφ ηα ελ ιφγσ δψα. 

 
Αθαίξεζε ή 
πξφθιεζε δεκηάο 
ζε ηδηνθηεζία ηεο 
Αξρήο. 
 

20.       Κάζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο ή θάζε ζήκα ή αληηθείκελν ηνπνζεηείηαη απφ ηελ Αξρή κέζα ζε 

ιηκεληθή πεξηνρή, ην νπνίν αθαηξείηαη, βιάπηεηαη ή θαηαζηξέθεηαη απφ νπνηνδήπνηε 
πξφζσπν, δψν, ζθάθνο ή φρεκα δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί, επηδηνξζσζεί ή αλαπιεξσζεί 
απφ ηελ Αξρή κε δαπάλεο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ή ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ πξνζψπνπ ππφ 
ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ην δψν, ζθάθνο ή φρεκα. 

 
Αθαίξεζε ή 
πξφθιεζε δεκηάο 
ζε αλαξηεκέλεο 
αλαθνηλψζεηο ηεο 
Αξρήο . 
 

21.(1)   Απαγνξεχεηαη ε αθαίξεζε, βιάβε, θαηαζηξνθή ή ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν παξεκπφδηζε ή 

παξαθψιπζε νπνηνπδήπνηε ζήκαηνο, εληχπνπ ή ρεηξφγξαθεο αλαθνίλσζεο, νδεγίαο, 
δηαηαγήο ή θαλνληζκνχ ηεο Αξρήο, ε νπνία αλαξηάηαη, πξνζαξηάηαη ή επηθνιιάηαη ή κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν πξνβάιιεηαη ή επηδεηθλχεηαη κέζα ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο· 

 
(2) Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο. 
 

 
Σνπνζέηεζε 
δηαθεκίζεσλ.  
 

 
22.(1)    Απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο 

ε Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη, ε ηνπνζέηεζε ή ε εγθαηάζηαζε ή κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν πξνβνιή ή επίδεημε ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο νπνηαζδήπνηε 
επηγξαθήο, αγγειίαο ή δηαθήκηζεο, ε Αξρή δε δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα αλαθαιεί ή 
ηξνπνπνηεί νπνηαδήπνηε πξνεγνπκέλσο ρνξεγεζείζα άδεηα.  

 
   (2)  Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο. 
 

Απνθφκηζε 
άκκνπ, ζθχξσλ ή 
ακκνραιίθσλ. 
 

23.        Απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο, ε απνθφκηζε απφ νπνηαδήπνηε 

ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο άκκνπ, ζθχξσλ ή ακκνραιίθσλ, ηα νπνία 
απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο. 

 
Υξήζε ηερλεηνχ 
θσηφο. 
 

24.        Απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο, ε ρξεζηκνπνίεζε ζε ηδηνθηεζία ηεο 

Αξρήο νπνηνπδήπνηε ηερλεηνχ θσηφο κε ην νπνίν είλαη δπλαηή ε πξφθιεζε αλάθιεμεο ή 
ππξθαγηάο.  

 
 
Αγαζά θαηφκελα 
κε θσηηά ζε 
αλνηθηφ ρψξν. 
 

 
25.      Απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο, ε θαχζε νπνηνπδήπνηε αληηθεηκέλνπ 

ή χιεο ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, ζε θάζε δε πεξίπησζε ε ελ ιφγσ θσηηά πξέπεη λα 
πξνθπιάζζεηαη θαηάιιεια, δηαηίζεηαη επί ηφπνπ επαξθήο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο θαη 
απηή επηηεξείηαη ζπλερψο απφ αξκφδην πξφζσπν ην νπνίν ηθαλνπνηεί ηελ Αξρή, ζε θακηά 
φκσο πεξίπησζε κέζα ζε θαηαζθεχαζκα ή κέζα ζε αθηίλα 100 κέηξσλ απφ απηφ. 

 
Βξαζκφο πίζζαο, 
ηεξεβηλζίλεο θιπ. 
 

26.      Απαγνξεχεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα βξάδεη ή ζεξκαίλεη πίζζα, πηζζάζθαιην, 

ηεξεβηλζίλε, ξεηίλε, ιίπνο ή παξφκνηα νπζία ή λα πξνθαιεί ην βξαζκφ ή ηε ζέξκαλζε ηνπο, 
ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, εθηφο κφλν ζε ηέηνην ηφπν ηνλ νπνίν ε Αξρή ήζειε θαζνξίζεη γηα ην 
ζθνπφ απηφ· ζε θάζε δε ηέηνηα πεξίπησζε αξκφδην πξφζσπν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ Αξρή  
πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν γηα ηε ρχηξα ή ην ιέβεηα εληφο ησλ νπνίσλ νη νπζίεο απηέο 
βξάδνληαη ή ζεξκαίλνληαη θαη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαηάιιειν ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ 
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γηα ηελ άκεζε θαηάζβεζε νπνηαζδήπνηε ππξθαγηάο, ε νπνία ήζειε πξνθιεζεί απφ ηελ 
αλάθιεμε ησλ νπζηψλ απηψλ θαζψο θαη γηα ηελ νινζρεξή θαηάζβεζε ηεο αξρηθήο θσηηάο 
επζχο σο εθπιεξσζεί ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν απηή άλαςε. 

 
Αηπρήκαηα. 27.        Κάζε πξφζσπν, αλακεκεηγκέλν ζε νπνηνδήπνηε αηχρεκα, ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, απφ ην 

νπνίν πξνθιήζεθε ζάλαηνο ή ζσκαηηθή βιάβε ζε άιια πξφζσπα ή απψιεηα ή θαηαζηξνθή 
ή δεκηά ζε ηδηνθηεζία, νθείιεη λα παξαδψζεη ακέζσο ζηελ Αξρή έγγξαθε αλαθνξά, ε νπνία 
λα πεξηέρεη πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ελ ιφγσ αηπρήκαηνο. 

 
 ΜΔΡΟ IV –  

ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΦΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΥΗ 

 
θάθε 
ππνθείκελα ζε 
νδεγίεο ηεο 
Αξρήο. 
 

28.      Κάζε ζθάθνο κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή  ππφθεηηαη ζηηο νδεγίεο ηεο Αξρήο ζε ζρέζε κε ην 

βχζηζκα, ζέζε, ηαρχηεηα θαη θαηεχζπλζε, θαζψο θαη πξνο ηα κέζα θαη ηε κέζνδν θίλεζεο 
ηνπ θαη κεηέρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ηηο Τπεξεζίεο Πινήγεζεο θαθψλ (VTS) ηεο Αξρήο. Ννείηαη 
φηη: 

 
(α) Απφθαζε ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή πινήγεζε θαη ειηγκφ ηνπ ζθάθνπο παξακέλνπλ 

ζηνλ πινίαξρν θαη νχηε ην πξφγξακκα ζρεδίνπ πινήγεζεο ηεο Τπεξεζίαο Πινήγεζεο 
θαθψλ (VTS), νχηε δεηεζείζεο ή ζπκθσλεζείζεο αιιαγέο ζην ζρέδην πινήγεζεο 
κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ πινηάξρνπ ζε ζρέζε κε ηελ 
πξαγκαηηθή  πινήγεζε θαη ειηγκφ ηνπ ζθάθνπο.  

 
(β) Δπηθνηλσλία κε ηελ Τπεξεζία Πινήγεζεο θαθψλ (VTS) θαη κε άιια πινία πξέπεη λα 

γίλεηαη κφλν ζηηο δνζείζεο ζπρλφηεηεο. 

(γ) Ζ Αξρή δχλαηαη λα εθδίδεη πεξαηηέξσ νδεγίεο γηα ηηο Τπεξεζίεο Πινήγεζεο θαθψλ 
(VTS) κε βάζε ηελ παξάγξαθν 131. 

 
Κίλεζε ζθαθψλ. 
 

29.      Όηαλ ν ηδηνθηήηεο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη νπνηνδήπνηε ζθάθνο 

κέζα ζην ιηκάλη δελ αλεπξίζθεηαη ή αξλείηαη ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε νδεγίεο ηεο 
Αξρήο ζε ζρέζε κε ην βχζηζκα, ζέζε, ηαρχηεηα, θαηεχζπλζε, ηα κέζα θαη κέζνδν θίλεζεο ή 
πξφζδεζεο ηνπ ελ ιφγσ ζθάθνπο ή φπσο πξνβεί ζε κεηαθίλεζε ηνπ, ε Αξρή δχλαηαη, κε 
θίλδπλν, έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ ζθάθνπο απηνχ λα: 

 
(α) επηβηβαζηεί θαη κεηαθηλήζεη ην ζθάθνο· 
 
(β)ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε εχινγν κέζν θαη θαηαλαγθαζκφ γηα επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

απηνχ· 
 
(γ) ηνπνζεηήζεη  Πινεγφ σο ππεχζπλν επί ηνπ ζθάθνπο· 
 
(δ) δηαηάμεη ξπκνπιθά γηα κεηαθίλεζε ηνπ ζθάθνπο· 
 
(ε) πξνζδέζεη ή αγθπξνβνιήζεη ην ζθάθνο ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηφπν πνπ ηθαλνπνηεί ηελ 

Αξρή. 
 
(ζη) δψζεη νδεγίεο ζηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 131  λα 

αλαιάβεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ελέξγεηεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο 
ππνπαξαγξάθνπο  (α) έσο θαη (ε) πην πάλσ.  
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Πινία – 
Ξελνδνρεία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Άθημε ζθαθψλ. 

 
30.(1)   ε απηή ηελ παξάγξαθν «Πινίν - Ξελνδνρείν» ζεκαίλεη πινίν ην νπνίν πξννξίδεηαη λα 

κεηαθέξεη επηβάηεο θαη ζην νπνίν δηαηίζεληαη δηεπθνιχλζεηο θνηηψλσλ ζε πξφζσπα γηα 
ζθνπφ άιιν εθηφο ηαμηδηνχ. 

 
    (2)     Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα ιεηηνπξγεί νπνηνδήπνηε ζθάθνο σο πινίν μελνδνρείν 

κέζα ζε ιηκάλη, εθηφο εάλ ν ηδηνθηήηεο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη 
ην ζθάθνο θαηέρεη έγγξαθε άδεηα ε νπνία εθδφζεθε γηα απηφ ην ζθνπφ απφ ηελ Αξρή θαη 
έρεη θαηαβάιεη γηα ηελ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ε Αξρή ήζειε εθάζηνηε 
θαζνξίζεη, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκνπ. 

 
     (3)   Κάζε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζθάθνπο σο πινίνπ-μελνδνρείνπ πξέπεη λα θαζνξίδεη, κεηαμχ άιισλ 

φξσλ, νη νπνίνη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ απφ ηελ Αξρή, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία 
ην ζθάθνο δχλαηαη λα παξακέλεη κέζα ζην ιηκάλη ή λα ιεηηνπξγεί σο πινίν-μελνδνρείν. 

 
    (4)     Ζ Αξρή δχλαηαη, κε θίλδπλν, έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ ηδηνθηήηε ζθάθνπο, ην  νπνίν ιεηηνπξγεί 

σο πινίν-μελνδνρείν θαηά παξάβαζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) ηεο  παξνχζαο 
παξαγξάθνπ, λα επηβηβαζηεί θαη κεηαθηλήζεη απηφ ζε ηφπν πξφζδεζεο ή αγθπξνβφιην εθηφο 
ηνπ ιηκαληνχ αζθψληαο φιεο ή νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εμνπζίεο πξνβιέπνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 29 γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 

 
ΜΔΡΟ V –  

ΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΚΑΙ ΓΗΛΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 

31.(1)      Ο Ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο θάζε ζθάθνπο νθείιεη λα εηδνπνηεί εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ Αξρή 

γηα ηελ αλακελφκελε εκεξνκελία θαη ηνπ θαηά πξνζέγγηζε ρξφλνπ άθημεο κέζα ζε ιηκεληθή  
πεξηνρή ηνπ θάζε ζθάθνπο ηνπ, ε δε Αξρή θαζνξίδεη ζε θάζε πεξίπησζε ην ρξφλν παξνρήο 
θαη ην πεξηερφκελν απηήο ηεο εηδνπνίεζεο.  

 
 
(2) Ο Ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε 

ζθάθνο ην νπνίν θαηαθζάλεη ζην ιηκάλη, νθείιεη λα παξαδψζεη ακέζσο ζηελ Αξρή δήισζε 
αλαθνξηθά κε ην ζθάθνο ε νπνία λα πεξηέρεη ηηο πην θάησ ιεπηνκέξεηεο: 

 
(α) ην φλνκα ηνπ ζθάθνπο· 
(β) ηνλ επίζεκν αξηζκφ· 
(γ) ην ιηκάλη λενιφγεζεο· 
(δ) ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα· 
(ε) ηελ θαζαξή ρσξεηηθφηεηα· 
(ζη) ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζθάθνπο· 
(δ) ην βχζηζκα ηνπ θαηά ηελ άθημε· 
(ε) ην ρξφλν άθημεο· 
(ζ) ηνλ ηφπν απφ ηνλ νπνίν θαηαθζάλεη ην ζθάθνο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο απφ εθεί 
αλαρψξεζεο ηνπ· 
(η) θαηά πφζν κεηαθέξνληαη εθξεθηηθέο χιεο ή φπια· 
(ηα) ηνπο ηφπνπο πξνζέγγηζεο θαηά ηε δηαδξνκή· 
(ηβ) ην φλνκα ηνπ πινηάξρνπ ή ηνπ πξνζψπνπ ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί ην ζθάθνο· 
(ηγ) ην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ πξάθηνξα· 
(ηδ) ην φλνκα ηνπ Πινεγνχ· 
(ηε) ηνλ αξηζκφ ηνπ πιεξψκαηνο· 
(ηζη) ηελ παξαρσξεζείζα ζέζε θξεπηδψκαηνο· 
(ηδ) ηελ πνζφηεηα ζε ηφλνπο ησλ αγαζψλ ηα νπνία πξφθεηηαη λα εθθνξησζνχλ· 
(ηε) ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πνπ πξφθεηηαη λα  απνβηβαζηνχλ· 
(ηζ) ηνλ αξηζκφ ησλ ηαρπδξνκηθψλ ζάθθσλ πνπ πξφθεηηαη λα εθθνξησζνχλ 
(θ) ηνλ αλακελφκελν ρξφλν παξακνλήο ζηελ παξαρσξεζείζα ζέζε θξεπηδψκαηνο θαη 
παξακνλήο ηνπ κέζα ζην ιηκάλη. 
(ι) ην πηζηνπνηεηηθφ πεηξέιεπζεο. 
(κ) ην πηζηνπνηεηηθφ εηζδνρήο ζην ιηκάλη. 
(λ) δήισζε γηα ηα απφβιεηα θαη άρξεζηα ζην ζθάθνο θαη  
(μ) πιεξνθνξίεο πξν-άθημεο ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ISPS (Pre-arrival notification). 
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(3) Ο ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε 

ζθάθνο ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηεζλή ηαμίδηα ην νπνίν θζάλεη ζην ιηκάλη, νθείιεη λα παξαδψζεη 
ακέζσο ζηελ Αξρή δχν αθξηβή αληίγξαθα ηνπ δεισηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ ελ ιφγσ ζθάθνπο, 
βεβαηνχκελα απφ ην ηεισλείν, ζηα νπνία λα αλαθέξεηαη ζε θάζε κηα θνξησηηθή, ην βάξνο ή 
ν φγθνο ησλ αγαζψλ ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ή πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην ζθάθνο. 

 
(4) Ο  ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε 

ζθάθνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αθηνπινΐα θαη θαηαθζάλεη ζην ιηκάλη νθείιεη λα 
παξαδψζεη ακέζσο ζηελ Αξρή δχν αθξηβή αληίγξαθα ηνπ δεισηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ 
ζθάθνπο ζηα νπνία λα αλαθέξεηαη γηα θάζε κηα θνξησηηθή, θχιιν απνζηνιήο ή αλάινγν 
έγγξαθν, ην βάξνο ή ν φγθνο ησλ αγαζψλ ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ή πξφθεηηαη λα 
κεηαθεξζνχλ απφ ην ζθάθνο. 

 
Αλαρψξεζε 
ζθαθψλ. 
 

32.(1)    Ο ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε 

ζθάθνο ην νπνίν αλαρσξεί απφ ην ιηκάλη, νθείιεη λα παξαδψζεη ακέζσο ζηελ Αξρή 
δήισζε αλαθνξηθά κε ην ζθάθνο ην νπνίν λα πεξηέρεη ηηο πην θάησ ιεπηνκέξεηεο: 

 
(α) ηηο θαηαιεθζείζεο ζέζεηο θξεπηδψκαηνο, ηε δηάξθεηα παξακνλήο θαη ρξνληθή πεξίνδν 
κέζα ζην ιηκάλη· 
 
(β) ην θνξηίν ην νπνίν εθθνξηψζεθε· 

 (γ) ην θνξηίν ην νπνίν θνξηψζεθε· 
 
(δ) ηα θνξησζέληα θαχζηκα πεηξέιεπζεο· 
 
(ε) ην θξέζθν πφζηκν λεξφ ην νπνίν θνξηψζεθε· 
 
(ζη) ην ζπλνιηθφ ρξφλν ηνπ ζθάθνπο ζε θάζε ζέζε θξεπηδψκαηνο· 
 
(δ) ηελ πνζφηεηα ησλ θνξησζέλησλ αγαζψλ ζε ηφλνπο· 
 
(ε) ηελ πνζφηεηα ησλ θνξησζέλησλ θαπζίκσλ πεηξέιεπζεο ζε ηφλνπο· 
 
(ζ) ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ πνπ επηβηβάζηεθαλ· 
 
(η) ην βχζηζκα ηνπ θαηά ηνλ απφπινπ· 
 
(ηα) ην ρξφλν απφπινπ· 
 
(ηβ) ην ηφπν πξνο ηνλ νπνίν απνπιέεη ην ζθάθνο· 
 
(ηγ) ην φλνκα ηνπ Πινεγνχ·  
 
(ηδ) ην φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ πξάθηνξα· θαη 
 
(ηε) νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ε Αξρή ζεσξεί αλαγθαία γηα λα ηθαλνπνηεζεί φηη ππήξμε 
ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία θαη ην παξφλ Γηάηαγκα ή γηα ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ. 

 
(2) Ο Ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε 

ζθάθνο απαζρνιείηαη ζε δηεζλή ηαμίδηα ην νπνίν αλαρσξεί απφ ιηκάλη νθείιεη λα 
παξαδψζεη ακέζσο ζηελ Αξρή δπν αθξηβή αληίγξαθα ηνπ δεισηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ 
ζθάθνπο, βεβαηνχκελα απφ ην Σεισλείν, ζηα νπνία λα αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε θάζε κηα 
θνξησηηθή, ην βάξνο ή ν φγθνο ησλ αγαζψλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη ή πξφθεηηαη λα 
κεηαθεξζνχλ απφ ην ζθάθνο. 

 
(3) Ο ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε 

ζθάθνο αζρνιείηαη ζηελ αθηνπινΐα ην νπνίν αλαρσξεί απφ ιηκάλη νθείιεη λα παξαδψζεη 
ακέζσο ζηελ Αξρή δχν αθξηβή αληίγξαθα ηνπ δεισηηθνχ εγγξάθνπ ηνπ ελ ιφγσ ζθάθνπο 
ζηα νπνία λα αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε θάζε κηα θνξησηηθή, θχιιν απνζηνιήο ή αλάινγν 
έγγξαθν, ην βάξνο ή ν φγθνο ησλ αγαζψλ ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ ή πξφθεηηαη λα 
κεηαθεξζνχλ απφ ην ζθάθνο.   
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33.      Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 31 θαη 32 δελ επεξεάδνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο 

απαηηήζεηο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηνλ πεξί Γηαηππψζεσλ Τπνβνιήο Γειψζεσλ γηα ηα 
Πινία θαηά ηνλ Καηάπινπ ή θαη Απφπινπ απφ Ληκέλεο ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκν ηνπ 2012 
(Ν.148 (Η) 2012) θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηνπ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ εθαξκνδφκελνπ 
Νφκνπ θαη Καλνληζκνχ ζηε Γεκνθξαηία, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή 
αληηθαζίζηαληαη.  

 
 34.        Οη πινίαξρνη, νη πξάθηνξεο, νη αδεηνχρνη, νη Αλάδνρνη, νη παξνρείο θαη ρξήζηεο ιηκαληνχ 

νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη, θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ελεξγά, ζπλδένληαο  ηε δηθή ηνπο 
πιεξνθφξεζε θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα κε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα γηα ηε ζπιινγή, 
επεμεξγαζία, δηαρείξηζε, αληαιιαγή θαη κεηαθνξά ηεο ιηκεληθήο πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν ε 
Αξρή δχλαηαη λα εγθαζηδξχζεη. Πξνο ην ζθνπφ απηφ,  νθείινπλ  λα ζπκκνξθψλνληαη κε 
νπνηεζδήπνηε νδεγίεο ε Αξρή εθδίδεη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 131, πεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο ζχλδεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο θαη ζπλδξνκήο ζην ιηκεληθφ Κνηλνηηθφ ζχζηεκα, 
ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε δηαθφξσλ ειεθηξνληθψλ εληχπσλ, δηθαηψκαηα ρξήζεο ηα νπνία  
ήζειε εθάζηνηε επηβάιεη ε Αξρή, ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα επαίζζεησλ εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ 
θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο (privacy). 

 
 35.(1)    Οη πινίαξρνη, νη πξάθηνξεο, νη αδεηνχρνη, νη Αλάδνρνη, νη παξνρείο θαη ρξήζηεο ηνπ 

ιηκαληνχ, ρσξίο νπνηεζδήπνηε δαπάλεο θαη θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηξφπν θαη κέζα ζηηο 
παξακέηξνπο θαη πεξηζψξηα,  νθείινπλ λα παξέρνπλ φιε ηελ ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε 
ηελ νπνίαλ ε Αξρή, κέζσ ησλ νδεγηψλ πνπ εθδίδεη κε βάζε ηελ παξάγξαθν 131, ήζειε 
απνθαζίζεη κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ.  

 
    (2)    Οπνηνδήπνηε πξφζσπν παξαβηάδεη νπνηαλδήπνηε νδεγία εθδίδεηαη κε βάζε ηελ 

παξάγξαθν 131 ή παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηαλδήπνηε πξφλνηα απηψλ ησλ 
νδεγηψλ κε απεξίζθεπηε ακέιεηα ή κε πξφζεζε ή ππνβάιεη αλαθξηβή ελεκέξσζε, είλαη 
έλνρνο αδηθήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 133.  

 
 

 ΜΔΡΟ VI – ΚΑΦΗ ΝΑΤΙΠΛΟΟΤΝΣΑ Η΄ ΚΙΝΟΤΜΔΝΑ ΜΔΑ Δ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ. 
 

Σαρχηεηα. 
 

36.(1)   Απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο λα θηλείηαη κέζα ή λα πξνζεγγίδεη ιηκεληθή πεξηνρή κε 

ηαρχηεηα, ε νπνία δχλαηαη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, λα ζέζεη ζε θίλδπλν δσή ή ηδηνθηεζία. 
 

(2) Υσξίο πεξηνξηζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο λα θηλείηαη κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή κε ηαρχηεηα ε νπνία λα 
ππεξβαίλεη ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηελ Αξρή. 

 
 
Τπεξεζία 
ξπκνχιθεζεο ή 
πινήγεζεο ράξηλ 
ηεο αζθαινχο 
λαπζηπινΐαο. 
 
 

 
37.       Όηαλ ε Αξρή θξίλεη φηη, ράξηλ ηεο αζθαινχο λαπζηπινΐαο νπνηνδήπνηε ζθάθνο πξέπεη λα 

πξνζιάβεη ππεξεζία ξπκνχιθεζεο ή πινήγεζεο γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ κέζα ζε ιηκεληθή 
πεξηνρή, ε Αξρή δχλαηαη, κε θίλδπλν, έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ ελ ιφγσ ζθάθνπο, λα δηαηάμεη 
ην ζθάθνο φπσο πξνζιάβεη ηέηνηα ππεξεζία.  

 
θάθε 
ξπκνπιθνχληα ή 
ξπκνπιθνχκελα. 
 

 
38.(1) Κάζε ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί άιιν ζθάθνο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή δχλακε γηα λα 

εθηειεί θαηάιιεια απηή ηελ ππεξεζία θαη λα δηαηεξεί ζε θάζε ρξφλν πιήξε, θαηά ην δπλαηφ, 
έιεγρν ηνπ ξπκνπιθνχκελνπ ζθάθνπο.  

 
(2) Απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο ην νπνίν ξπκνπιθεί ή απφ ην νπνίν εμαξηάηαη άιιν ζθάθνο 

λα εγθαηαιείπεη ή λα επηηξέπεη φπσο εγθαηαιεηθζεί έξκαην ησλ θπκάησλ  ην ελ ιφγσ άιιν 
ζθάθνο, εθηφο κφλν γηα πξφιεςε  επηθείκελνπ άκεζνπ θηλδχλνπ ζε δσή ή ηδηνθηεζία.  
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(3) Κάζε ζθάθνο ξπκνπιθνχκελν θαη πξνζδεκέλν θαηά κήθνο ηεο  πιεπξάο ηνπ ξπκνπιθνχληνο 

ζθάθνπο νθείιεη: 
 

(α) λα θέξεη παξαηεξεηή ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ φηαλ ην νπηηθφ πεδίν απφ ην 
πεδαιηνπρείν ηνπ ξπκνπιθνχληνο ζθάθνπο εκπνδίδεηαη απφ ην ξπκνπιθνχκελν 
ζθάθνο· θαη 

 
(β) λα επηδεηθλχεη θαλφ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά κεηαμχ ηεο δχζεο θαη ηεο αλαηνιήο ηνπ 

ειίνπ. 
 

Άγθπξα ζην βπζφ. 
 

39.      Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 43, θαλέλα ζθάθνο κέζα ζε ιηκάλη 

δχλαηαη λα έρεη ηελ άγθπξα ζην βπζφ εθηφο κφλν ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο. 
 

ήκαηα απφ 
ζθάθε 
εηζεξρφκελα ή 
εμεξρφκελα ηνπ 
ιηκαληνχ. 
 

40.      Κάζε ζθάθνο ην νπνίν εηζέξρεηαη ή εμέξρεηαη ηνπ ιηκαληνχ νθείιεη λα δίλεη ζήκαηα, κε ηε 

ζθπξίρηξα ηνπ ή άιιε ερεηηθή ζπζθεπή πξνεηδνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο 
ηεο Αξρήο.  

 
 
 
Παξεκπφδηζε 
λαπζηπινΐαο  
 

ΜΔΡΟ VII – ΠΡΟΓΔΗ Η΄ ΑΓΚΤΡΟΒΟΛΗΗ ΚΑΦΩΝ 
ΜΔΑ Δ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 

 
41.   ε θαλέλα ζθάθνο επηηξέπεηαη ε πξφζδεζε ή αγθπξνβφιεζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κέζα ζε 

ιηκάλη ή πξνιηκέλα, ε νπνία είλαη αληίζεηε κε ηηο νδεγίεο ηεο Αξρήο ή ε νπνία δπλαηφλ λα 
παξεκπνδίδεη: 

 
(α) ηελ εληφο απηψλ λαπζηπινΐα· 
 
(β) ηελ εληφο απηψλ ιεηηνπξγία ησλ ζθαθψλ· ή 
 
(γ) ηελ είζνδν ή έμνδν θάζε άιινπ ζθάθνπο κέζα ή απφ νπνηαδήπνηε λενδφρε.  

 
Αγθπξνβφιεζε 
ζθαθψλ. 
 

42.  Απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο λα αγθπξνβνιεί κέζα ζε ιηκάλη ή πξνιηκέλα, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο, θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηφπν, εθηφο απφ ηνλ 
παξαρσξεζέληα ή θαζνξηζζέληα απφ ηελ Αξρή, εθηφο κφλν ζε πεξίπησζε επείγνπζαο 
αλάγθεο.  

 
Υξήζε άγθπξαο. 43.    Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 41, ζε πεξίπησζε ζθάθνπο ην νπνίν 

πξνζδέλεηαη, ή είλαη πξνζδεκέλν ή ιχεηαη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ άγθπξα είηε: 
 

(α) γηα ην ζθνπφ ηεο άκεζεο ξπκνχιθεζεο ηνπ ζθάθνπο εληφο ή εθηφο· ή  
 

(β) θαηφπηλ νδεγίαο ηεο Αξρήο, λννπκέλνπ φηη ην ζθάθνο επηδεηθλχεη επθξηλψο πξνο φιεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο ηέηνηα ζήκαηα φπσο ε Αξρή ήζειε δηαηάμεη. 

 
Γηαηήξεζε 
δχλακεο θαη 
αλδξψλ πάλσ ζε 
θάζε ζθάθνο. 
 

44.       Κάζε κεραλνθίλεην ζθάθνο πξνζδεκέλν ή αγθπξνβνιεκέλν κέζα ζε ιηκάλη νθείιεη λα 

δηαηεξεί δηαξθψο εθηφο εάλ ηχρεη εμαίξεζεο απφ ηελ Αξρή: 
 

(α) επαξθή θηλεηήξηα δχλακε ε νπνία λα θαζηζηά ην ζθάθνο ηθαλφ λα θηλεζεί απηνδχλακα 
χζηεξα απφ ζχληνκε εηδνπνίεζε· θαη 

 
(β) επαξθή αξηζκφ αλδξψλ πάλσ ζην ζθάθνο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ βαξνχιθσλ θαη ησλ ζρνηληψλ 

πξφζδεζεο. 
 

Βνεζεηηθά ζθάθε, 
θνξηεγίδεο, 
ζρεδίεο.  

45.   Κάζε βνεζεηηθφ ζθάθνο, θνξηεγίδα ή ζρεδία ε νπνία παξέρεη εμππεξέηεζε ζε άιιν ζθάθνο 

κέζα ζην ιηκάλη νθείιεη, θαηά ην ρξφλν πνπ βξίζθεηαη θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ άιινπ 
ζθάθνπο, λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφ πιεζηέζηεξα ζε απηφ, ν αξηζκφο δε ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ βνεζεηηθψλ ζθαθψλ, θνξηεγίδσλ ή ζρεδίσλ, ε πνζφηεηα ηνπ θνξηίνπ 
κέζα ζε νπνηνδήπνηε εμαγφκελν βνεζεηηθφ ζθάθνο, θνξηεγίδα ή ζρεδία φπσο θαη νη ζέζεηο 
απηψλ πξέπεη πάληνηε λα αληαπνθξίλνληαη κε ηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο νδεγίεο απφ ηελ 
Αξρή, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 131. 
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 ΜΔΡΟ VIII – ΚΑΦΗ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΘΔΗ ΚΡΗΠΙΓΩΜΑΣΟ Δ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 
ΣΗ ΑΡΥΗ 

 

Άδεηα ηεο Αξρήο. 
 

46. Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο λα θαηαιάβεη ζέζε 

θξεπηδψκαηνο ή λα κεηαθηλεζεί απφ κηα ζέζε θξεπηδψκαηνο ζε άιιε ζε ηδηνθηεζία ηεο 
Αξρήο.  

 
Παξαρψξεζε 
Κξεπηδψκαηνο. 
 

47. Ζ Αξρή δχλαηαη λα εθδίδεη νδεγίεο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 131 γηα: 

 
(α) θαηαλνκή ζέζεσλ θξεπηδψκαηνο πεξηιακβαλνκέλσλ επί αηηήζεσλ, πξνηεξαηνηήησλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ζθαθψλ, φπσο ζθάθε ηα νπνία κεηαθέξνπλ επηβάηεο, 
δψα, επαίζζεηα θζαξηά θαη θαγψζηκα, θαηεςπγκέλν εκπφξεπκα ή εμαγφκελν 
εκπφξεπκα ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθάθνο γηα εηδηθφ ιφγν, άδεηα εηζφδνπ ζην 
ιηκάλη, ζήκαηα εηζφδνπ θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα. 

 
(β) ιηκεληθά έγγξαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ εηδνπνηήζεσλ αλαρψξεζεο, άδεηαο 

αλαρψξεζεο, ζήκαηα θαη επηθνηλσλίεο.  
 Παξαρψξεζε 

ζέζεο 
θξεπηδψκαηνο. 
 

48. (1)  Ο Ηδηνθηήηεο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί ζθάθνο ην νπνίν έρεη 

εμαζθαιίζεη γηα ην ζθνπφ απηφ άδεηα θαηάιεςεο ζέζεο θξεπηδψκαηνο ζε ηδηνθηεζία ηεο 
Αξρήο, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Αξρή γηα ηνλ αλακελφκελν ρξφλν άθημεο ηνπ ζθάθνπο, 
ηελ πεξηγξαθή θαη πνζφηεηα ησλ αγαζψλ ηα νπνία πξφθεηηαη λα  εθθνξησζνχλ ή λα 
θνξησζνχλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ επηβαηψλ νη νπνίνη  πξφθεηηαη λα απνβηβαζηνχλ ή 
επηβηβαζηνχλ.  

     (2)   Ζ  Αξρή δχλαηαη, λννπκέλνπ φηη δνζνχλ νη πιεξνθνξίεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1)  λα 

παξαρσξήζεη ζέζε θξεπηδψκαηνο ζην ελ ιφγσ ζθάθνο θαη λα πξνβαίλεη ζε αιιαγή ηεο ελ 
ιφγσ  ζέζεο,  εάλ ην  θξίλεη αλαγθαίν. 

     (3)     Ζ Αξρή δελ επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε ζηελ  παξνρή ζέζεο θξεπηδψκαηνο 
ή γηα παξάιεηςε παξνρήο ηέηνηαο ζέζεο.  

    (4)    ε Πεξηνρή Παξαρψξεζεο, ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) πξφζσπα νθείινπλ 
λα ελεκεξψλνπλ θαη ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ. 

 
Γηαδηθαζίεο 
πιεχξηζεο, 
πξπκλνδέηεζεο, 
Αλαδφρσλ. 
 

49.        Καηά παξέθθιηζε απφ ηηο πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 42, 46, 47 (α)  θαη 48, ε Αξρή δχλαηαη 

λα εγθξίλεη θαη δεκνζηνπνηεί δηαδηθαζία πξνηεηλφκελε απφ ηνλ Αλάδνρν κε βάζε ηελ νπνία, 
πξπκλνδεηεί, πιεπξίδεη, θαηαιακβάλεη ζέζε θξεπηδψκαηνο ή αγθπξνβνιεί ζε ηφπνπο νη 
νπνίνη ππνδεηθλχνληαη ή εθρσξνχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, λννπκέλνπ φηη ε Αξρή δηαηεξεί ηελ 
εμνπζία λα ηξνπνπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Αλάδνρνπ θαη λα εθδίδεη γεληθέο ή εηδηθέο νδεγίεο 
ή απαγνξεχζεηο θαη λα ιάβεη ή επηβάιεη νπνηαδήπνηε άιια κέηξα ζε ζρέζε κε ηελ 
ηαρχηεηα, πιεχξηζε, θαηάιεςε ζέζεο θξεπηδψκαηνο, αγθπξνβφιεζε, πινήγεζε, 
ξπκνχιθεζε, ρεηξηζκφ θνξηίνπ, δηαθίλεζε επηβαηψλ, πξνηεξαηφηεηα γηα ζπγθεθξηκέλα 
ζθάθε, ηα νπνία ζεσξνχληαη πξέπνληα ή ρξήζηκα γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ηε δεκφζηα 
αζθάιεηα, ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ιηκεληθήο 
ιεηηνπξγίαο. 

 
ρνηληά 
πξφζδεζεο 
ζθαθψλ. 
 

50.  (1) Σα ζρνηληά πξφζδεζεο θάζε ζθάθνπο ην νπνίν πξνζδέλεηαη ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, 

πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη κφλν ζηα εηδηθά δηαζέζηκα δαθηχιηα πξφζδεζεο θαη ηνλνδέηεο, θαη 
δελ επηηξέπεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν λα δηέξρνληαη εγθάξζηα νπνηαζδήπνηε απνβάζξαο 
ηεο Αξρήο ή εγθάξζηα νπνηνπδήπνηε πισηνχ δηαχινπ θαηά ηξφπν πνπ λα εκπνδίδεη ηε 
δηέιεπζε νπνηνπδήπνηε άιινπ ζθάθνπο, ή θαηά ηξφπν πνπ λα αληηβαίλεη νπνηεζδήπνηε 
ηπρφλ νδεγίεο νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηελ Αξρή, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 131.  

(2) Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο, ν φξνο «Ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο»  αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν «πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία παξαρψξεζεο» θαη ν Αλάδνρνο  έρεη ηηο ίδηεο εμνπζίεο σο ε Αξρή. 

 
θάθε 
ζηεξεσκέλα ή 
πξνζδεκέλα θαηά 
κήθνο ησλ 
πιεπξψλ άιισλ 
ζθαθψλ.  

51.(1)  Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο, απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο λα ζηεξεψλεηαη ή 

πξνζδέλεηαη θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο άιινπ ζθάθνπο ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο.  

 (2) Κάζε ζθάθνο νθείιεη, φηαλ δηαηαρζεί απφ ηελ Αξρή, λα επηηξέπεη ηε ζηεξέσζε ή πξφζδεζε 

νπνηνπδήπνηε άιινπ ζθάθνπο θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ θαη θάζε ηέηνην άιιν ζθάθνο 
νθείιεη, φηαλ δηαηαρζεί απφ ηελ Αξρή, λα δερζεί φπσο ζηεξεσζεί ή πξνζδεζεί θαηά κήθνο 
νπνηνπδήπνηε άιινπ ζθάθνπο.  
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(3) Όηαλ ζθάθε ζηεξεψλνληαη ή πξνζδέλνληαη ην έλα θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ άιινπ,  

πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε ειεχζεξε θαη αλεκπφδηζηε δηέιεπζε απφ ηα εζσηεξηθά ησλ ζθαθψλ 
πξνο ηα εμσηεξηθά κε ζθνπφ ηε θφξησζε, εθθφξησζε θαη πξνζπέιαζε πξνο θαη απφ ηε 
μεξά. 

 
(4)  Όηαλ νπνηνδήπνηε ζθάθνο ζηεξεψλεηαη ή πξνζδέλεηαη θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο άιινπ 

ζθάθνπο, απαγνξεχεηαη, εθηφο κφλν ζε πεξίπησζε επείγνπζαο αλάγθεο, λα απνθφπηνληαη 
ή λα ιχνληαη ηα ζρνηληά πξφζδεζεο, ηνπ ζηεξεσκέλνπ ή πξνζδεκέλνπ ζθάθνπο ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο, εθηφο εάλ δφζεθε πξνεγνπκέλσο εηδνπνίεζε γηα απηή ηελ 
πξφζεζε πξνο ην ζηεξεσκέλν ή πξνζδεκέλν ζθάθνο.  

 
(5) Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ππνπαξαγξάθσλ (1) έσο (4) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζε 

Πεξηνρή Παξαρψξεζεο, ν φξνο  «Ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο»  αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν 
«πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξαρψξεζεο» θαη ν Αλάδνρνο έρεη ηηο ίδηεο εμνπζίεο σο ε Αξρή. 

 
Φφξησζε ή 
εθθφξησζε 
αγαζψλ, 
επηβίβαζε ή 
απνβίβαζε 
επηβαηψλ. 
 

52.(1)  Ζ Αξρή δχλαηαη λα εθδίδεη νδεγίεο ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν, ρξφλν, ηξφπν θαη ηφπν θφξησζεο 

ή εθθφξησζεο αγαζψλ ή επηβίβαζεο ή απνβίβαζεο επηβαηψλ κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή. 
 

(2) Υσξίο πεξηνξηζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

θάζε ζθάθνο ην νπνίν δηελεξγεί θφξησζε ή εθθφξησζε αγαζψλ ή επηβίβαζε ή απνβίβαζε 
επηβαηψλ νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 
θαζπζηέξεζε θαη λα ηε ζπλερίδεη θαηά ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηελ Αξρή.  

 
(3)  Ζ ππνπαξάγξαθνο (2) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο. 
 

 ΜΔΡΟ ΙΥ – ΑΔΡΟΚΑΦΗ 

 
Ρχζκηζε 
αεξνζθαθψλ. 
 

53.(1) Μέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή απαγνξεχεηαη ζε θάζε αεξνζθάθνο λα πξνζζαιαζζψλεηαη ή 

απνζαιαζζψλεηαη, εθηφο κφλν θαηφπηλ άδεηαο ηεο Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο σο ε Αξρή 
ήζειε επηβάιεη θαη ζε ηνπνζεζίεο θαζνξηδφκελεο απφ ηελ Αξρή.  

 
(2) Αεξνζθάθνο πξνζζαιαζζψκελν ή απνζαιαζζψκελν κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή νθείιεη λα 

παξαρσξεί πξνηεξαηφηεηα δηέιεπζεο ζηα θηλνχκελα ζθάθε. 
 

(3) Δπηπξφζζεηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (1) θαη (2), ζε αεξνζθάθε ηα νπνία 

θηλνχληαη ή βξίζθνληαη ζε αθηλεζία κέζα ζε χδαηα ιηκεληθήο πεξηνρήο  εθαξκφδνληαη φιεο νη 
πξφλνηεο γηα ζθάθε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

 
(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ν φξνο «Αεξνζθάθνο» πεξηιακβάλεη θάζε 

είδνο αεξνζηξψκαηνο πινίνπ (hovercraft hydrofoil or air cushion craft). 
 

 ΜΔΡΟ Υ – ΔΚΡΗΚΣΙΚΔ ΤΛΔ ΚΑΙ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΑΓΑΘΑ 
 

Άδεηα ηεο Αξρήο 
γηα νρήκαηα. 
 

54.  Καλέλα φρεκα νπνηαζδήπνηε θχζεο δχλαηαη, θαηά ην ρξφλν πνπ κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο, λα 

εηζέξρεηαη, λα θηλείηαη εληφο  ή λα αλαρσξεί απφ ιηκάλη, εθηφο θαηφπηλ πξνεγνχκελεο άδεηαο 
ηεο Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε φξνπ αθνξά ηελ 
επζχλε, ηνπο νπνίνπο ε Αξρή ήζειε εθάζηνηε επηβάιεη. 

 
Άδεηα ηεο Αξρήο 
γηα ζθάθε. 
 

55. (1)  Απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο ην νπνίν κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο λα εηζέξρεηαη, λα θηλείηαη 

εληφο ή λα αλαρσξεί απφ ην ιηκάλη, εθηφο θαηφπηλ πξνεγνχκελεο άδεηαο ηεο Αξρήο, θαη κε 
ηέηνηνπο φξνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ νπνηνπδήπνηε φξνπ αθνξά ηελ επζχλε, ηνπο νπνίνπο ε 
Αξρή ήζειε εθάζηνηε επηβάιεη. 

 
(2)      ε νπδεκία πεξίπησζε δχλαηαη νπνηνδήπνηε ηέηνην ζθάθνο λα εηζέξρεηαη, λα θηλείηαη εληφο ή 

λα αλαρσξεί απφ ιηκάλη, ππφ νκίριε, αριή, ή δπλαηή βξνρή, εθηφο εάλ πθίζηαηαη δηαπγήο 
νξαηφηεηα κέρξη ηνπιάρηζηνλ ρίιηα εμαθφζηα (1600) κέηξα, νχηε λα παξακείλεη ζην ιηκάλη 
κεηά ηελ θαζνξηζζείζα ψξα αλαρψξεζεο ηνπ απφ ηελ Αξρή.  
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ήκαηα ζθαθψλ. 
 

56.  Κάζε ζθάθνο πάλσ ζην νπνίν θνξηψλνληαη ή απφ ην νπνίν εθθνξηψλνληαη ή ην νπνίν 

κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο εληφο   ιηκεληθήο πεξηνρήο, νθείιεη λα επηδεηθλχεη ζήκαηα σο 
αθνινχζσο: 

 
(α) απφ ηελ αλαηνιή κέρξη ηε δχζε ηνπ ειίνπ, ηε ζεκαία «Β» ηνπ Γηεζλνχο Κψδηθα 

εκάησλ· («International Code of Signals») θαη  
 
(β)  απφ ηε δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, εξπζξφ θαλφ νξαηφ απφ φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. 
 

Δπαξθέο 
πιήξσκα γηα ηελ 
θίλεζε ηνπ 
ζθάθνπο. 
 

57.     Κάζε ζθάθνο ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο   ιηκεληθήο πεξηνρήο θαη κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο 

νθείιεη λα δηαηεξεί πάληνηε επαξθέο θαη ηθαλφ πιήξσκα λα θηλεί θαη λα θπβεξλά ην ζθάθνο 
θαη λα ρεηξίδεηαη ηηο εθξεθηηθέο χιεο επί απηνχ. 

 

Φχιαθεο επί 
ζθαθψλ. 
 

58.  Φξνπξά απνηεινχκελε απφ έλα ή πεξηζζφηεξνπο ηθαλνχο θχιαθεο νθείιεη λα ππάξρεη  

ζπλερψο πάλσ ζε θάζε ζθάθνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ιηκεληθή πεξηνρή θαη κεηαθέξεη 
εθξεθηηθέο χιεο, ζε πεξίπησζε δε νπνηνπδήπνηε θηλδχλνπ, αηπρήκαηνο, αλσκαιίαο ή 
ππξθαγηάο, νη θχιαθεο νθείινπλ ακέζσο λα δψζνπλ ην ζήκα θηλδχλνπ θαη λα εηδνπνηήζνπλ 
ηελ Αξρή ή, αλ απηφ είλαη αλέθηθην, ηελ Αζηπλνκία.  

 
Υαιχβδηλα 
θαιψδηα 
ξπκνχιθεζεο. 

59.     Κάζε ζθάθνο, ην νπνίν κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο νθείιεη  φηαλ είλαη πξνζδεκέλν ή 

αγθπξνβνιεκέλν λα έρεη δηαξθψο ηφζν ζηελ πιψξε φζν θαη ζηελ πξχκλε έλα θαηάιιειν 
ξπκνχιθην απφ ραιχβδηλν ζχξκα ζηεξεσκέλν κε αζθάιεηα ζην θαηάζηξσκα ζηε κηα άθξε 
θαη αλαξηεκέλν πάλσ απφ ηε ζάιαζζα ζηελ πιεπξά ηνπ ζθάθνπο, ψζηε ε άιιε άθξε ηνπ, ε 
νπνία πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε αγθχιην, λα αησξείηαη ζε ζεκείν φρη κεγαιχηεξν ηνπ 
1.20 κ. απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πδάησλ.  

 
ηφκηα θχηνπο 
ζθάθνπο. 
 

60.     Σα ζηφκηα θχηνπο θάζε ζθάθνπο ην νπνίν κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο πξέπεη, φηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, λα ηεξνχληαη θιεηζηά θαη θαιπκκέλα, κε αδηάβξνρα νζφληλα θαιχκκαηα, 
ηα νπνία πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη θαη  ππνζηεξίδνληαη απφ επηθξάθηεο θχηνπο.  

 
Φνξηεγίδεο. 
 

61.       Κάζε θνξηεγίδα ή άιιν παξφκνην ζθάθνο ην νπνίν κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο πξνο, ή απφ 

ιηκάλη πξέπεη λα είλαη ηνπ θαηάιιεινπ κε απηνπξνσζνχκελνπ ηχπνπ, λα θηλείηαη  κε ηε 
βνήζεηα ξπκνπιθνχ, ην νπνίν νθείιεη λα παξακέλεη παξαπιεχξσο γηα φιν ην ρξφλν πνπ ην 
ελ ιφγσ ζθάθνο κεηαθέξεη νπνηεζδήπνηε εθξεθηηθέο χιεο.  

 
θάθε θηλνχκελα 
κε κεραλέο πγξνχ 
θαπζίκνπ.  
 

62.      Απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο, ηνπ νπνίνπ ε κφλε ή ε ελ κέξεη θηλεηήξηα δχλακε πξνέξρεηαη 

απφ κεραλή πνπ ιεηηνπξγεί κε πγξφ θαχζηκν, λα κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο. 
 

Δμνπζίεο θνξην- 
εθθφξησζεο 
κεηαμχ δχζεο θαη 
αλαηνιήο ηνπ 
ειίνπ. 
 

63.       Απαγνξεχεηαη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο, κέζα ζε ιηκάλη θαη απφ ηε δχζε 

κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ, ε θφξησζε, ε εθθφξησζε ή ν ρεηξηζκφο εθξεθηηθψλ πιψλ, ζε 
ζθάθνο ή αιινχ.  

 

Υξήζε θψησλ.  64.    Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ηερλεηνχ θσηφο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ειεθηξηθψλ θψησλ θαη ησλ κε πξνθαινχλησλ ζπηλζήξεο θψησλ, ζε ζθάθνο ή αιινχ κέζα 
ζε ιηκάλη φπνπ γίλεηαη θφξησζε, εθθφξησζε ή ρεηξηζκφο εθξεθηηθψλ πιψλ.  Σα ειεθηξηθά 
θψηα πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη λα πξνζηαηεχνληαη επαξθψο κε 
αληηζξαπζηηθνχο πξνθπιαθηήξεο απφ κέηαιιν, ηα δε ειεθηξνθφξα θαιψδηα απηψλ ησλ 
θψησλ πξέπεη λα κελ είλαη ειαηησκαηηθά.  

 
Μεηαθνξά 
ζπζθεπψλ 
ελαχζεσο, 
θάπληζκα. 
 

65.(1)    Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν, φηαλ βξίζθεηαη κέζα ή ζε νπνηνδήπνηε ρψξν ζην ιηκάλη, 

ν νπνίνο πεξηέρεη εθξεθηηθέο χιεο είηε ζε ζθάθνο ή αιινχ, λα θαπλίδεη ή λα έρεη ζηελ 
θαηνρή ηνπ νπνηνδήπνηε ζπίξην ή άιιε ζπζθεπή θαχζεσο ή λα κεηαθέξεη ή λα έρεη ζηελ 
θαηνρή ηνπ νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ή νπζία, ε νπνία δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη έθξεμε, 
αλάθιεμε ή ππξθαγηά.  
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(2)    Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν φηαλ βξίζθεηαη κέζα ή ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ζην ιηκάλη, 

ην νπνίν πεξηέρεη επηθίλδπλα αγαζά, λα θαπλίδεη ή λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ αλακκέλν 
ζπίξην ή άιιε αλακκέλε ζπζθεπή θαχζεσο.  

 
Άδεηα ηεο Αξρήο 
γηα 
θνξηνεθθφξησζε 
ζην ιηκάλη. 
 

66.         Απαγνξεχεηαη ε θφξησζε, εθθφξησζε ή ν ρεηξηζκφο εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ 

αγαζψλ νπνπδήπνηε κέζα ζην ιηκάλη, εθηφο κφλν ζε ηέηνην ρξφλν θαη εγθεθξηκέλν ηφπν, 
φπσο ήζειε επηηξαπεί απφ ηελ Αξρή θαη κε ηέηνηνπο φξνπο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
νπνηνπδήπνηε αθνξά ζηελ επζχλε, φπσο ήζειε επηβάιεη ε Αξρή. 

 
Αλαθνξέο απφ 
ζθάθε. 
 

67.(1)     Κάζε ζθάθνο ην νπνίν κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά νθείιεη, πξηλ ή 

ακέζσο κεηά ηελ άθημε ηνπ ζην ιηκάλη λα ππνβάιεη εηδηθή έγγξαθε αλαθνξά ζηελ Αξρή, 
αλαθέξνπζα ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ πξννξηζκφ απηψλ ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ ή 
επηθίλδπλσλ αγαζψλ. 

 
(2)    Κάζε ζθάθνο πάλσ ζην νπνίν ζθνπείηαη ε θφξησζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ 

αγαζψλ, νθείιεη ακέζσο λα ππνβάιεη εηδηθή έγγξαθε αλαθνξά ζηελ Αξρή, αλαθέξνπζα ην 
είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηνλ πξννξηζκφ απηψλ ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ 
αγαζψλ. 

 
Αγθπξνβφιεζε ή 
πξφζδεζε.  

68.         Απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο, ην νπνίν κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά, λα 

πξνζδέλεηαη ή λα αγθπξνβνιεί ζην ιηκάλη, εθηφο κφλν ζε εγθεθξηκέλν κέξνο θαη κε ηξφπν 
φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή. 

 
θάθε ζε 
εηνηκφηεηα 
αλαρψξεζεο.  
 

69.     Ζ Αξρή δχλαηαη λα απαηηεί φπσο θάζε ζθάθνο ην νπνίν κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο ή 

επηθίλδπλα αγαζά λα βξίζθεηαη πάληνηε ζε εηνηκφηεηα εθθίλεζεο κε ηελ ίδηα απηνχ 
θηλεηήξηα δχλακε ή λα δηαζέηεη θαηάιιειν ξπκνπιθφ ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 
επηθπιαθή.  

 
Σαρεία 
εθθφξησζε ηνπ 
ζθάθνπο. 
 

70.         Κάζε ζθάθνο ην νπνίν εηζέξρεηαη ζε ιηκάλη γηα εθθφξησζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ 

αγαζψλ νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ εθθφξησζε ηνπο κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε 
πξνζνρή θαη ζε ρξφλν φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή.  

 

 
Σαρεία θφξησζε 
γηα αλαρψξεζε 
ηνπ ζθάθνπο.  
 

71.(1)    Κάζε ζθάθνο πάλσ ζην νπνίν θνξηψλνληαη ή ζθνπείηαη ε θφξησζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή 

επηθίλδπλσλ αγαζψλ γηα κεηαθνξά ηνπο εθηφο ηνπ ιηκαληνχ, νθείιεη λα πξνβεί ζηε 
θφξησζε ηνπο κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη ζε ρξφλν φπσο θαζνξίδεηαη απφ 
ηελ  Αξρή θαη λα αλαρσξήζεη απφ ην ιηκάλη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ε νπνία κπνξεί λα 
απνθεπρζεί.  

    (2)   ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζθάθνπο ζε ζρέζε κε ηε θφξησζε ή ηελ αλαρψξεζε, ν 

πινίαξρνο ή ν πξάθηνξαο ηνπ ζθάθνπο νθείιεη λα αλαθέξεη ακέζσο ηελ αηηία θαη ηελ 
πηζαλή δηάξθεηα ηεο θαζπζηέξεζεο  ζηελ Αξρή. 

 
Δπίβιεςε 
θφξησζεο θαη 
εθθφξησζεο 
ζθάθνπο. 
 

72.      Όηαλ δηελεξγείηαη θφξησζε ή εθθφξησζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ αγαζψλ  ζε 

νπνηνδήπνηε ζθάθνο, ε εξγαζία πξέπεη λα εθηειείηαη ππφ ηελ επίβιεςε θαη ζπλερή 
παξνπζία αμησκαηηθνχ ηνπ ζθάθνπο ηθαλνχ λα δηεπζχλεη ηελ εξγαζία θαη ζε ζπλεξγαζία κε 
ηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Γεκνθξαηίαο.  

 
Απαγνξεπκέλεο 
εξγαζίεο ζε 
ζθάθνο.  
 

73.         Απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο ζην νπνίν θνξηψλνληαη ή απφ ην νπνίν εθθνξηψλνληαη ή ην 

νπνίν κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά λα δηεμάγεη ή επηηξέπεη νπνηαδήπνηε 
εξγαζία, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη έθξεμε, αλάθιεμε ή ππξθαγηά ή κε 
νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν λα ζέζεη ζε θίλδπλν δσή ή ηδηνθηεζία. 

 
Μεηαθνξά κε 
ζθάθνο.  
 

74.          Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά κε ζθάθνο εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ αγαζψλ απφ ιηκάλη, 

εθηφο εάλ απηά έρνπλ ζπζθεπαζηεί, ζεκαλζεί, πεξηγξαθεί, πηζηνπνηεζεί, ζηνηβαρζεί θαη 
άιισο πσο ζπκκνξθψλνληαη  πξνο ηνπο εθάζηνηε  ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ζηε 
Γεκνθξαηία, φπσο θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζθάθνο απφ ηφπν εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο ζε 
ιηκάλη, εθηφο εάλ απηά είλαη ζπζθεπαζκέλα, ζεζεκαζκέλα, πεξηγεγξακκέλα, 
πηζηνπνηεκέλα, ζηνηβαγκέλα θαη άιισο πσο ζπκκνξθψλνληαη κε φινπο ηνπο ζπλαθείο 
θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία θνξηψζεθαλ πάλσ ζην ζθάθνο θαη ζε θακηά 
πεξίπησζε θαηά ηξφπν ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ απφ ηνπο εθάζηνηε πξνβιεπφκελνπο θαη 
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ζηε Γεκνθξαηία.  
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Μεηαθνξά κε 
φρεκα.  
 

75.         Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ αγαζψλ κε φρεκα απφ ην 

ιηκάλη, εθηφο εάλ απηά έρνπλ ζπζθεπαζηεί, ζεκαλζεί, πεξηγξαθεί, πηζηνπνηεζεί, ζηνηβαρζεί 
ή θαη άιισο πσο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ζηε Γεκνθξαηία. 

 
Μεηαθνξά κε 
άιια κέζα.  
 

76.          Απαγνξεχεηαη ε κεηαθνξά κε άιια κέζα, εθηφο απφ ζθάθε ή νρήκαηα, εθξεθηηθψλ πιψλ ή 

επηθίλδπλσλ αγαζψλ απφ ην ιηκάλη, εθηφο εάλ απηά έρνπλ ζπζθεπαζηεί, ζεκαλζεί, 
πεξηγξαθεί, πηζηνπνηεζεί, ζηνηβαρζεί, θνξησζεί ή θαη άιισο πσο ζπκκνξθψλνληαη κε 
φινπο ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο ζπλαθείο θαλνληζκνχο ζηε Γεκνθξαηία θαη ηελ δηεζλψο 
απνδεθηή πξαθηηθή. 

 
Παξάδνζε γηα 
ηαρεία θφξησζε 
ζην ζθάθνο. 
 

77.(1)  Απαγνξεχεηαη ε πξνζθφκηζε ή ε ηνπνζέηεζε κέζα ή ζε νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν κέξνο 

εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ αγαζψλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θφξησζε απφ ζθάθνο, 
εθηφο εάλ θαη κέρξηο φηνπ επέιζεη ν ρξφλνο ν νπνίνο δειψζεθε απφ ην πξννξηδφκελν 
ζθάθνο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ αγαζψλ σο 
ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ ηαρεία παξαιαβή ηνπο απφ ην ελ ιφγσ ζθάθνο θαη λννπκέλνπ φηη 
δφζεθε πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε γηα απηφ ην ρξφλν ζηελ Αξρή.  

 
     (2)  Απαγνξεχεηαη ε ελαπφζεζε πάλσ ζε νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν κέξνο εθξεθηηθψλ πιψλ ή 

επηθίλδπλσλ αγαζψλ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα θφξησζε ζην ζθάθνο ζε πνζφηεηα 
κεγαιχηεξε ηεο αλαγθαίαο γηα εμαζθάιηζε ηεο ηαρείαο παξαιαβήο ηνπο απφ ην ζθάθνο.  

 
Σαρεία 
απνκάθξπλζε. 

78.(1) Δθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά ηα νπνία εθθνξηψλνληαη απφ νπνηνδήπνηε ζθάθνο 

πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ιηκάλη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ε νπνία κπνξνχζε λα 
απνθεπρζεί.  

 
    (2) ε πεξίπησζε  νπνηαζδήπνηε θαζπζηέξεζεο, ην πξφζσπν ην νπνίν δηελεξγεί ηελ 

απνκάθξπλζε, νθείιεη λα αλαθέξεη ακέζσο ηελ αηηία θαη ηελ πηζαλή δηάξθεηα ηεο 
θαζπζηέξεζεο ζηελ Αξρή. 

 
Αλαγθαζηηθή 
απνκάθξπλζε. 
 

79.    Ζ Αξρή δχλαηαη, κε θίλδπλν θαη δαπάλεο ηνπ θαηφρνπ εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ 

αγαζψλ, ηα νπνία έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ιηκάλη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξαγξάθνπ 77 ή δελ έρνπλ απνκαθξπλζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 78, 
λα απνκαθξχλεη, θαηαζηξέςεη ή άιισο πσο δηαζέζεη ηηο ελ ιφγσ εθξεθηηθέο χιεο ή 
επηθίλδπλα αγαζά.  

 
Φνξηνεθθφξησζε 
εθξεθηηθψλ πιψλ 
ή επηθίλδπλσλ 
αγαζψλ. 
 

80.     Απαγνξεχεηαη ε θφξησζε, εθθφξησζε ή ν ρεηξηζκφο εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ αγαζψλ, 

εθηφο εάλ δηελεξγείηαη απφ πξφζσπα εληεηαικέλα θαη ηθαλά γηα εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ 
εξγαζίαο θαη ππφ ηελ επίβιεςε θαη ζπλερή παξνπζία πξνζψπσλ εληεηαικέλσλ θαη ηθαλψλ 
γηα δηεχζπλζε ηεο εξγαζίαο.  

 
Φξνχξεζε. 
 

81.      Δθξεθηηθέο χιεο θαη επηθίλδπλα αγαζά κέζα ζε νπνηνδήπνηε φρεκα ή αιινχ, πξέπεη ελφζσ 

βξίζθνληαη ζην ιηκάλη, λα θξνπξνχληαη ζπλερψο θαη επαξθψο απφ πξφζσπν ζηελ θαηνρή 
ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη θαη ε Αξρή δχλαηαη, κε θίλδπλν, έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ ελ ιφγσ 
πξνζψπνπ, λα δηεπζεηεί ηελ ελ ιφγσ θξνχξεζε φπσο ε Αξρή ήζειε θξίλεη αλαγθαίν.  

 
Γηαρσξηζκφο. 
 

82.      Δθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά πνπ έηπραλ ρεηξηζκνχ ή ηνπνζεηήζεθαλ  κέζα ή πάλσ 

ζε εγθεθξηκέλν κέξνο, πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν σο πξνο ην είδνο θαη σο 
πξνο άιια αγαζά, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο ζε δσή ή ηδηνθηεζία.  

 
Δθξεθηηθέο χιεο 
θαη επηθίλδπλα 
αγαζά πξέπεη λα 
θαιχπηνληαη. 
 

83.     Δθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά, ελφζσ παξακέλνπλ ζην χπαηζξν, πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη πιήξσο κε αδηάβξνρα, νζφληλα θαιχκκαηα ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ, λα 
ζεκαίλνληαη κε επαξθή πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα νξαηά θαηά πάληα ρξφλν απφ φιεο ηηο 
θαηεπζχλζεηο θαη λα ηεινχλ ππφ ζπλερή θξνχξεζε κε ηέηνην ηξφπν σο ε Αξρή ήζειε 
δηαηάμεη.  

 
Διαηησκαηηθά ή 
βιαβέληα θνξηία.  

84.       Διαηησκαηηθά ή βιαβέληα θνξηία εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ αγαζψλ, ή εθξεθηηθέο χιεο 

ή επηθίλδπλα αγαζά, ηα νπνία έρνπλ δηαθχγεη ή ρπζεί απφ δνρεία, πξέπεη λα θαζίζηαληαη 
ακέζσο αβιαβή απφ ην πξφζσπν ζηελ θαηνρή ηνπ νπνίνπ απηά βξίζθνληαη, θαη αλ απηή ε 
ελέξγεηα δελ αλαιεθζεί, ε Αξρή δχλαηαη κε θίλδπλν, έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ ελ ιφγσ 
πξνζψπνπ λα απνκαθξχλεη θαηαζηξέςεη ή άιισο πσο δηαζέζεη ηα ελ ιφγσ θνξηία, 
εθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά.  
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Δμνπιηζκφο. 
 

85.   Καηά ηε θφξησζε, εθθφξησζε θαη ρεηξηζκφ εθξεθηηθψλ πιψλ ή επηθίλδπλσλ αγαζψλ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη αζθαιήο, θαηάιιεινο θαη επαξθήο εμνπιηζκφο, απηφο δε ν εμνπιηζκφο  
πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηξφπν αζθαιή θαη επαξθή. 

 
Φσηηά. 
 

86.    Καηά ηε δηάξθεηα πνπ δηελεξγείηαη θφξησζε, εθθφξησζε ή ρεηξηζκφο εθξεθηηθψλ πιψλ ή 

επηθίλδπλσλ αγαζψλ, απαγνξεχεηαη θάζε θσηηά θνληά ζηνλ ηφπν θφξησζεο, εθθφξησζεο ή 
ρεηξηζκνχ ηνπο, ε νπνία δχλαηαη λα πξνθαιέζεη έθξεμε ή άιιε ππξθαγηά. Οπνηαδήπνηε 
επηηξεπφκελε θσηηά πξέπεη λα πξνθπιάζζεηαη θαηάιιεια θαη επηηεξείηαη ζπλερψο απφ 
αξκφδην πξφζσπν ην νπνίν νξίδεηαη εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ.  

 
Ππξνζβεζηηθφο 
εμνπιηζκφο. 
 

87.(1)   Καηά ηε δηάξθεηα πνπ εθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά βξίζθνληαη ζε ηδηνθηεζία ηεο 

Αξρήο ή θνξηψλνληαη ή ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ ζε απηή, ην πξφζσπν ζηελ θαηνρή ηνπ νπνίνπ 
βξίζθνληαη νη ελ ιφγσ εθξεθηηθέο χιεο ή ηα επηθίλδπλα αγαζά, πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή 
ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ θαηά ηε 
γέλεζε ηνπο θαη λα ηνλ δηαηεξεί ζε εηνηκφηεηα γηα άκεζε ρξήζε.  

 
(2)      Κάζε ηέηνηνο ππξνζβεζηηθφο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηπγράλεη ηεο έγθξηζεο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο.  
 

Απαγνξεπηηθέο 
πηλαθίδεο γηα ην 
θάπληζκα.  
 

88.   Κάζε ζθάθνο ην νπνίν δηελεξγεί θφξησζε, εθθφξησζε ή κεηαθέξεη εθξεθηηθέο χιεο ή 

επηθίλδπλα αγαζά πξέπεη λα αλαξηά ζε επδηάθξηηεο ζέζεηο θαη λα ηεξεί θαηά πάληα ρξφλν 
αλαξηεκέλεο θαη επθξηλψο νξαηέο απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο πηλαθίδεο κε ηελ επηγξαθή 
«ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ». 

 
Με 
εμνπζηνδνηεκέλα 
πξφζσπα. 

89.      ε θαλέλα κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν επηηξέπεηαη ή δχλαηαη λα επηηξαπεί λα βξίζθεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν κέξνο ην νπνίν πεξηέρεη εθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά ή 
πάλσ ζε νπνηνδήπνηε ζθάθνο ην νπνίν δηελεξγεί θφξησζε ή εθθφξησζε ή κεηαθέξεη 
εθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά.  

 
Πξνζηαζία δσήο 
θαη ηδηνθηεζίαο.  
 

90.     Καλέλα πξφζσπν δχλαηαη λα ρεηξίδεηαη εθξεθηηθέο χιεο ή επηθίλδπλα αγαζά βεβηαζκέλα ή 

ρσξίο θξνληίδα ή ελφζσ ηειεί ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, ή λα πξνβαίλεη ζε 
νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία δπλαηφλ λα βιάςεη ηηο εθξεθηηθέο χιεο ή ηα 
επηθίλδπλα αγαζά ή λα πξνθαιέζεη έθξεμε ή ππξθαγηά ζην ιηκάλη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν 
ηξφπν λα ζέζεη ζε θίλδπλν δσή ή ηδηνθηεζία.  

 
Δθαξκνγή ζε 
Πεξηνρή 
Παξαρψξεζεο. 
 

91.      Οη παξάγξαθνη 54 έσο θαη 91 εθαξκφδνληαη ζε Πεξηνρέο Παξαρψξεζεο ππφ ηελ επηθχιαμε 

ησλ παξαγξάθσλ γηα Δπηθίλδπλα Αγαζά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεηξέιεπζεοπινίσλ ζην 
Κεθάιαην VI ηνπ Μέξνπο XIII. 

 
 
 

ΜΔΡΟ ΥΙ – ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 

εκαίεο 
ζεκαηνδφηεζεο.  
 

92.(1) Κάζε ζθάθνο ην νπνίν θαηαθζάλεη ζε νπνηαδήπνηε ιηκεληθή πεξηνρή νθείιεη λα θέξεη 

πςσκέλεο ηηο ζεκαίεο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ κέρξη ην ρξφλν παξάδνζεο ηεο δήισζεο, ε νπνία 
απαηηείηαη κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξαγξάθνπ 31, ην δε ζθάθνο 
αθηλεηνπνηεζεί ζηε ζέζε θξεπηδψκαηνο πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε ή ζην αγθπξνβφιην.    

 
(2)     Κάζε ηέηνην ζθάθνο πξέπεη λα αλαξηά θαη ηεξεί αλαξηεκέλε, γηα φζν ρξφλν απηφ βξίζθεηαη 

κέζα ζηε ιηκεληθή πεξηνρή, ηε ζεκαία ηεο Γεκνθξαηίαο.  
 

εκαία απφπινπ 
ηνπ ζθάθνπο.  
 

93.    Κάζε ζθάθνο νθείιεη θαηά ηελ εκέξα απφπινπ ηνπ απφ ην ιηκάλη λα πςψζεη θαη θπαλή ζεκαία 

ε νπνία λα θέξεη νξζνγψλην θέληξν.  
 

Δηδνπνίεζε γηα 
ξπκνπιθφ ή 
Πινεγφ.  
 

94.(1) Κάζε ζθάθνο ην νπνίν δεηεί ππεξεζία ξπκνχιθεζεο ή πινήγεζεο ζε νπνηαδήπνηε ιηκεληθή 

πεξηνρή  πξέπεη λα δψζεη πξνεγνπκέλσο εηδνπνίεζε γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ Αξρή.  
 
(2)       Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο. 
 

ήκαλζε ηνπ 
ζθάθνπο.  
 

95.      Κάζε ζθάθνο ζε ιηκάλη νθείιεη λα επηδεηθλχεη εκθαλψο ην φλνκα θαη ηα αθξηβή ζεκεία 

βπζηζκάησλ ηνπ.  
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θάιεο.  
 

96.      Καηάιιειεο ζθάιεο, θαιά θσηηδφκελεο ηε λχθηα, πξέπεη λα δηαηίζεληαη απφ θάζε ζθάθνο ζε 

ιηκάλη γηα ρξήζε απφ ηα πξφζσπα ηα νπνία επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη απφ ην πινίν. 
 

ράξεο 
θαζέιθπζεο 
θνξηίνπ. 
 

97.      Οη ζράξεο θαζέιθπζεο θνξηίνπ ζθαθψλ ζε ιηκάλη πξέπεη απφ ηε δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ 

ήιηνπ λα θσηίδνληαη θαιά φηαλ απηέο είλαη ηνπνζεηεκέλεο.  
 

Πιεπξηθέο 
ζπξίδεο ζθαθψλ. 
 

98.      Οη πιεπξηθέο ζπξίδεο ζθαθψλ ζε ιηκάλη, απφ ηε δχζε κέρξη ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ, πξέπεη: 

 
(α) φηαλ είλαη αλνηθηέο  λα θσηίδνληαη θαιά· θαη 
 
(β) φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη λα θιείλνπλ.  

 
ηφκηα θχηνπο 
ζθαθψλ. 
 

99.        Σα ζηφκηα θχηνπο ζθαθψλ ζε ιηκάλη πξέπεη φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη λα θαιχπηνληαη, ή 

πξνθπιάζζνληαη πιήξσο θαη κε αζθάιεηα.  
 

πιιέθηεο 
δηαθπγψλ. 
 

100.       Καηάιιεινη ζπιιέθηεο δηαθπγψλ γηα παξεκπφδηζε ηεο πηψζεο αγαζψλ ή πξνζψπσλ κέζα 

ζηα χδαηα  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζθάθε φηαλ δηελεξγνχλ θφξησζε ή 
εθθφξησζε ζην ιηκάλη.  

 
Φψηα ζθαθψλ.  
 

101.(1)   Κάζε ζθάθνο ην νπνίν ππεξβαίλεη ην άθξν νπνηαζδήπνηε απνβάζξαο ζην ιηκάλη νθείιεη λα 

επηδεηθλχεη εκθαλψο εξπζξφ θαλφ εγθαηεζηεκέλν πάλσ ζην πξνεμέρνλ άθξν ηνπ ζθάθνπο.  
 
    (2)  Φψηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη επί ζθαθψλ, ηα νπνία δηελεξγνχλ θφξησζε ή εθθφξησζε 

ζην ιηκάλη  πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλνπ ειεθηξηθνχ ηχπνπ θαη ηνπνζεηεκέλα ζε αζθαιείο 
ζέζεηο. Ζιεθηξηθά θαιψδηα ζχλδεζεο  πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια κνλσκέλα θαη 
πξνθπιαγκέλα απφ νπνηαδήπνηε βιάβε.  

 
Πξνθχιαμε θαηά 
ησλ ηξσθηηθψλ.  
 

102.       Κάζε ζθάθνο ην νπνίν πξνζδέλεη ή αγθπξνβνιεί ζε ιηκάλη  πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε 

ζπζθεπή πξνζαξηεκέλε επί ησλ ξπκάησλ ή πεηζκάησλ ηνπ ζθάθνπο θαη λα ιακβάλεη φια ηα 
απαξαίηεηα πξνθπιαθηηθά κέηξα γηα λα παξεκπνδίδεηαη ε έμνδνο ηξσθηηθψλ απφ ην ζθάθνο.  

 
ηγαζηήξεο.  
 

103.       Οη κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο ζθαθψλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε ιηκάλη  πξέπεη λα 

εθνδηάδνληαη κε ζηγαζηήξεο, νη νπνίνη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλερψο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ.  

 
Ππξνζβεζηηθφο 
εμνπιηζκφο. 
 

104.     Κάζε ζθάθνο ζε ιηκάλη  πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ππξνζβεζηηθφ εμνπιηζκφ, έηνηκν γηα 

άκεζε ρξήζε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ζθάθνπο.  
 

Φσηηά 
ρξεζηκνπνηνχκελ
ε ζε ζθάθνο.  
 

105.        Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε θσηηάο ζε νπνηνδήπνηε ζθάθνο ζην ιηκάλη 

εθηφο κφλν κέζα ζε θαηάιιειεο ππνδνρέο θαη ππφ επηηήξεζε.  

Δμαξηήκαηα ή 
κεραλήκαηα.  
 

106.       Καλέλα εμάξηεκα, ζπζθεπή ή άιινο εμνπιηζκφο νπνηνπδήπνηε ζθάθνπο ζε ιηκάλη 

επηηξέπεηαη λα αησξείηαη ή πξνεμέρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ν νπνίνο δπλαηφλ λα ζέηεη ζε 
θίλδπλν δσή ή ηδηνθηεζία.  

 
θπξίρηξεο, 
ζεηξήλεο ή 
ερεηηθά φξγαλα 
νκίριεο.  
 

107.    Απαγνξεχεηαη ε άζθνπε ήρεζε ζθπξίρηξαο, ζεηξήλαο ή ερεηηθψλ νξγάλσλ νκίριεο, απφ 

νπνηνδήπνηε ζθάθνο ζε ιηκάλη, φπσο θαη ε δνθηκή ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο. 

 

Φξνχξεζε επί 
ζθαθψλ. 
 

108.     ε θάζε ζθάθνο ζε ιηκάλη  πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερψο θξνχξεζε, ε νπνία λα απνηειείηαη 

απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ηθαλά πξφζσπα, κε εμαίξεζε νπνηνδήπνηε ζθάθνο ζην νπνίν είρε 
δνζεί πξνεγνχκελε έγγξαθε απαιιαγή απφ ηελ Αξρή, ζε πεξίπησζε δε νπνηνπδήπνηε 
θηλδχλνπ, αηπρήκαηνο, αλσκαιίαο ή ππξθαγηάο, νη θχιαθεο απηνί νθείινπλ λα δίλνπλ ακέζσο 
ην ζήκα θηλδχλνπ θαη λα εηδνπνηνχλ ηελ Αξρή, ή εάλ ηνχην είλαη αλέθηθην, ηελ Αζηπλνκία.  

 
ήκα ππξθαγηάο. 109.   ε πεξίπησζε έθξεμεο ππξθαγηάο ζε λενδφρε ζηελ νπνία είλαη πξνζδεκέλν νπνηνδήπνηε 

ζθάθνο, ή πάλσ ζε νπνηνδήπνηε ζθάθνο, εθηφο απφ ζθάθνο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θίλεζε, 
ην ζθάθνο νθείιεη κε ηε ζθπξίρηξα ή άιιε ερεηηθή ζπζθεπή πξνεηδνπνίεζεο λα δίδεη πέληε 
ζθπξίγκαηα, ην θάζε έλα δηάξθεηαο ηεζζάξσλ έσο έμη δεπηεξνιέπησλ, σο ζήκα θηλδχλνπ γηα 
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ηελ αλαγγειία ηεο ελ ιφγσ ππξθαγηάο. Σν ελ ιφγσ ζήκα  πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θαηά 
δηαζηήκαηα, λα ρξεζηκνπνηείηαη επηπξφζζεηα αιιά φρη γηα ππνθαηάζηαζε άιισλ κέζσλ 
αλαγγειίαο ππξθαγηάο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζθνπφ.  

 
Δγθαηάιεηςε 
ζθαθψλ. 
 

110.(1) Απαγνξεχεηαη λα εγθαηαιεηθζεί, βπζηζζεί, ππξπνιεζεί, δηαιπζεί, παξνπιηζζεί, αθεζεί λα 

παξακείλεη ζηε μεξά ή αθπβέξλεην νπνηνδήπνηε ζθάθνο κέζα ζε ιηκάλη ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο, σο ε Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα 
επηβάιεη.  

 
(2) ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1)ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, ε Αξρή δχλαηαη, κε θίλδπλν θαη δαπάλεο ηνπ ηδηνθηήηε λα απνκαθξχλεη ην 
ζθάθνο ή νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ.  

 
θάθε 
αλακεκεηγκέλα ζε 
αηπρήκαηα, 
ζπγθξνχζεηο ή 
πξνζαξάμεηο.  
 

111.(1) Ο πινίαξρνο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε ζθάθνο ην νπνίν 

είλαη αλακεκεηγκέλν ζε: 
 

(α)   νπνηνδήπνηε αηχρεκα ην νπνίν πξνθάιεζε ζάλαην ή ζσκαηηθή βιάβε, ή απψιεηα, ή 
θαηαζηξνθή ή δεκηά ζε ηδηνθηεζία· 

 
(β)    νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε· ή  
 
(γ)    νπνηαδήπνηε πξνζάξαμε, 

 
ζε ιηκεληθή πεξηνρή νθείιεη λα ππνβάιεη ακέζσο ζηελ Αξρή έγγξαθε αλαθνξά, ε νπνία 
πξέπεη λα πεξηέρεη πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ην ελ ιφγσ αηχρεκα, ζχγθξνπζε ή 
πξνζάξαμε.  

 
(2) Ζ Αξρή δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε ζε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε λα νξίδεη ε ίδηα εξεπλψληα 

ιεηηνπξγφ ζηνλ νπνίν πξέπεη λα παξέρεη θάζε δηεπθφιπλζε, πιεξνθνξία, θαηάζεζε θαη άδεηα 
εηζφδνπ ζην ζθάθνο θαη εμέηαζε εγγξάθσλ γηα δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο έξεπλαο.  

 
 

Πξνθχιαμε θαηά 
επηδεκηψλ. 
 

112.(1)  Όηαλ παξαηεξνχληαη θξνχζκαηα νπνηαζδήπνηε επηδεκίαο ή ζεσξείηαη πηζαλή ε εμάπισζε 

νπνηαζδήπνηε κνιπζκαηηθήο ή κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο ζε ζθάθνο ζην ιηκάλη, ν πξάθηνξαο ή 
ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί ην ελ ιφγσ ζθάθνο νθείιεη ακέζσο λα 
εηδνπνηήζεη ηελ Αξρή θαη ε Αξρή δχλαηαη λα παξαρσξήζεη εηδηθφ ηφπν ζην ελ ιφγσ ζθάθνο 
γηα λα πξνζδεζεί ή αγθπξνβνιήζεη.  

 
(2) Όηαλ παξαρσξείηαη ζε ζθάθνο ηφπνο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1), ην ελ 

ιφγσ ζθάθνο νθείιεη λα παξακέλεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη λα έρεη πςσκέλε ηελ 
θαηάιιειε ζεκαία φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή, απαγνξεχεηαη  ζε θάζε κε 
εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν λα επηβηβάδεηαη ή απνβηβάδεηαη απφ ην ζθάθνο, κέρξηο φηνπ 
ιεθζνχλ κέηξα ηα νπνία λα ηθαλνπνηνχλ ηελ Αξρή.  

 
(3) Δπηπξφζζεηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ν πξάθηνξαο 

ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε ηέηνην ζθάθνο νθείιεη λα 
απνκαθξχλεη θαη απνκνλψλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη πξνζβιεζεί ή λα ζέηεη ππφ 
επηηήξεζε θάζε χπνπην γηα αζζέλεηα πξφζσπν κέρξη ηε ιήμε ηεο αλάινγεο επψαζεο ηεο 
λφζνπ.  

 

 
(4) Υσξίο επεξεαζκφ νπνησλδήπνηε άιισλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο 

αλαθνξηθά κε ηελ άθημε, αλαρψξεζε ή ζπκπεξηθνξά ζθαθψλ θαηά ην ρξφλν πνπ απηά 
βξίζθνληαη ζε ιηκεληθή πεξηνρή,  επηηξέπεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζθάθνο, απξφζπκν λα 
ππνβιεζεί ζηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, λα αλαρσξήζεη 
ακέζσο, αιιά δελ  επηηξέπεηαη ζε ηέηνην ζθάθνο δηαξθνχληνο ηνπ πινπ ηνπ λα πξνζεγγίζεη 
νπνηνδήπνηε άιιν ιηκάλη ηεο Γεκνθξαηίαο.  

 
Βπζνθφξεζε θαη 
εθθαζάξηζε 
εκπνδίσλ.  
 

113.      Απαγνξεχεηαη ζε θάζε ζθάθνο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο, λα αζρνιείηαη κε 

ηελ βπζνθφξεζε ή εθθαζάξηζε εκπνδίσλ ζε ιηκάλη.  
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Απνιεζζέλ 
θνξηίν ή 
εμάξηεκα ηνπ 
ζθάθνπο. 
 

114.   Ο πινίαξρνο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε ζθάθνο, ην νπνίν 

απψιεζε θνξηίν ή εμάξηεκα κέζα ζηε ζάιαζζα ζε ιηκάλη νθείιεη, κε ηε ιήςε ηεο 
πξνεγνχκελεο άδεηαο ηεο Αξρήο, λα πξνβεί ακέζσο ζηελ αλάθηεζε ηνπ απνιεζζέληνο 
αληηθεηκέλνπ, εθφζνλ ηνχην είλαη εθηθηφ. Δάλ ε ελ ιφγσ αλάξηεζε δελ πξαγκαηνπνηεζεί, ν 
πινίαξρνο ή ην πξφζσπν νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αξρή έγγξαθε αλαθνξά γηα ην ζπκβάλ 
ζηελ νπνία λα παξέρεη ηελ θαηά πξνζέγγηζε ηνπνζεζία ηνπ, πεξηγξαθή ηνπ απνιεζζέληνο 
αληηθεηκέλνπ φπσο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Ζ Αξρή δχλαηαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή,  κε θίλδπλν θαη δαπάλεο ηνπ ζθάθνπο, λα πξνβεί ζηελ αλάθηεζε ηνπ 
απνιεζζέληνο αληηθεηκέλνπ. 

 
Παξνρή νλφκαηνο 
θαη δηεχζπλζεο 
απφ πξφζσπν. 
 

115.      Κάζε πξφζσπν ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο νθείιεη λα δίλεη ην αιεζέο φλνκα θαη ηε δηεχζπλζή 

ηνπ, εθφζνλ ηα ζηνηρεία απηά δεηνχληαη απφ ηελ  Αξρή.  

Δπηζθέπηεο 
πινίσλ ζε ιηκάλη. 
 

116.(1) Ο πινίαξρνο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε ζθάθνο νθείιεη λα 

κελ επηηξέπεη ζε νπνηνπζδήπνηε επηζθέπηεο ή πξφζσπα λα επηβηβάδνληαη ζην ζθάθνο φηαλ 
απηφ βξίζθεηαη ζε ιηκεληθή πεξηνρή, εθηφο εάλ νη ελ ιφγσ επηζθέπηεο ή ηα πξφζσπα έρνπλ 
εμαζθαιίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ άδεηα απφ ηελ Αξρή.  

 
(2) ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζε νπνηνπζδήπνηε επηζθέπηεο ή πξφζσπα είηε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην ζθάθνο είηε θαηά ηελ άλνδν ή θάζνδν ηνπο απφ ην 
ζθάθνο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ιηκεληθή πεξηνρή, ε απνθιεηζηηθή επζχλε βαξχλεη θαηά πάληα 
ρξφλν ηνλ πινίαξρν ηνπ ζθάθνπο, ν νπνίνο είλαη επηπξφζζεηα ππεχζπλνο λα εμαζθαιίζεη 
ηελ Αξρή έλαληη θάζε απαίηεζεο, πιεξσκήο εμφδσλ ή αγσγήο, ε νπνία εγείξεηαη ελαληίνλ 
ηεο Αξρήο ζε ζρέζε κε νπνηνδήπνηε ηέηνην αηχρεκα.  
 
(3) Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο. Ζ ππνπαξάγξαθνο (2) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 
Παξαρψξεζεο, σο εάλ ν Αλάδνρνο ήηαλ ε Αξρή. 

 
Γηθαίσκα 
ειέγρνπ. 
 

117.    Κάζε πξφζσπν νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εθφζνλ ηνχην ήζειε δεηεζεί απφ ηελ Αξρή, 

νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, ζάθν, ζήθε, δέκα, θηβψηην, εκπνξεπκαηνθηβψηην ή δνρείν θάζε 
ηχπνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο, γηα έιεγρν ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

 
Έγγξαθα ηα 
νπνία αθνξνχλ 
ζε αγαζά. 
 

118.(1)   Κάζε πξφζσπν νθείιεη λα επηδείμεη, εθφζνλ ηνχην ήζειε δεηεζεί απφ ηελ Αξρή, 

νπνηνδήπνηε έγγξαθν έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην νπνίν αθνξά ζε αγαζά ηα νπνία βξίζθνληαη 
ζε ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο.  

 
(2) Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο νη ιέμεηο «ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο»  αληηθαζίζηαηαη απφ ηηο ιέμεηο «Πεξηνρή 
Παξαρψξεζεο» θαη ν Αλάδνρνο  έρεη ηηο ίδηεο εμνπζίεο σο ε Αξρή.  

 

 
Δμνπζηνδφηεζε 
γηα ηελ 
απνκάθξπλζε 
αγαζψλ. 
 

119.       Καλέλα πξφζσπν δχλαηαη λα παξαιείςεη ή αξλεζεί λα παξαδψζεη ηελ έγγξαθε 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ γηα ηελ απνκάθξπλζε αγαζψλ απφ ηδηνθηεζία ηεο Αξρήο.  

Διεπζεξν-
θνηλσλία. 
 

120.(1)   Κάζε ζθάθνο ην νπνίν θαηαθζάλεη ζε ιηκάλη δελ  εηζέξρεηαη ζε απηφ θαη ην θνξηίν ή νη 

επηβάηεο ηνπ δελ  απνβηβάδνληαη ζηελ μεξά θαη δελ  εγθαηαιείπνπλ ην ζθάθνο, θαηά 
παξφκνην δε ηξφπν θαη ν πινίαξρνο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί ην 
ζθάθνο δελ  επηηξέπεη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα επηβηβάδεηαη ηνπ ζθάθνπο, εθηφο εάλ: 

 
(α) ζην ζθάθνο έρεη ρνξεγεζεί ειεπζεξνθνηλσλία, ή 
 
(β) ην ζθάθνο δηαηαρζεί λα θαηεπζπλζεί ζην ιηκάλη, αθνχ ν πινίαξρνο ή ην πξφζσπν ππφ 

ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί ην ζθάθνο, έρεη δειψζεη φηη απηφ δελ είλαη χπνπην 
νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο, νπφηε  επηηξέπεηαη ζε Πινεγφ, εάλ ππάξρεη, λα επηβηβαζηεί 
ζην ζθάθνο θαη νη πγεηνλνκηθέο δηαηππψζεηο λα δηελεξγεζνχλ ζην ιηκάλη. 
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(2)  Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ «ειεπζεξνθνηλσλία» ζεκαίλεη ηελ άδεηα 

πνπ ρνξεγείηαη ζην ζθάθνο γηα επηθνηλσλία κε ηελ μεξά, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηνλ Ηαηξηθφ 
Λεηηνπξγφ ηεο Γεκνθξαηίαο, κεηά ηελ πξνζαγσγή θαζαξήο πγεηνλνκηθήο πηζηνπνίεζεο, ή 
κεηά ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πγηεηλήο  θαη αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ ζθάθνπο, ην 
φλνκα ηνπ πινηάξρνπ θαη ην ιηκάλη απφ ην νπνίν έρεη αθηρζεί ην ζθάθνο. 

 
Τπνρξέσζε ηνπ 
πινηάξρνπ λα 
επηδεηθλχεη ηα 
έγγξαθα ηνπ 
πινίνπ θαη 
ππνρξέσζε ηνπ 
πινίνπ λα 
δηαηεξεί επαξθέο 
πιήξσκα.  
 

121.(1) Ο πινίαξρνο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε πινίν ην νπνίν 

θαηαθζάλεη ζην ιηκάλη νθείιεη φπσο παξνπζηάζεη ζηελ Αξρή ην πηζηνπνηεηηθφ λενιφγεζεο 
ηνπ πινίνπ ή νπνηαδήπνηε άιια λαπηηιηαθά έγγξαθα ζε ζρέζε κε ην πινίν, ην θνξηίν, ην 
πιήξσκα ή ηνπο επηβάηεο ηνπ θαη λα απνδεηθλχεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πινίνπ κε ηα 
δηαιακβαλφκελα ζηα ελ ιφγσ έγγξαθα, εθφζνλ ηνχην ήζειε δεηεζεί απφ ηελ Αξρή. 

 
(2) Κάζε ζθάθνο ην νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή, νθείιεη λα δηαηεξεί θαηά 

πάληα ρξφλν επαξθέο θαη ηθαλφ πιήξσκα λα θηλεί θαη θπβεξλά ην ζθάθνο, εθηφο εάλ 
δηαθνξεηηθά  ήζειε επηηξαπεί απφ ηελ Αξρή θαη κε ηέηνηνπο φξνπο σο ε Αξρή ήζειε θξίλεη 
ζθφπηκν λα επηβάιεη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο. 

 
Αθαίξεζε θάξσλ, 
ζεκαληήξσλ ή 
άιινπ 
εμνπιηζκνχ απφ 
ιηκεληθή  πεξηνρή. 
 

122.(1)  Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα αθαηξεί ή παξαθσιχεη ηε ιεηηνπξγία νπνηνπδήπνηε 

θάξνπ, ζεκαληήξα, ζσζίβηνπ ζπζθεπήο ή άιινπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε ή 
εγθαηαζηάζεθε ζε νπνηαδήπνηε ιηκεληθή πεξηνρή απφ ή κε ηελ εμνπζηνδφηεζε ηεο Αξρήο, ή 
αλήθεη ή ηειεί ππφ ηελ δηθαηνδνζία ηεο Αξρήο.  

 
(2)       Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ζε Πεξηνρή Παξαρψξεζεο ε θξάζε «αλήθεη ή 

ηειεί ππφ ηε δηθαηνδνζία ηεο Αξρήο»  αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «αλήθεη, ιεηηνπξγεί ή 
βξίζθεηαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Αλάδνρνπ». 

 
Δπηζθεπέο 
ζθαθψλ ζε 
ιηκάλη.  
 

123.       Απαγνξεχεηαη ζηνλ πινίαξρν ή ην πξφζσπν ππφ ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί νπνηνδήπνηε 

ζθάθνο λα αλαζέηεη ή επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ, επηζθεπήο ή μέζεσο 
ηνπ ζθάθνπο θαηά ην ρξφλν πνπ απηφ βξίζθεηαη ζην ιηκάλη, εθηφο κφλν κεηά απφ ηελ 
πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο ε Αξρή ήζειε θξίλεη 
ζθφπηκν λα επηβάιεη. 

 
Γχηεο. 
 

124.     Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν, εθηφο απφ πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη απφ ηελ Αξρή, λα 

ελεξγεί σο δχηεο κέζα ζε ιηκάλη, εθηφο κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο θαη κε 
ηέηνηνπο φξνπο σο ε Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη.  

 
Πξνβνιείο κέζα 
ζε ιηκάληα. 
 

125.       Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα ιεηηνπξγεί ή πξνθαιεί ηε ιεηηνπξγία πξνβνιέα ζην 

ιηκάλη, εθηφο κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο, σο ε Αξρή 
ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη.  

 
Αιηεία ζε ιηκεληθή 
πεξηνρή. 
 

126.     Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα αιηεχεη ή ρξεζηκνπνηεί αιηεπηηθά δίθηπα θάζε θχζεο κέζα 

ζε νπνηαδήπνηε ιηκεληθή πεξηνρή, εθηφο κφλν κεηά απφ ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο 
θαη κε ηέηνηνπο φξνπο, σο ε Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη. 

 
Ηδησηηθνί 
ζεκαληήξεο θαη 
λαχδεηα.  
 

127.       Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν λα ηνπνζεηεί κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή ηδησηηθνχο 

ζεκαληήξεο, ή λαχδεηα, εθηφο κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο 
φξνπο, σο ε  Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη. 

 
Άδεηα γηα 
Πινεγνχο. 
 

128.(1)  Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν, εθηφο απφ πξφζσπν ην νπνίν απαζρνιείηαη απφ ηελ Αξρή, 

λα ελεξγεί σο Πινεγφο ζε ιηκεληθή πεξηνρή, εθηφο κφλν κεηά απφ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο 
Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο σο ε Αξρή ήζειε θξίλεη ζθφπηκν λα επηβάιεη. 

 
(2) Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο θαη ηα ζέκαηα πινήγεζεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή  ξπζκίδνληαη απφ ην 
Κεθάιαην ΗΗΗ ηνπ Μέξνπο XIII ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

 
Άδεηα γηα 
ππεξεζία 
ξπκνπιθψλ. 
 

129. (1) Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πξφζσπν εθηφο απφ πξφζσπν πνπ απαζρνιείηαη απφ ηελ Αξρή, λα 

πξνζθέξεη ή παξέρεη ππεξεζίεο ξπκνπιθψλ ζε νπνηαδήπνηε ιηκεληθή πεξηνρή, εθηφο κφλν 
κεηά απφ ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο, σο ε Αξρή ήζειε θξίλεη 
ζθφπηκν λα επηβάιεη. 
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(2) Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο θαη ηα ζέκαηα ξπκνχιθεζεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή ξπζκίδνληαη απφ ην 
Κεθάιαην IV ηνπ Μέξνπο XIII ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο. 

 
Αλάθιεζε, 
ηξνπνπνίεζε  
αδεηψλ ή 
εγθξίζεσλ ή 
εμνπζηνδνηήζεσλ 
ηεο Αξρήο. 
 

130.(1) Ζ  Αξρή δχλαηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν λα αλαθαιεί ή ηξνπνπνηεί ή επηβάιεη νπνηνπζδήπνηε 

πξφζζεηνπο ή άιινπο φξνπο, είηε γεληθά είηε εηδηθά, γηα νπνηαδήπνηε ή ρσξίο νπνηαδήπνηε 
αηηία ή παξνρή νπνηαζδήπνηε πεξί ηνχηνπ αηηηνινγίαο, νπνηαδήπνηε ρνξεγεζείζα άδεηα ή 
έγθξηζε ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ Αξρή δπλάκεη νπνηαζδήπνηε παξαγξάθνπ θαη 
αλεμαξηήησο ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο. 

 
(2) Ζ Αξρή φηαλ ρνξεγεί, ηξνπνπνηεί ή αξλείηαη ηελ ρνξήγεζε άδεηαο, έγθξηζεο ή 

εμνπζηνδφηεζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, δελ  έρεη νπνηαδήπνηε επζχλε γηα 
νπνηαδήπνηε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν ρνξεγεί ή αξλείηαη ηελ 
ρνξήγεζε ηέηνηαο άδεηαο ή έγθξηζεο ή εμνπζηνδφηεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπο, ή ιφγσ ηεο 
θαηαιιειφηεηαο, ηεο ιεηηνπξγίαο ή ηεο κε ιεηηνπξγίαο νπνηαζδήπνηε εγθαηάζηαζεο, 
κεραλήκαηνο, νρήκαηνο, νξγάλνπ ή αληηθεηκέλνπ ζην νπνίν αθνξά νπνηαδήπνηε έγθξηζε ή 
άδεηα ή εμνπζηνδφηεζε.  

 
Έθδνζε  
εγθπθιίσλ, 
γλσζηνπνηήζεσλ 
ή νδεγηψλ θαη 
θαζνξηζκφο 
εληχπσλ απφ ηελ 
Αξρή. 
 

131.       Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ε Αξρή δχλαηαη λα εθδίδεη, εγθπθιίνπο, 

γλσζηνπνηήζεηο ή νδεγίεο, λα θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληχπσλ γηα 
εηδηθνχο ζθνπνχο θαη λα πξνβαίλεη ζε ζπλαθείο ελέξγεηεο ζε ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
ηεο.  

 

Καηαβνιή 
δηθαησκάησλ θαη 
δαπαλψλ γηα 
ππεξεζίεο. 
 

132.(1) Οπνπδήπνηε ε Αξρή ήζειε εγθξίλεη ή απαηηήζεη ηελ παξνρή νπνησλδήπνηε ππεξεζηψλ 

αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε ζθάθνο, φρεκα, δψν, πξφζσπν, αγαζφ, αληηθείκελν ή ηδηνθηεζία 
κέζα ζε ιηκεληθή πεξηνρή, ην πξφζσπν, ν ηδηνθηήηεο ή ν πξάθηνξαο ή ην πξφζσπν ππφ ηελ 
επζχλε ηνπ νπνίνπ ηειεί ην ελ ιφγσ ζθάθνο, φρεκα, δψν, αγαζφ, αληηθείκελν ή ηδηνθηεζία 
ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ζηελ Αξρή νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ ή δαπαλψλ ζρεηηθά κε 
ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο αλεμαξηήησο ηνπ εάλ νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο πξνζθέξζεθαλ απφ ηελ 
Αξρή ή απφ ηξίηνπο.  

 
(2) Ζ ππνπαξάγξαθνο (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη ζε Πεξηνρή 

Παξαρψξεζεο. 
 
 

 
ΜΔΡΟ ΥΙΙ – ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ   

 

Αδηθήκαηα θαη  
πνηλέο. 
 

133.(1)   Όπνηνο παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ηεξεί νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο, 

ή νπνηεζδήπνηε εγθπθιίνπο, γλσζηνπνηήζεηο ή νδεγίεο, πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ ή 
φπνηνο, έρνληαο ππφ ηηο δηαηαγέο ή νδεγίεο ηνπ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, ελ γλψζεη ή  
ακειψο επηηξέπεη ζην ελ ιφγσ πξφζσπν λα παξαβαίλεη ή παξαιείπεη λα ηεξεί νπνηαδήπνηε 
δηάηαμε ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο ή ησλ εγθπθιίσλ, γλσζηνπνηήζεσλ ή νδεγηψλ πνπ 
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη επηβάιινληαη ζε απηφλ νη πνηλέο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 30 Α ηνπ Νφκνπ.  

 
(2) Ννείηαη φηη θακηά ελέξγεηα πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ηελ Αξρή φπσο πξνλνείηαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 3, 5, 8, 16, 17, 18, 20, 29, 30, 79, 81, 84, 110 θαη 114 ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο απαιιάζζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαηά 
παξάβαζε απηνχ ή ησλ γλσζηνπνηήζεσλ ή νδεγηψλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ, απφ ηηο 
πνηλέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

 
Αλάθηεζε 
δαπαλψλ.  
 

134.     Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε Αξρή ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε 

αλαιεθζείζα απφ απηή ελέξγεηα δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ 3, 5, 8, 16, 17, 18, 20, 29, 30, 79, 
81, 84, 110 θαη 114 ηνπ παξφληνο Γηαηάγκαηνο δχλαληαη λα αλαθηνχληαη κε αγσγή ηεο 
Αξρήο, ε νπνία εγείξεηαη ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. 
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ΜΔΡΟ ΥΙΙΙ.  – ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΔ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΛΔΜΔΟΤ 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι. – ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
Πεδίν 
Δθαξκνγήο.   
 
ρέδηα, 
πξνγξάκκαηα θαη 
δηαδηθαζίεο. 

   135.      Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Μέξε Η έσο θαη 

XII, ην Μέξνο XIII εθαξκφδεηαη ζηελ Πεξηνρή Παξαρψξεζεο ηνπ ιηκαληνχ Λεκεζνχ. 
 

136.   Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο  εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη θαλνληζκψλ θαη 

αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Γηάηαγκα, ε Αξρή δχλαηαη, 
δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 131, λα εθδίδεη δηαηαγέο ή νδεγίεο κε ηηο νπνίεο λα ππνρξεψλεη 
νπνηνδήπνηε ρξήζηε ηνπ ιηκέλα, Αλάδνρν, αδεηνχρν θαη παξνρέα λα εθπνλεί ζρέδηα, 
πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαρείξηζε, πξφιεςε, πεξηνξηζκφ θαη αληηκεηψπηζε 
θηλδχλσλ θαη πεξηζηαηηθψλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα ηάμε, αζθάιεηα, 
πγεία θαη πεξηβάιινλ. Ζ Αξρή δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ηέηνησλ 
ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ, λα θαζηεξψλεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζεψξεζε, 
έγθξηζε θαη αλαλέσζε ηνπο θαη λα θαζνξίδεη πξνζεζκίεο. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. – ΠΡΟΒΑΗ ΣΙ ΠΔΡΙΟΥΔ ΠΑΡΑΥΩΡΗΗ 

 
Άδεηα Δηζφδνπ. 137. (1) Καλέλα πξφζσπν δελ  εηζέξρεηαη ή παξακέλεη ζε νπνηεζδήπνηε εγθαηαζηάζεηο ιηκαληνχ, 

εθηφο εάλ θαηέρεη άδεηα εηζφδνπ ε νπνία έρεη εθδνζεί απφ αξκφδην ιεηηνπξγφ θαη εγθξίζεθε γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ απφ ηελ Αξρή. 
 

(2) Σν πξφζσπν πξνο φθεινο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη άδεηα εηζφδνπ θαηαβάιιεη ζηελ Αξρή δηνηθεηηθφ 

ηέινο σο εθάζηνηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή. 

 
Δμνπζία εηζφδνπ 
θαη επηζεψξεζεο 
ησλ Πεξηνρψλ 
Παξαρψξεζεο. 
 
 

138.(1) Λεηηνπξγφο ν νπνίνο είλαη πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ Αξρή, θαη νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν πνπ ηνλ βνεζεί, δχλαηαη, πξνο εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
Γηαηάγκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, αλά πάζα 
ζηηγκή θαη ρσξίο έληαικα έξεπλαο λα: 

(α) εηζέξρεηαη θαη ειέγρεη ηελ Πεξηνρή Παξαρψξεζεο, ή νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν πνπ 
βξίζθεηαη ζε ηέηνηα πεξηνρή, 

 
(β) πεξηπνιεί θαη εηζέξρεηαη ειεχζεξα ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Πεξηνρήο Παξαρψξεζεο 
θαη δχλαηαη λα παξακέλεη ζε νπνηαδήπνηε ηέηνηα πεξηνρή γηα ζθνπνχο δηελέξγεηαο 
πεξηπνιίσλ ή επνπηείαο. 
 
Ννείηαη πάληνηε φηη ν ελ ιφγσ Λεηηνπξγφο δελ  θέξεη επζχλε ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία γηα 
νπνηαδήπνηε πξάμε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ή ηε ζθνπνχκελε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (1). 
 
Ννείηαη επίζεο φηη ν ελ ιφγσ Λεηηνπξγφο θαηά ηελ εθηέιεζε ή ηε ζθνπνχκελε εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ ζχκθσλα κε  ηελ ππνπαξάγξαθν (1),  νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο 
θαλνληζκνχο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο Πεξηνρέο Παξαρψξεζεο.  

 
(2) Λεηηνπξγφο θαηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ δπλάκεη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

δχλαηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ άιια πξφζσπα θαη λα θέξεη καδί ηνπ , ή ηα πξφζσπα πνπ ηνλ  
ζπλνδεχνπλ δχλαληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο, νπνηνδήπνηε εμνπιηζκφ, χιε, ζθάθνο, 
αεξνζθάθνο, φρεκα, ζθχιν ή νπνηνδήπνηε άιιν αληηθείκελν βνεζεηηθφ ζηελ ελάζθεζε ησλ  
εμνπζηψλ ηνπ. 

 
Πξφζβαζε ζε 
ζθάθε θαη 
απνβάζξεο. 

139. (1) Ο πινίαξρνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη θαλέλα κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν δελ  

γίλεηαη δεθηφ επί ηνπ ζθάθνπο ηνπ. 
 

(2) Ο πινίαξρνο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ψζηε λα κελ ηνπνζεηνχληαη θαιψδηα, άγθπξεο ή 

νπνηαδήπνηε άιια αληηθείκελα ζε απνβάζξεο, πξνβιήηεο ή πξνθπκαίεο, ηα νπνία δπλαηφ λα 
θξάμνπλ ηελ δίνδν θαη λα παξεκπνδίζνπλ ηελ θπθινθνξία.  
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Πξφζβαζε απφ 
ππεξεζίεο 
έθηαθηεο 
αλάγθεο. 
 

140. Γηα ζθνπνχο νκαιήο δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη λννπκέλνπ φηη δελ 

πθίζηαηαη ζχγθξνπζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα ISPS, πξέπεη λα ηεξείηαη πάληνηε 
δηαζέζηκε ισξίδα πιάηνπο πέληε κέηξσλ, ε νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη φζν ην δπλαηφ πην 
θνληά ζηελ πξνθπκαία. 

 
Ληκεληθέο 
εγθαηαζηάζεηο 
πηζηνπνηεκέλεο 
ζχκθσλα κε ηνλ 
Κψδηθα ISPS. 

141. ε  ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πηζηνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ISPS θαη 

ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 138, θάζε Αλάδνρνο θαη ρξήζηεο ηνπ ιηκαληνχ 
νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα ISPS θαη λα ηεξεί ηα κέηξα 
αζθάιεηαο, ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε απηέο.  

Μέηξα 
πξφζβαζεο. 

142. Οη Αλάδνρνη ή/θαη πξφζσπα πνπ  δηαρεηξίδνληαη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο κε 

πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ISPS, πξέπεη λα ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα, 
αλαιφγσο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηελ εγθαηάζηαζε 
ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα. Κάζε ηεξκαηηθφ πξέπεη λα ππνδεηθλχεη κε ζαθήλεηα ηα 
φξηα ηνπ ρψξνπ ηνπ θαη λα πιεξνθνξεί ηνπο ρξήζηεο γηα ηελ εθαξκνζηέα δηαδηθαζία 
πξφζβαζεο. 

 
Παξάλνκε 
πξφζβαζε. 

143. Απαγνξεχεηαη ε παξάλνκε πξφζβαζε ή ε δηεπθφιπλζε  παξάλνκεο πξφζβαζεο ζε 

ηεξκαηηθφ ην νπνίν είλαη πηζηνπνηεκέλν ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ISPS. Γηα ηελ απφθηεζε 
λφκηκεο πξφζβαζεο ζε εγθαηάζηαζε, ε νπνία είλαη πηζηνπνηεκέλε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
ISPS, πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη εθαξκνζηέεο δηαδηθαζίεο ηνπ ηεξκαηηθνχ. 

 
Με 
εμνπζηνδνηεκέλε 
πξφζβαζε κέζσ 
πινίνπ. 

 
144. Πινίαξρνη ζθαθψλ ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ ζέζε ζε θξεπίδσκα ζηα φξηα 

εγθαηάζηαζεο κε πηζηνπνίεζε Κψδηθα ISPS, νθείινπλ λα κεξηκλνχλ ψζηε ην ζθάθνο ηνπο 
λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα ηξίηα πξφζσπα γηα ηελ απφθηεζε 
πξφζβαζεο ζην ιηκάλη κε πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ISPS. 

 
 

Αλαθνξά 
παξαβάζεσλ 
πξφζβαζεο θαη 
κέηξα Κψδηθα 
ISPS. 

145.Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ εθαξκνζηέσλ κέηξσλ αζθάιεηαο ηα νπνία ιακβάλνληαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη πηζηνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ISPS πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη απφ ηνλ ιεηηνπξγφ αζθάιεηαο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Αξρή ή ζηνπο 
ιεηηνπξγνχο, νη νπνίνη δηνξίδνληαη εηδηθά γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. – ΠΛΟΗΓΗΗ 
Πξνθαηαξθηηθέο Γηαηάμεηο 

 
 

 
ΠΛΟΗΓΗΗ 

 
Οξγάλσζε 
πινήγεζεο. 

146. (1) Ζ πινήγεζε  ηειεί πάληνηε θάησ απφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ηεο Αξρήο. 

 
(2) Δάλ ν Παξνρέαο ππεξεζηψλ αδπλαηεί ή παξαιείπεη λα παξέρεη ηελ ππεξεζία πινήγεζεο 

ζχκθσλα κε ην παξφλ Κεθάιαην θαη ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο, ε Αξρή δχλαηαη ζε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, λα εθκηζζψζεη ηηο ππεξεζίεο ηθαλψλ θαη θαηάιιεισλ 
πξνζψπσλ, νχησο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο πινήγεζεο. 

 
Απνθιεηζηηθφ 
δηθαίσκα ηνπ 
Παξνρέα 
ππεξεζηψλ θαη 
ησλ αδεηνχρσλ 
Πινεγψλ. 
 

147. (1) Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, εθηφο ηνπ Παξνρέα ππεξεζηψλ, λα παξέρεη ππεξεζίεο πινήγεζεο κέζα 
ζε πεξηνρή πινήγεζεο. 

 
(2) Καλέλα θπζηθφ πξφζσπν, εθηφο απφ δεφλησο αδεηνδνηεκέλν απφ ηελ Αξρή, πνπ 

εξγνδνηείηαη απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ δπλάκεη ζχκβαζεο εξγνδφηεζεο,ή άιισο πσο, ή 
Πινεγφ ηεο Αξρήο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο πινήγεζεο δπλάκεη ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ 
Παξνρέα ππεξεζηψλ θαη ηεο Αξρήο, δελ  αζθεί ηα θαζήθνληα Πινεγνχ κέζα ζε Πεξηνρή 
Πινήγεζεο. 

 
(3) Απαγνξεχεηαη ξεηά ζε νπνηνδήπνηε πινηνθηήηε, ρεηξηζηή ζθάθνπο, λαπισηή, πινίαξρν ή 

θπβεξλήηε λα ρξεζηκνπνηεί κέζα ζε πεξηνρή πινήγεζεο, νπνηαδήπνηε ππεξεζία 
πινήγεζεο πνπ παξέρεηαη, νξγαλψλεηαη ή πξνζθέξεηαη απφ παξνρέα άιινλ, εθηφο απφ ηνλ 
Παξνρέα ππεξεζηψλ ή απφ Πινεγφ άιινλ εθηφο απφ Πινεγφ δεφλησο αδεηνδνηεκέλν απφ 
ηελ Αξρή.   
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Τπνρξεσηηθή 
Πινήγεζε. 
 

148.(1) Όια ηα πινία κε νιηθφ κήθνο (ΟΜ) πνπ ππεξβαίλεη ηα 45 κέηξα, εθηφο απφ πινία ηα 

νπνία εμαηξνχληαη δπλάκεη ησλ ππνπαξαγξάθσλ (2), (3) θαη (4) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, φηαλ 
λαπζηπιννχλ κέζα ζε Πεξηνρή Πινήγεζεο είηε εηζέξρνληαη, εμέξρνληαη, αγθπξνβνινχλ, ή 
θηλνχληαη πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη απφ Πινεγφ. 
 

(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηα αθφινπζα πινία εμαηξνχληαη ηεο 

ππνρξέσζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1): 
 

(α)  Κππξηαθά αιηεπηηθά ζθάθε, θαη 
 
(β) Πινία ηα νπνία δελ κεηαθέξνπλ εκπνξηθφ θνξηίν θαη έρνπλ σο βάζε ηνπο ην ιηκάλη 
Λεκεζνχ. 
 
(3) Ζ Αξρή δχλαηαη λα εμαηξέζεη απφ ηελ ππνρξεσηηθή πινήγεζε:  

 
(α) πινία ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε άδεηα, φπσο θνξηεγίδεο, θαη ηα νπνία πιένπλ 
απνθιεηζηηθά εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ιηκαληνχ Λεκεζνχ,  
 
(β) πινία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξπκνπιθψλ, βπζνθφξσλ, θνξηεγίδσλ, πινίσλ θαπζίκσλ 
θαη άιισλ ηχπσλ ζθαθψλ ησλ νπνίσλ ε ζπλήζεο πνξεία πιεχζεο θαη εκπνξίνπ δελ 
επεθηείλεηαη πέξαλ ησλ νξίσλ ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, θαη 
 
(γ) θάθε πεηξέιεπζεο πινίσλ. 
 
Ννείηαη επίζεο  φηη ε Αξρή δχλαηαη λα εμαηξέζεη απφ ηελ ππνρξεσηηθή πινήγεζε θαη 
νπνηνδήπνηε άιιν πινίν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πινία δελ δχλαληαη λα 
εμαζθαιίζνπλ ηηο ππεξεζίεο Πινεγνχ ιφγσ θαθψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. 
 
(4) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2), πινία ηα νπνία κεηαθέξνπλ 

επηθίλδπλα αγαζά, αθηλεηνπνηεκέλα πινία θαη ζπλδπαζκνί πξφζδεζεο θαη ξπκνχιθεζεο 
δπλαηφ λα ηνπο απαηηεζεί απφ ηελ Αξρή λα κηζζψζνπλ ππεξεζίεο Πινεγνχ. 
 
(5) Όπνπ εμαηξνχκελν πινίν –  

 
(α) δελ έρεη θαηαιάβεη ζέζε ζε θξεπίδσκα πνπ έρεη ππνδεηρηεί ζε απηφ απφ ηελ Αξρή ή ηνλ 
Παξνρέα ππεξεζηψλ θαη, θαηά ηελ γλψκε ηεο Αξρήο είλαη κνιπζκέλν ή είλαη πηζαλφλ λα 
κνιχλεη νπνηνδήπνηε ζεκείν, ζεκαληήξα ή άιιν πινίν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ή  
 
(β) έρεη αγθπξνβνιήζεη ζε δίαπιν νπνηνπδήπνηε ιηκαληνχ,  
 
ε Αξρή δχλαηαη, ηεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε πνηληθψλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο δχλαληαη λα 
αξρίζνπλ ελαληίνλ ηνπ πινηάξρνπ ηέηνηνπ πινίνπ, λα δψζεη νδεγίεο φπσο ηέηνην πινίν  
ειιηκεληζηεί ή  ειιηκεληζηεί μαλά ππφ ηελ θαζνδήγεζε Πινεγνχ. 
 
(6) Ζ Αξρή δχλαηαη, θαη ζε πεξίπησζε ησλ εμαηξνχκελσλ πινίσλ, λα δψζεη νδεγίεο γηα ηελ 

λαπζηπινΐα ηνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ιηκαληνχ Λεκεζνχ είηε εηζέξρνληαη, εμέξρνληαη, 
αγθπξνβνινχλ ή θηλνχληαη, λα δηελεξγείηαη κε ηελ θαζνδήγεζε Πινεγνχ. 

 
 

Καζήθνληα 
Πινεγνχ. 
 

149. (1) Σν θαζήθνλ ηνπ Πινεγνχ επί ζθάθνπο είλαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο, λα ζπκβνπιεχεη, 

θαη λα θαζνδεγεί ηνλ πινίαξρν θαη ηνπο ιεηηνπξγνχο λαπζηπινΐαο ηνπ πινίνπ ψζηε λα 
δηαζθαιίζεη: 
 

(α)Αζθαιή δηέιεπζε κέζα ζηελ πεξηνρή πινήγεζεο. 

(β) Πιαγηνδέηεζε ζηελ πξνβιήηα ή επί άιινπ πινίνπ. 

(γ) Απνκάθξπλζε απφ ηελ πξνβιήηα ή απφ άιιν πινίν. 

(δ) Αγθπξνβφιεζε πινίνπ ή αλάιεςε άγθπξαο. 
 

(2) Ο πινίαξρνο ηνπ πινίνπ  παξακέλεη πάληνηε ππεχζπλνο γηα ηε δηεχζπλζε θαη λαπζηπινΐα 

ηνπ πινίνπ απφ θάζε άπνςε, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία ηνπ Πινεγνχ. 
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Άδεηεο Πινεγψλ. 
 

150.(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ε Αξρή δχλαηαη λα εθδίδεη άδεηεο 

ζε πξφζσπα γηα λα ππεξεηνχλ  σο Πινεγνί. 
 

(2) ε θαλέλα πξφζσπν δελ εθδίδεηαη άδεηα Πινεγνχ εθηφο θαη εάλ: 

 
(α) έρεη επηηχρεη ζε θαηάιιειεο εμεηάζεηο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 153,  
 
(β) ηνπ έρεη εθδνζεί άδεηα αζθνχκελνπ Πινεγνχ φπσο πξνλνείηαη ζην παξφλ Κεθάιαην, 
 
(γ) έρεη ππεξεηήζεη σο αζθνχκελνο Πινεγφο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο 
Κεθαιαίνπ, θαη 

 
(δ) ηθαλνπνίεζε νπνηεζδήπνηε άιιεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο εθάζηνηε δχλαληαη λα 
θαζνξίδνληαη.  
 
(3) Ζ άδεηα ε νπνία εθδίδεηαη ζε Πινεγφ θαηαδεηθλχεη ηα φξηα εληφο ησλ νπνίσλ ν αδεηνχρνο 

Πινεγφο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ππεξεηεί. 
 

(4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε Αξρή δχλαηαη, εάλ ην ζεσξεί 

ζθφπηκν, λα εμνπζηνδνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν λα πινεγήζεη πινίν, ηεξνπκέλσλ 
ηέηνησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηηο νπνίεο ήζειε εθάζηνηε ζεσξήζεη θαηάιιειεο.   
 
(5) Σν πξφζσπν πξνο φθεινο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε άδεηα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηελ 

Αξρή δηνηθεηηθφ ηέινο,ην νπνίν εθάζηνηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή. 
 
(6) Σέηνηα άδεηα δχλαηαη λα αλαθιεζεί νπνηεδήπνηε απφ ηελ Αξρή βάζεη ησλ πξνλνηψλ ηνπ 

παξφληνο Κεθαιαίνπ. 
 

Αθχξσζε, 
αλαζηνιή θαη 
αλάθιεζε άδεηαο 
Πινεγνχ. 

151.(1) Ζ άδεηα ε νπνία εθδίδεηαη ζε Πινεγφ  αθπξψλεηαη απηφκαηα απφ ηελ Αξρή θαηά ηελ 

αθππεξέηεζε ηνπ Πινεγνχ ιφγσ ζπκπιήξσζεο  ηνπ νξίνπ ζπληάμηκεο ειηθίαο, σο απηή νξίδεηαη 
ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Νφκν, ή φηαλ ν Πινεγφο θξίλεηαη απφ 
Ηαηξηθφ πκβνχιην πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή σο ζσκαηηθψο αθαηάιιεινο λα εθηειέζεη ηα 
θαζήθνληά ηνπ. 

 
(2) Ζ Αξρή δχλαηαη πξφζζεηα λα αλαζηείιεη θαη αλαθαιέζεη ηελ άδεηα Πινεγνχ, σο 

απνηέιεζκα επηβνιήο απφ ην πκβνχιην Πινήγεζεο πεηζαξρηθήο πνηλήο αλαζηνιήο ή 
αλάθιεζεο ηεο άδεηαο, ή φηαλ ν Πινεγφο απνπζηάδεη απφ ηελ ππεξεζία γηα πεξίνδν ε νπνία 
ππεξβαίλεη ην έλα έηνο. ε πεξίπησζε αλάθιεζεο, ε άδεηα Πινεγνχ  παχεη λα έρεη 
νπνηαδήπνηε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο γηα αλάθιεζε. ε πεξίπησζε 
αλαζηνιήο, ε άδεηα Πινεγνχ παχεη λα έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ γηα ηελ πεξίνδν ηεο αλαζηνιήο 
ηεο. 
 
(3) Σεξνπκέλεο νπνηαζδήπνηε πξνυπφζεζεο πνπ ην πκβνχιην Πινήγεζεο δχλαηαη λα 

επηβάιεη, ε Αξρή δχλαηαη λα επαλεθδψζεη ηελ άδεηα Πινεγνχ, ηνπ νπνίνπ ε άδεηα έρεη 
αλαθιεζεί ή αλαζηαιεί ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (2) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 
(4) Άδεηα πνπ εθδίδεηαη ζε Πινεγφ  θαηάζρεηαη θαη θαηαθξαηείηαη απφ ηελ Αξρή φπνηε απηή 

αθπξψλεηαη, αλαζηέιιεηαη ή αλαθαιείηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε 
άδεηα  επηζηξέθεηαη ζηελ Αξρή κέζα ζε 24 ψξεο. 
 
(5) Δθηφο θαη αλ ε αλαζηνιή, ή αλάθιεζε είλαη απνηέιεζκα πεηζαξρηθήο πνηλήο απφ ην 

πκβνχιην Πινήγεζεο, πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε άδεηα έρεη αθπξσζεί, αλαζηαιεί, ή αλαθιεζεί  
έρεη ην δηθαίσκα λα εθεζηβάιεη ηελ απφθαζε ηεο Αξρήο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Πινήγεζεο 
εληφο 15 εκεξψλ απφ ηε γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο. 

 
Απαηηνχκελα  
πξνζφληα γηα ηελ 
έθδνζε άδεηαο 
Πινεγνχ. 

152.(1) ε θαλέλα πξφζσπν δελ εθδίδεηαη άδεηα Πινεγνχ εθηφο θαη εάλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν- 

 
(α) είλαη ζπγθξνηεκέλν, ππεχζπλν θαη αθέξαηνπ ραξαθηήξα, έρεη νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 
δεμηφηεηεο, αίζζεζε θξίζεο θαη κπνξεί λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, 
 
(β) παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαινχ ραξαθηήξα θαη δηαγσγήο,  
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(γ) είλαη θαιήο θπζηθήο θαηάζηαζεο, έρεη εμαηξεηηθή φξαζε θαη θαηάζηαζε πγείαο, ζχκθσλα 
κε θαηάιιεια πξφηππα ηαηξηθήο θαηαιιειφηεηαο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αξρήθαη 
έρεη θξηζεί φηη  είλαη ζσκαηηθά θαη δηαλνεηηθά θαηάιιεινο λα ππεξεηεί σο Πινεγφο απφ 
Ηαηξηθφ πκβνχιην, ην νπνίν δηνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή, νχησο ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη ε 
θαηάζηαζε πγείαο νπνηνπδήπνηε Πινεγνχ δελ ζα έζεηε ζε θίλδπλν ή ζα εκπφδηδε ηελ 
αζθαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ πινήγεζεο.  
 
(δ) θαηέρεη έλα απφ ηα αθφινπζα πξνζφληα κε ηελ αθφινπζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: 
 
(i) πηζηνπνηεηηθφ ηθαλφηεηαο Πινηάξρνπ πινίσλ εθηνπίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ 3000 ηφλσλ 
ρσξίο πεξηνξηζκνχο (Κψδηθαο STCW Καλνληζκφο II/2) ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ρψξα ηεο 
νπνίαο ηα πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία κε βάζε ηνλ πεξί 
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Νφκν (Έθδνζε θαη Αλαγλψξηζε Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Ναπηηθήο 
Δθπαίδεπζεο) Ν.27(Η)/2008, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  
 
(ii) ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ κε ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ (i) 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο ην νπνίν είλαη κέξνο ζηελ χκβαζε STCW, 
φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.  
 
(iii) πηζηνπνηεηηθφ ηθαλφηεηαο Τπνπινίαξρνπ πινίσλ εθηνπίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ 3000 ηφλσλ 
ρσξίο πεξηνξηζκνχο (Κψδηθαο STCW Καλνληζκφο II/2) ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ρψξα ηεο 
νπνίαο ηα πηζηνπνηεηηθά αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία κε βάζε ηνλ πεξί 
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Νφκν (Έθδνζε θαη Αλαγλψξηζε Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Ναπηηθήο 
Δθπαίδεπζεο) Ν.27(Η)/2008, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη.   
 
(iv) ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ κε ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ 
(iii) απφ ηελ αξκφδηα αξρή  ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο ην νπνίν είλαη κέξνο ζηελ χκβαζε STCW. 

 
(ε) παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ππεξεζίαο σο αμησκαηηθφο 
θαηαζηξψκαηνο γηα πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα ζε πινία εθηνπίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ 
500 ηφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε δηεζλέο εκπφξην ή ξπκνχιθεζε, εθ ησλ νπνίσλ  ηνπιάρηζηνλ 
έλα έηνο ζαιάζζηαο πξαθηηθήο ππεξεζίαο σο Τπνπινίαξρνο, ή εάλ δελ θαηέρεη έλα εθ ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) (δ) (i) κέρξη (iv), ηνπιάρηζηνλ δχν 
έηε ζαιάζζηαο πξαθηηθήο ππεξεζίαο σο Τπνπινίαξρνο, θαη 

(ζη) είλαη ηθαλφο λα δηαβάδεη, γξάθεη θαη νκηιεί ηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα ζε πνιχ 
θαιφ επίπεδν. 
 
Ννείηαη φηη ην πκβνχιην ηεο Αξρήο δχλαηαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ησλ αλαγθψλ πινήγεζεο ζηελ Πεξηνρή Παξαρψξεζεο ηνπ Ληκέλα Λεκεζνχ, λα 
απνδεθηεί γλψζε κφλν ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ζε ηθαλνπνίεζε ηεο πην πάλσ πξνυπφζεζεο. 
Μεηά δε ηελ παξέιεπζε 12 κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, απηή  ζπλερίδεη λα ηζρχεη, 
λννπκέλνπ φηη απνδεηθλχεηαη φηη ν Πινεγφο είλαη ηθαλφο λα δηαβάδεη, γξάθεη θαη νκηιεί ηελ 
ειιεληθή γιψζζα ζε πνιχ θαιφ επίπεδν. Ννείηαη φηη θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Αξρήο, εάλ θξηζεί ηνχην ζθφπηκν, δχλαηαη λα παξαηαζεί  ε πην πάλσ εμαίξεζε θαη πέξαλ ησλ 
12 κελψλ. 
 
(2) Καλέλα πξφζσπν δελ αδεηνδνηείηαη γηα λα ππεξεηεί σο Πινεγφο, εάλ θαηαδηθάζηεθε γηα 

νπνηνδήπνηε πνηληθφ αδίθεκα, ην νπνίν θαηά ηε γλψκε ηεο Αξρήο, ζεσξείηαη επηδήκην ή 
αζπκβίβαζην κε ηελ παξνρή ησλ Τπεξεζηψλ Πινήγεζεο ζηελ νιφηεηά ηνπο. 

 
Δμέηαζε. 
 

153.(1) Πξφζσπν ην νπνίν επηζπκεί λα εμαζθαιίζεη άδεηα Πινεγνχ νθείιεη πξψηα λα 

εμαζθαιίζεη άδεηα λα ππεξεηήζεη σο αζθνχκελνο Πινεγφο.  Πξηλ ηελ έθδνζε άδεηαο ζε ππνςήθην 
γηα ππεξεζία σο αζθνχκελνο Πινεγφο, ε Αξρή θαη ην πκβνχιην Πινήγεζεο  πξέπεη λα 
ηθαλνπνηνχληαη φηη ν  ππνςήθηνο- 

 
(α) ηθαλνπνηεί ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 152, 
 
(β) έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε εξγνδφηεζεο ή ζχκβαζε κίζζσζεο ππεξεζηψλ κε ηνλ Παξνρέα 
ππεξεζηψλ ή κε ην πξφζσπν ην νπνίν ν Παξνρέαο ππεξεζηψλ έρεη ππνδείμεη γηα ηε ζχλαςε 
ηέηνηαο ζχκβαζεο, 
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(γ) έρεη επηηχρεη, ζε ηθαλνπνίεζε ηεο Δπηηξνπήο Δμεηαζηψλ ε νπνία δηνξίδεηαη απφ ην 
πκβνχιην Πινήγεζεο, ζε γξαπηή  θαη/ή πξνθνξηθή εμέηαζε βαζηζκέλε ζε χιε πνπ 
εθάζηνηε δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Αξρή. 
 
(2) Κάζε ππνςήθηνο, πξηλ παξαθαζίζεη ζηελ εμέηαζε,  θαηαβάιιεη ζηελ Αξρή ηέινο ην νπνίν 

εθάζηνηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή. 
 

Άδεηα γηα 
ππεξεζία σο 
αζθνχκελνο 
Πινεγφο. 
 

154.(1) Ζ Αξρή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ Πινήγεζεο, εθδίδεη ζε ππνςήθην ν νπνίνο 

ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 153, άδεηα ππεξεζίαο αζθνχκελνπ Πινεγνχ, 
ηεξνπκέλσλ ηέηνησλ πξνυπνζέζεσλ σο ε Αξρή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ πκβνπιίνπ Πινήγεζεο, 
ζεσξεί θαηάιιειεο. 

 
(2) Άδεηα πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

εθηφο εάλ έρεη πξνεγνπκέλσο αλαθιεζεί,  παξακέλεη ζε ηζρχ γηα πεξίνδν έμη κελψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία έθδνζεο, εληφο ηεο νπνίαο ν αδεηνχρνο  ζεσξείηαη αζθνχκελνο Πινεγφο. 
 
(3) Ο αζθνχκελνο Πινεγφο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άζθεζεο ηνπ  ακείβεηαη απφ ηνλ Παξνρέα 

ππεξεζηψλ. 

(4) Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Αξρήο θαη ππφ ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ηεο, ν Παξνρέαο 

ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα δίδεη θαηάιιειεο νδεγίεο ζηνπο Πινεγνχο ηνπ γηα ελεξγφ 
ζπκβνιή ηνπο, θαηά ηελ δηεμαγσγή ππεξεζηψλ πινήγεζεο εληφο ηεο Πεξηνρήο 
Παξαρψξεζεο, ζηελ εθπαίδεπζε αζθνχκελσλ Πινεγψλ, νη νπνίνη θαηέρνπλ άδεηα γηα 
ππεξεζία σο αζθνχκελνη Πινεγνί ζε πεξηνρέο ιηκέλσλ άιιεο απφ ηελ Πεξηνρή 
Παξαρψξεζεο ηνπ ιηκαληνχ Λεκεζνχ. Ο Παξνρέαο ππεξεζηψλ θαη νη Πινεγνί ηνπ  παξέρνπλ 
ηελ ελ ιφγσ εθπαίδεπζε ρσξίο ρξέσζε. 

 
Άδεηα γηα 
ππεξεζία σο 
Πινεγφο. 

155. (1) Αζθνχκελνο Πινεγφο γηα λα εμαζθαιίζεη άδεηα σο Πινεγφο  πξέπεη, κεηά ην πέξαο ησλ 

ηεζζάξσλ κελψλ θαη φρη αξγφηεξα ησλ έμη κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο αζθνχκελνπ 
Πινεγνχ, λα ηθαλνπνηήζεη ηελ Αξρή: 

 
(α) φηη έρεη ζπλνδεχζεη αδεηνχρν Πινεγφ ζε πεξηζζφηεξεο απφ ηεηξαθφζηεο (400) πινεγηθέο 
επηρεηξήζεηο ζε πινία, ελψ ηέηνηα πινία εηζέξρνληαλ ή εμέξρνληαλ ησλ ιηκέλσλ 
ππνρξεσηηθήο πινήγεζεο, εθ ησλ νπνίσλ εθαηφλ (100) ηνπιάρηζηνλ  πξέπεη λα έρνπλ 
δηελεξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη εθαηφλ (100)  πξέπεη λα αθνξνχζαλ 
εηζεξρφκελα ζθάθε. Ννείηαη φηη αζθνχκελνο Πινεγφο δχλαηαη λα αηηεζεί εμαίξεζεο απφ ηελ 
παξνχζα πξνυπφζεζε κε ηελ ζπκπιήξσζε πεξηζζφηεξσλ απφ δηαθφζηεο (200) πινεγηθέο 
επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ζπλφδεπζε αδεηνχρν Πινεγφ ζε πινία, ελψ ηέηνηα πινία 
εηζέξρνληαλ ή εμέξρνληαλ ησλ ιηκέλσλ ππνρξεσηηθήο πινήγεζεο, εθ ησλ νπνίσλ πελήληα 
(50) ηνπιάρηζηνλ  πξέπεη λα έρνπλ δηελεξγεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο θαη πελήληα (50)  
πξέπεη λα αθνξνχζαλ εηζεξρφκελα ζθάθε. Σέηνηα εμαίξεζε  παξαρσξείηαη κφλν εάλ ε Αξρή, 
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ πκβνπιίνπ, ηθαλνπνηείηαη φηη ν αηηεηήο έρεη απνθηήζεη επαξθή 
εκπεηξία. 
 
(β) φηη ν αζθνχκελνο Πινεγφο έρεη θαηαρσξεκέλεο φιεο ηηο δηαθηλήζεηο, νη νπνίεο 
αλαθέξνληαη ζην εδάθην  (α) πην πάλσ, ζε εηδηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
ζην νπνίν  πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ην πινίν, ε εκεξνκελία, ε θχζε ηεο δηαθίλεζεο θαη  λα 
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πινεγφ ν νπνίνο ζπλνδεχεη ηνλ αζθνχκελν Πινεγφ. Κάζε κεηξψν  
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Αξρηπινεγφ ζην ηέινο ηεο άζθεζεο. 

 
(γ) φηη έρεη απνθηήζεη ηελ απαηηνχκελε γλψζε ηεο εθάζηνηε εθαξκνδφκελεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο θαη πξαθηηθήο θαη δηαδηθαζίαο πινήγεζεο, εηδηθά ζηελ έθηαζε πνπ ην παξφλ 
Κεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε αλαθνξάο, δηαθίλεζεο θαη θαηάιεςεο απφ πινίν ζέζεο 
ζε θξεπίδσκα πινίνπ. 
 
(δ) φηη έρεη πιήξε γλψζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη ζηνλ Πινίαξρν ηνπ 
πινίνπ φπσο θαη πιήξε γλψζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ηνλ 
Πινίαξρν. 
 
(2) Αζθνχκελνο Πινεγφο πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ, δπλαηφλ λα ηνπ επηηξαπεί λα ππνβιεζεί ζε εμάζθεζε γηα πξφζζεηε 
πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο.  
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(3) Άδεηα γηα ππεξεζία σο Πινεγφο  εθδίδεηαη απφ ηελ Αξρή κφλνλ ζε αζθνχκελνπο 

Πινεγνχο, νη νπνίνη ηθαλνπνηνχλ ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ.   
 
(4) Άδεηα ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (3) ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, αλαθαιείηαη απηφκαηα, εάλ εληφο πεξηφδνπ 15 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζήο ηεο, ν Πινεγφο δελ έρεη εληαρζεί ζε νκάδα πινεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 
Παξνρέα ππεξεζηψλ. 

 
Παξάιεηςε 
εθηέιεζεο 
ζπλήζσλ 
Τπεξεζηψλ 
Πινήγεζεο. 

156.(1) Άδεηα αδεηνχρνπ Πινεγνχ ν νπνίνο παξαιείπεη λα εθηειεί ζπλήζεηο Τπεξεζίεο 

Πινήγεζεο γηα πεξίνδν 12 κελψλ,  αλαθαιείηαη απφ ηελ Αξρή, εθηφο θαη αλ απηή ε παξάιεηςε 
νθείιεηαη ζε ηαηξηθνχο ιφγνπο ή άιιεο πεξηζηάζεηο απνδεθηέο απφ ηελ Αξρή. 

 
(2) Πινεγφο ηνπ νπνίνπ αλαθιήζεθε ε άδεηα δπλάκεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1)  έρεη ην 

δηθαίσκα έθεζεο ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (5) ηεο παξαγξάθνπ 151. 

(3) Ζ Αξρή δχλαηαη, ζε ζπκθσλία κε ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ, λα εμαηξέζεη ηνλ Αξρηπινεγφ 

απφ ηελ παξνρή ζπλήζσλ ππεξεζηψλ πινήγεζεο, εάλ νη ππεξεζίεο ηνπ απαηηνχληαη ζε 
ζρέζε κε ηερληθά ζέκαηα πινήγεζεο. 

 
Ηαηξηθή εμέηαζε 
θαη φξην ειηθίαο. 

157.(1) Ζ Αξρή δηνξίδεη Ηαηξηθφ πκβνχιην γηα λα εμεηάδεη θαηά πφζνλ Πινεγφο είλαη ζσκαηηθά θαη 

δηαλνεηηθά ηθαλφο γηα ηελ θαηάιιειε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Πινεγφο ππφθεηηαη ζε 
εμέηαζε απφ ην Ηαηξηθφ πκβνχιην, ζε θάζε πεξίπησζε φηαλ ζπκπιεξψζεη ην 40

ν
 έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ θαη ζην ηέινο ηνπ θάζε επφκελνπ πέκπηνπ έηνπο. 
 

(2) Δάλ ην Ηαηξηθφ πκβνχιην βάζεη ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) πηζηνπνηεί φηη ν Πινεγφο δελ 

είλαη πιένλ ηθαλφο λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, ε Αξρή αλαθαιεί ηελ άδεηα. 
 
(3) Άδεηα, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, αθπξψλεηαη 

θαη απνζχξεηαη απηφκαηα θαηά ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν αδεηνχρνο Πινεγφο 
ζπκπιεξψλεη  ηε λφκηκε ζπληάμηκε ειηθία: 

 
Ννείηαη πάληνηε φηη ε Αξρή δχλαηαη λα επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηέηνηαο άδεηαο, εάλ κεηά απφ 
ηαηξηθή εμέηαζε, ν αδεηνχρνο Πινεγφο θξίλεηαη ζσκαηηθά θαη δηαλνεηηθά ηθαλφο λα 
ππεξεηήζεη σο Πινεγφο απφ ην Ηαηξηθφ πκβνχιην πνπ δηνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή. 
 
(4) ηελ παξνχζα παξάγξαθν,  «λφκηκε ζπληάμηκε ειηθία» ζεκαίλεη ηελ ειηθία θαηά ηελ 

νπνία πξφζσπν δηθαηνχηαη λα ιάβεη ζχληαμε θνηλσληθήο αζθάιηζεο ιφγσ ζπκπιήξσζεο 
ηνπ νξίνπ ειηθίαο, φπσο πξνλνείηαη ζηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα πεξί Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
Νφκν. 
 
(5) Ο Πινεγφο, ηεξνπκέλεο ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο, νθείιεη λα πιεξψλεη ζηελ Αξρή ηέινο, 

φπσο εθάζηνηε θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή. 
 

Γήισζε σο πξνο  
ην βχζηζκα 
πινίνπ. 

158.        Πινεγφο δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ πινίαξρν νπνηνπδήπνηε πινίνπ ην νπνίν πινεγεί, 

λα δειψζεη ην βχζηζκα, κήθνο θαη πιάηνο θαη άιιεο ηέηνηεο πιεξνθνξίεο φπσο δπλαηφ λα 
απαηηεζνχλ, γηα ηελ αζθαιή πινήγεζε ηνπ πινίνπ, θαη ν πινίαξρνο  ζπκκνξθψλεηαη κε 
νπνηαδήπνηε ηέηνηα απαίηεζε. 

 
Πξνζθφκηζε 
άδεηαο Πινεγνχ. 

159.       Κάζε πξφζσπν, πνπ ππεξεηεί  σο Πινεγφο,  θέξεη καδί ηνπ ηελ άδεηα, θαη εάλ απαηηεζεί  ηελ 

παξνπζηάδεη ζηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ ην νπνίν πινεγεί. 
 

Καζήθνληα 
Παξνρέα 
ππεξεζηψλ. 

160.  Ο Παξνρέαο ππεξεζηψλ  έρεη θαζήθνλ λα:  

 
(α) παξέρεη ζηελ Αξρή ηέηνηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα φπσο δπλαηφλ λα απαηηεζεί, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, αιιά ρσξίο πεξηνξηζκφ, ζηελ έγθαηξε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο θηλήζεηο πινήγεζεο θαη ιεηηνπξγία ησλ Πινεγίδσλ, παξνπζίεο θαη 
απνπζίεο ησλ Πινεγψλ θαη εηήζηνπο εμειεγκέλνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Παξνρέα ππεξεζηψλ 
θαη νπνηαζδήπνηε δεπηεξεχνπζαο ή ζρεηηδφκελεο επηρείξεζεο, ή άιισλ νληνηήησλ ζηηο 
νπνίεο ν Παξνρέαο ππεξεζηψλ αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν,  
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(β) δηαζθαιίδεη φηη ν εμνπιηζκφο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Πινεγνχο είλαη 
δηαζέζηκνο θαη ζε θαιή ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε,  

 
(γ) κεξηκλεί γηα ηελ απφθηεζε ελαιιαθηηθνχ εμνπιηζκνχ φηαλ απηφο είλαη αλαγθαίνο, 
 
(δ) επηθνηλσλεί κε ηελ Αξρή γηα ζέκαηα πινήγεζεο θαη ππνβάιιεη νπνηεζδήπνηε εθζέζεηο σο 
νη εθάζηνηε απαηηήζεηο ηεο Αξρήο,  
 
(ε) εθηειεί θαζήθνληα πινήγεζεο φπσο θαζνξίδνληαη ζηε χκβαζε Παξαρψξεζεο θαη ζην 
παξφλ Κεθάιαην, θαη άιια θαζήθνληα πνπ δπλαηφ εθάζηνηε λα πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ πινήγεζεο, θαη 
 
(ζη) πξνηείλεη κέηξα ζηελ Αξρή γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ππεξεζίαο πινήγεζεο. 

 
Αξρηπινεγφο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καζήθνληα 
Αξρηπινεγνχ. 

161. (1) Έλαο εθ ησλ αδεηνχρσλ πινεγψλ  δηνξίδεηαη σο Αξρηπινεγφο, ν νπνίνο  βνεζείηαη απφ  

Βνεζφ Αξρηπινεγφ. 
 

(2) Ο Αξρηπινεγφο θαη ν Βνεζφο Αξρηπινεγφο δηνξίδνληαη απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ κε 

ηελ έγθξηζε ηεο Αξρήο, ε νπνία δπλαηφ λα απαηηεί φηη ηέηνηα πξφζσπα θαηέρνπλ επαξθή 
πξαθηηθή εκπεηξία σο πινεγνί.  
 
(3) Ζ ζεηεία ηεο ζέζεο ηνπ Αξρηπινεγνχ θαη ηνπ Βνεζνχ Αξρηπινεγνχ είλαη ηξηεηήο, θαη 

δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία ε νπνία πξνβιέπεηαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (2).  

(4) Ζ Αξρή δχλαηαη λα παχζεη ηνλ Αξρηπινεγφ ή ηνλ Βνεζφ Αξρηπινεγφ, εάλ θξηζεί φηη δελ 

είλαη πιένλ θαηάιιεινη λα θαηέρνπλ ηελ ελ ιφγσ ζέζε. 

(5) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (4), νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν Αξρηπινεγφο ή ν 

Βνεζφο Αξρηπινεγφο δπλαηφλ λα θξίλνληαη σο κε θαηάιιεινη λα θαηέρνπλ ηέηνηα ζέζε  
πεξηιακβάλνπλ ηνπο αθφινπζνπο: 

 
(α) εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ε άδεηα ηνπο έρεη αλαθιεζεί ή αλαζηαιεί, 
 
(β) εάλ δελ είλαη πιένλ ηθαλνί λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, 
 
(γ) εάλ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα παξάπησκα θαθήο δηαγσγήο ή νπνηνδήπνηε άιιν πεηζαξρηθφ 
παξάπησκα απφ ην πκβνχιην Πινήγεζεο ζχκθσλα κε ην παξφλ Γηάηαγκα. 

 
(6) Ο Αξρηπινεγφο ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη πάληνηε κε ηνπο Πινεγνχο θαη κε ηελ 

Αξρή. 
 
(7) Ο Αξρηπινεγφο έρεη θαζήθνλ λα: 

 
(α) είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ Αξρή ζε ζρέζε κε ηερληθά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ 
ππεξεζία πινήγεζεο,  
 
(β) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Αξρή ζε ζέκαηα πινήγεζεο θαη ππνβάιιεη νπνηεζδήπνηε εθζέζεηο, 
σο νη απαηηήζεηο ηεο Αξρήο, 
 
(γ) ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηεζδήπνηε εχινγεο νδεγίεο πνπ δίδνληαη ζε απηφλ απφ ηελ Αξρή 
ζε ζρέζε κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πινήγεζεο,  

(δ) ζρεδηάδεη θαη εθηειεί ηελ εθπαίδεπζε ησλ αζθνχκελσλ πινεγψλ φπσο θαιχηεξα δχλαηαη, 
θαη λα δίλεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο ζηνπο αζθνχκελνπο Πινεγνχο θαη παξέρεη εθζέζεηο επί 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο  ζηελ Αξρή, θαη 

(ε) εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα πνπ απαηηνχληαη απφ απηφλ ζχκθσλα κε ην παξφλ 
Γηάηαγκα. 

(8) Ο Βνεζφο Αξρηπινεγφο  αλαιακβάλεη θαζήθνληα Αξρηπινεγνχ, φηαλ ν Αξρηπινεγφο 

απνπζηάδεη απφ ηα θαζήθνληα ηνπ θαη εάλ ε πεξίζηαζε ην απαηηεί, γηα ηέηνην ρξνληθφ 
δηάζηεκα κέρξη λα ππνδεηρηεί θαη δηνξηζηεί άιινο Αξρηπινεγφο. 
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ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΛΟΗΓΗΗ 

 
Αίηεκα γηα ηελ 
παξνπζία 
Πινεγνχ. 
 

162.(1)   Σν αίηεκα γηα ηελ παξνπζία Πινεγνχ ή πινεγψλ ζε πινίν  ππνβάιιεηαη ζηνλ Παξνρέα 

ππεξεζηψλ απφ ηνλ πινίαξρν ή ηνλ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο νη νπνίεο 
εθδίδνληαη εθάζηνηε απφ ηελ Αξρή δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 131, πνπ 
δπλαηφλ λα απαηηεί αλάκεζα ζε άιια ηελ παξνρή ιεπηνκεξεηψλ γηα ην πινίν θαη άιισλ 
ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 
(2) Ο πινίαξρνο ή ν πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ  γλσζηνπνηεί ην αίηεκα γηα ηελ παξνπζία 

Πινεγνχ θαη ηηο παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζηελ Αξρή κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ 
ή θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Αξρή. 

 
(3) ε πεξίπησζε αλάγθεο πινίνπ γηα Πινεγφ ή άιιε ζρεηηθή ππεξεζία κε κηθξή 

πξνεηδνπνίεζε, ν πινίαξρνο πξνβαίλεη ζηα θαηάιιεια ζήκαηα, σο πξνλννχληαη απφ ην 
Γηεζλή Κψδηθα εκάησλ ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ. 

 
Καζήθνληα 
πινηάξρνπ. 

163. (1) Κάζε πινίαξρνο  δηαζθαιίδεη φηη ε δηαδηθαζία επηβίβαζεο θαη απνβίβαζεο ηνπ Πινεγνχ 

ζε/απφ ηα πινία είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 23, Κεθάιαην V ηεο χκβαζεο SOLAS 
(Ρπζκίζεηο γηα ηε Μεηαθνξά Πινεγψλ), φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 
αληηθαζίζηαηαη.  

 
(2) Ο Πινεγφο δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ ην νπνίν πινεγεί λα 

δειψζεη ζε απηφλ ηηο ιεπηνκέξεηεο βχζηζεο ηνπ πινίνπ, θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο ησλ 
κεραλψλ θαη ησλ βνεζεκάησλ λαπζηπινΐαο, θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην πινίν, 
σο δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Πινεγφ θαη είλαη εχινγα αλαγθαίεο γηα λα κπνξέζεη ν 
Πινεγφο λα εθπιεξψζεη ηα θαζήθνληα ηνπ, σο  Πινεγφο ηνπ πινίνπ. 
 
(3) Ο πινίαξρνο ππνρξενχηαη επηπξφζζεηα λα θέξεη ζε γλψζε ηνπ Πινεγνχ νπνηαδήπνηε 

ειαηηψκαηα, θαη νπνηνδήπνηε ηδηάδνλ ζέκα ζε ζρέζε κε ην πινίν, κε ηε κεραληθή θαηάζηαζε 
θαη εμνπιηζκφ, ηα νπνία είλαη ή έπξεπε λα ήηαλ ζε γλψζε ηνπ πινίαξρνπ θαη ηα νπνία 
δπλαηφ λα επεξεάζνπλ νπζηαζηηθά ηε λαπζηπινΐα ηνπ πινίνπ. 

 
(4) Κάζε πινίαξρνο  θαηαθεχγεη ζε ππήλεκν κέξνο θαη  ειαηηψλεη επαξθψο ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

πινίνπ ηνπ, φπνηε ε πινεγίδα πιεζηάδεη. 
 

Δπίδεημε ζεκαίαο 
πινήγεζεο. 

164.       Καλέλα πινίν δελ  πςψλεη ή επηδεηθλχεη ζεκαία πινήγεζεο, ε νπνία λα δεηθλχεη φηη Πινεγφο 

βξίζθεηαη ζην πινίν εθηφο θαη αλ ηέηνην πινίν –  
 

(α) είλαη Πινεγίδα ζε ππεξεζία, ή  
 
(β) πινεγείηαη απφ Πινεγφ αδεηνδνηεκέλν ζχκθσλα κε ην παξφλ Κεθάιαην. 

 
Κίλεζε πινίσλ. 165.    Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Μέξνπο Η-ΥΗ πνπ δηέπνπλ ηελ θαηαλνκή 

θξεπηδσκάησλ, ρψξσλ ειιηκεληζκνχ θαη αγθπξνβφιεζεο ζθαθψλ, Πινεγφο δελ  
θαηαιακβάλεη ρψξν ζε θξεπίδσκα ή κεηαθηλεί νπνηνδήπνηε πινίν απφ ηε ζέζε ηνπ ζην 
θξεπίδσκα ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Αξρήο. 

 

 
Έιεγρνο 
ιεηηνπξγψλ 
ειιηκεληζκνχ απφ 
Πινεγνχο. 

166.  Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ νπνησλδήπνηε άιισλ λφκσλ ή θαλνληζκψλ, Πινεγφο, φηαλ ηνπ 

αλαηίζεηαη επηρείξεζε πινήγεζεο  ζεσξείηαη φηη έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν θαη επνπηεία φισλ 
ησλ ιεηηνπξγψλ ειιηκεληζκνχ θαη ηνπ πιεξψκαηνο ηεο Πινεγίδαο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη ζε 
ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε απηή. 

 
Πινεγία ηνπ 
Παξνρέα 
Τπεξεζηψλ. 

167.  (1) Ο Παξνρέαο ππεξεζηψλ  είλαη ν ηδηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ησλ Πινεγίδσλ θαη  είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Πινεγίδσλ. 
 

(2) Πινεγφο, φηαλ ηνπ αλαηίζεηαη επηρείξεζε, ζεσξείηαη φηη έρεη πιήξε έιεγρν θαη επνπηεία 

ηεο Πινεγίδαο. 
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Δπίπεδν 
επηκέιεηαο θαη 
ηθαλφηεηαο. 

168.     Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πινήγεζεο, θάζε Πινεγφο  νθείιεη λα ελεξγεί κε πςειφ επίπεδν 

επηκέιεηαο θαη ηθαλφηεηαο. 
 

Πηζηνπνηεηηθφ 
Τπεξεζηψλ 
Πινεγήζεσο. 

169.(1) Ο Πινεγφο  πξέπεη λα ζπκπιεξψλεη ην πηζηνπνηεηηθφ  ππεξεζίαο πινήγεζεο θαηαγξάθνληαο 

ηελ ππεξεζία πινήγεζεο ε νπνία έρεη παξαζρεζεί θαη πξέπεη λα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
πινίαξρν ηνπ πινίνπ ζρεηηθά κε θάζε ππεξεζία πνπ εθηειεί. 

 
            Ννείηαη φηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, εάλ ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ είλαη γηα νπνηνδήπνηε 

αηηηνινγεκέλν ιφγν κε δηαζέζηκν, ην πηζηνπνηεηηθφ πινήγεζεο δχλαηαη λα ππνγξάθεηαη απφ 
ηνλ Αξρηπινεγφ ή Βνεζφ Αξρηπινεγφ. 

 
(2) Ο ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηέηνηνπ πηζηνπνηεηηθνχ  πξέπεη λα ζπκθσλείηαη  κεηαμχ ηεο 

Αξρήο θαη ηνπ Παξνρέα ππεξεζηψλ. 
 

πλεξγαζία 
Πινεγνχ κε ηνλ 
Αξρηπινεγφ θαη 
ηελ Αξρή. 

170.(1) Όπνπ παξέρνληαη Τπεξεζίεο Πινήγεζεο, ν Πινεγφο νθείιεη λα ζπλεξγάδεηαη φπσο 

απαηηείηαη κε ηελ Αξρή, νχησο ψζηε λα θαηαγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο παξαζρεζείζαο  
ππεξεζίαο. 

 
(2) ε πεξίπησζε πνπ ν επί θαζήθνληη Πινεγφο αληηιακβάλεηαη ή αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο 

ζηελ παξνρή ησλ πινεγηθψλ ππεξεζηψλ,  νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ηνλ Αξρηπινεγφ, ν 
νπνίνο εάλ θξίλεη φηη είλαη αλαγθαίν, πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ή  λα δεηεί ηελ θαζνδήγεζε 
ηεο Αξρήο. 
 
(3) Ο Πινεγφο επηπξφζζεηα νθείιεη  λα θέξεη ζηελ πξνζνρή ηνπ Αξρηπινεγνχ, ν νπνίνο 

αθνινχζσο  πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Αξρή, νπνηεζδήπνηε ειιείςεηο ζηα πινία πνπ 
πινεγνχληαη, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζπκβάλ ην νπνίν δπλαηφ λα επεξεάζεη ηνλ αζθαιή 
ρεηξηζκφ ηνπ πινίνπ ή ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 
(4) Οη Πινεγνί  νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ Αξρηπινεγφ θαη ζηελ Αξρή 

νπνηαδήπνηε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θηλδχλνπο λαπζηπινΐαο ή ειαηηψκαηα ζε βνεζήκαηα 
λαπζηπινΐαο. 

 
(5) Ο Πινεγφο  νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο γξαπηέο νδεγίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ Αξρή 

πξηλ ηελ επηβίβαζή ηνπ ζε πινίν, έζησ θαη εάλ ηέηνηεο νδεγίεο δπλαηφ λα θαίλνληαη λα 
ζπγθξνχνληαη κε πθηζηάκελα δηαζέζηκα έληππα δεδνκέλα. 
 
Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ηέηνηεο γξαπηέο νδεγίεο δχλαληαη λα 
δηαλέκνληαη. 

 
            (6)  Ζ Αξρή έρεη θαζήθνλ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθαιή θαη απνδνηηθή ρξήζε ησλ ιηκέλσλ, ησλ 

πξνιηκέλσλ θαη ησλ θξεπηδσκάησλ.  
 
Δθζέζεηο 
αηπρεκάησλ. 

 
171.  (1) Ο Πινεγφο νθείιεη λα  αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ Αξρηπινεγφ θαη ζηελ Αξρή νπνηνδήπνηε 

αηχρεκα πνπ αθνξά πινίν ην νπνίν εμππεξεηεί, θαη εηδηθφηεξα νπνηαδήπνηε πεξηζηαηηθά ή 
αηπρήκαηα ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε δεκηάο ζηηο ιηκεληθέο 
εγθαηαζηάζεηο θαη/ή ζε ηξίηα πξφζσπα. 

 
(2) Ο Πινεγφο νθείιεη λα  αλαθέξεη ακέζσο ζηνλ Αξρηπινεγφ θαη ζηελ Αξρή αηπρήκαηα, ηα 

νπνία έρνπλ απνζνβεζεί ή νπνηεζδήπνηε αλεζπρίεο ζε ζρέζε κε ηε λαπζηπινΐα φπσο 
εθθξάδνληαη απφ ηνλ πινίαξρν ή ηνλ Πινεγφ θαηά ηελ πινήγεζε ηνπ πινίνπ. 
 
(3) Ο Πινεγφο πξέπεη λα παξαδίδεη γξαπηή έθζεζε γεγνλφησλ ζηνλ Αξρηπινεγφ θαη ζηελ 

Αξρή, εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ απφ ηελ επέιεπζε ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ ή αηπρήκαηνο 
φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (1) θαη (2) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 
 
(4) Ζ έθζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ  ππνπαξάγξαθν (3) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, δχλαηαη 

λα δνζεί  ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν κφλν κε ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Παξνρέα 
ππεξεζηψλ θαη/ή ηεο Αξρήο θαη/ή κε δηάηαγκα αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ. 
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(5) Αλεμαξηήησο νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο ε νπνία δπλαηφ λα θηλεζεί ζχκθσλα κε 

νπνηνδήπνηε λφκν, ε Αξρή δχλαηαη λα ιακβάλεη πεηζαξρηθά κέηξα ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε 
Πινεγνχ, ν νπνίνο παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ. 

 
Δπηβίβαζε θαη 
απνβίβαζε απφ 
πινία. 

172.  (1) Πινεγφο  επηβηβάδεηαη ζε πινίν απφ ηνλ ζηαζκφ επηβίβαζεο πινεγψλ φπσο θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ Αξρή, θαη απνβηβάδεηαη ζε ζεκείν φπσο ζπκθσλείηαη κεηαμχ ηνπ Πινεγνχ θαη ηνπ 
πινίαξρνπ ηνπ πινίνπ, ή ζε ζεκείν φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ Αξρή. 

 
(2) Ζ Αξρή δχλαηαη λα εμνπζηνδνηήζεη Πινεγφ λα επηβηβαζηεί θαη λα απνβηβαζηεί ζε/απφ 

πινίν εληφο ηνπ ιηκαληνχ, εάλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη ηέηνηεο, νχησο ψζηε λα κελ 
επηηξέπεηαη ζηελ πινεγίδα λα κεηαθέξεη κε αζθάιεηα Πινεγφ εθηφο ηνπ ιηκαληνχ. 
 
(3) Πινεγφο ν νπνίνο δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξφλνηεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ, πξέπεη λα δψζεη ηηο αλαγθαίεο εμεγήζεηο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ ζηελ 
Αξρή κέζα ζε δχν κέξεο θαη, εάλ ε Αξρή δελ ηθαλνπνηεζεί κε ηηο ελ ιφγσ εμεγήζεηο, δχλαηαη 
λα ιάβεη πεηζαξρηθά κέηξα ελαληίνλ ηνπ ελ ιφγσ Πινεγνχ. 

 
πκβνχιην 
Πινήγεζεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καζήθνληα 
πκβνπιίνπ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαξηία. 
 

173.(1)  Καζηδξχεηαη ζπκβνχιην, ππφ ηελ επσλπκία «πκβνχιην Πινήγεζεο», (ζην εμήο θαινχκελν 

ην «πκβνχιην»), ην νπνίν αζθεί θαη εθηειεί θαζήθνληα ηα νπνία αλαηίζεληαη ζε απηφ 
ζχκθσλα κε ην παξφλ Κεθάιαην. 

 
(2) Σν πκβνχιην  απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα κέιε: 

 
(α) έλα Πξφεδξν ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή, 
 
(β) έλα κέινο ην νπνίν ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ, 
 
(γ) έλα κέινο πνπ είλαη εκπεηξνγλψκνλαο δηεζλνχο θχξνπο ζε επηρεηξήζεηο πινήγεζεο, ν 
νπνίνο  ζπκθσλείηαη θαη ππνδεηθλχεηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ Αξρή θαη ηνλ Παξνρέα 
ππεξεζηψλ, θαη ε ακνηβή ηνπ νπνίνπ  θαζνξίδεηαη θαη  επηβαξχλεη ζε ίζα κέξε ηελ Αξρή θαη 
ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ, θαη 
 
(δ) έλα γξακκαηέα ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή θαη  δελ  έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. 

 
(3) Σν πκβνχιην έρεη εμνπζία λα αζθεί ηα αθφινπζα θαζήθνληα: 

 
(α) λα δηνξίδεη Δπηηξνπέο Δμεηαζηψλ κε ζθνπφ ηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, φπσο 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 153. 
 
(β) λα δηελεξγεί εμεηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αδεηνδφηεζε ησλ ππνςήθησλ Πινεγψλ θαη λα 
ζπκβνπιεχεη αλαιφγσο ηελ Αξρή. 
 
(γ) λα δηεμάγεη πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηνπο Πινεγνχο ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο 
ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 
 
(δ) λα εηζεγείηαη ζηελ Αξρή, ηελ επηβνιή ζηνπο Πινεγνχο πνπ θαηαδηθάδνληαη γηα δηάπξαμε 
πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ,  ηέηνησλ πνηλψλ σο πξνλννχληαη ζηελ παξάγξαθν 191.  
 
(ε) λα ζπκβνπιεχεη ηελ Αξρή γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ην νπνίν ε Αξρή εθάζηνηε παξαπέκπεη 
ζην πκβνχιην ζε ζρέζε κε ηηο Τπεξεζίεο Πινήγεζεο. 
 
(ζη) λα εμεηάδεη θαη’ έθεζε απνθάζεηο ηεο Αξρήο γηα αθχξσζε, αλαζηνιή ή αλάθιεζε 
αδεηψλ Πινεγνχ, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 151(5). 
 
(δ) λα εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηα νπνία εθάζηνηε  ηνπ αλαηίζεληαη.  
 
(4) Απαξηία ηνπ πκβνπιίνπ  ζρεκαηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα δχν κέιε ηνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ ππνπαξάγξαθν 2 (β) θαη (γ).Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  βνεζνχληαη απφ δηθεγφξν, ν 
νπνίνο  δηνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή θαη ν νπνίνο  δελ  έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. 
 
(5) Σν πκβνχιην  ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ θαηά  πιεηνςεθία. 
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(6) Σν πκβνχιην  ζπλέξρεηαη φπσο απαηηείηαη ζε ηέηνηα εκεξνκελία, ψξα θαη κέξνο, σο ν 

Πξφεδξνο ήζειε νξίζεη. 
 
 
(7) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ην πκβνχιην δχλαηαη λα 

θαζνξίζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν επηζπκεί ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. 
 

Πεηζαξρηθή 
Γηαδηθαζία.  

174.       Σν πκβνχιην επηιακβάλεηαη ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ελαληίνλ ησλ Πινεγψλ θαη ησλ 

αζθνχκελσλ Πινεγψλ ζχκθσλα κε ην παξφλ Γηάηαγκα. 
 

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ Πινεγφ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δπλάκεη ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο, ε Αξρή δχλαηαη λα αλαζηείιεη πξνζσξηλά ηελ άδεηα Πινεγνχ 
εθθξεκνχζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

Δμνπζίεο ηνπ 
πκβνπιίνπ ζε 
πεηζαξρηθή 
δηαδηθαζία.  

175.(1)   Σν πκβνχιην έρεη εμνπζία  : 

 
(α) λα εμεηάδεη ππνζέζεηο ηηο νπνίεο παξνπζηάδεη ελψπηνλ ηνπ ε Αξρή,  
 
(β) λα θιεηεχεη κάξηπξεο, 
 
(γ) λα δηνξίδεη εκπεηξνγλψκνλεο γηα βνήζεηα φπνπ είλαη αλαγθαίν, 
 

(δ) λα αθνχεη έλνξθε καξηπξία, 

(ε) λα πξνβαίλεη ζε εηζεγήζεηο ζηελ Αξρή γηα ππνζέζεηο ηηο νπνίεο εμεηάδεη. 

 (2) Καηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) (β) κέρξη (δ) 

ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ην πκβνχιην  έρεη ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ λφκν 
ζηα Δπαξρηαθά Γηθαζηήξηα. 

 
 (3) Σν πκβνχιην δελ έρεη εμνπζία λα δηαηάζζεη ηελ θξάηεζε νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ. 

 
(4) Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ  ππνγξάθεη θιήζεηο θαη  δέρεηαη έλνξθεο θαηαζέζεηο. 

 
(5) Σν πκβνχιην  δηεμάγεη φιεο ηηο πεηζαξρηθέο δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο Κεθαιαίνπ. 
 

Απνθαζηζηηθή 
αξκνδηφηεηα.  

176.    Σν πκβνχιην έρεη εμνπζία λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε πεηζαξρηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 
 

Απνθάζεηο 
πκβνπιίνπ. 

177. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ  είλαη ηειηθέο θαη δεζκεπηηθέο γηα ηα κέξε. 

 
 
Πεηζαξρηθά 
αδηθήκαηα.  
 

 
178. (1) Ζ Αξρή δχλαηαη λα αξρίδεη πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελαληίνλ νπνηνπδήπνηε Πινεγνχ πνπ:  

(α)   έρεη παξαβεί νπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ή 

(β)  είλαη ακειήο θαηά ηελ εθηέιεζε ή ζε ζρέζε κε ηα θαζήθνληα , ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ή  

(γ)   έρεη εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά πιεκκειή ηξφπν ή 

(δ)   δελ έρεη ελεξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ  ή 

(ε)    παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε νπνηεζδήπνηε εχινγεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ Αξρή. 

 
             (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ν φξνο «θαζήθνληα ή ππνρξεψζεηο» 

Πινεγνχ πεξηιακβάλεη θάζε θαζήθνλ ή ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζε Πινεγφ δπλάκεη ηνπ 
παξφληνο Γηαηάγκαηνο ή νπνηνπδήπνηε εθάζηνηε εθαξκνδφκελνπ λφκνπ ή  θαλνληζκψλ ή 
νδεγηψλ πνπ εθδφζεθε.   

 
(3) Ζ έλαξμε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ Αξρή  γίλεηαη κέζα ζε είθνζη κία εκέξεο 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Αξρή ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πξάμε ή παξάιεηςε ε νπνία 
ελδέρεηαη λα ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα.  
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Γλσζηνπνίεζε 
θαηεγνξηψλ. 

 
179.       Ζ Αξρή, εληφο ηνπ ρξφλνπ ν νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (3) ηεο παξαγξάθνπ 

178,   γλσζηνπνηεί ζηνλ Πινεγφ ιεπηνκεξή γξαπηή έθζεζε ε νπνία θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα 
ηελ θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ θαη ε νπνία  παξαζέηεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 
καξηπξίαο ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο. 

 
 

Γηθαίσκα 
πξνεγνχκελεο 
αθξφαζεο. 
 

180.     Καηά ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ, ε Αξρή νθείιεη λα παξάζρεη ηελ επθαηξία ζηνλ 

Πινεγφ πνπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά λα ππνβάιεη γξαπηέο εμεγήζεηο εληφο δεθαπέληε εκεξψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηέηνηα θαηεγνξία γλσζηνπνηείηαη ζηνλ ελ ιφγσ Πινεγφ.  
ε πεξίπησζε κε θαηαρψξεζεο ησλ γξαπηψλ εμεγήζεσλ,  ζεσξείηαη σο παξαδνρή ηεο 
θαηεγνξίαο θαη ε Αξρή  αλαθέξεη ην δήηεκα ζην πκβνχιην γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηνπ. 

 
Δηδνπνίεζε 
Πινεγνχ. 

181.     Ζ Αξρή εηδνπνηεί ηνλ Πινεγφ ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ πξνζάπηεηαη θαηεγνξία είηε κε πξνζσπηθή 

παξάδνζε ηεο θαηεγνξίαο είηε ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. 
 

Πξνθνξηθέο 
Δμεγήζεηο. 

182.       Ο Πινεγφο πνπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά δχλαηαη λα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηνπ λα πξνβαίλεη ζε 

πξνθνξηθέο εμεγήζεηο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ, σο κέξνο ηεο απάληεζήο ηνπ. 
 

Γξαπηή  
βεβαίσζε ιήςεο 
απάληεζεο. 

183.    Ζ Αξρή  αλαγλσξίδεη γξαπηψο ηε ιήςε ηέηνηαο απάληεζεο θαη  ππνδεηθλχεη ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ηεο. 
 

 

Γηαδηθαζία 
Παξαπνκπήο  
ζην πκβνχιην 
απφ ηελ Αξρή.  

 
184.      Δάλ ε Αξρή απνθαζίζεη λα παξαπέκςεη  ην ζέκα ζην πκβνχιην, νθείιεη λα ην πξάμεη  εληφο 

δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο απάληεζεο ηνπ Πινεγνχ ή απφ ηελ εκέξα θαηά 
ηελ νπνία ν Πινεγφο  έπξεπε λα θαηαρσξήζεη ηελ απάληεζή ηνπ. 

 

Έλαξμε 
αθξφαζεο. 

185.   Σν πκβνχιην εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο επηζηνιήο ηεο Αξρήο πνπ 

πεξηέρεη ηελ θαηεγνξία θαη ηα πξνο ππνζηήξημε ηεο ζηνηρεία ελαληίνλ ηνπ Πινεγνχ  αξρίδεη 
ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο. 

 
Γηαδηθαζία 
ελψπηνλ ηνπ 
πκβνπιίνπ.  

186. (1) Πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ αξρίδεη κε ηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξίαο πνπ 

ζηάιεθε απφ ηελ Αξρή, φπσο πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν 185. 
 

(2) Ζ αθξφαζε ηεο ππφζεζεο  ζεσξείηαη φηη έρεη αξρίζεη φηαλ ην πκβνχιην αξρίδεη ηε 

ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ε νπνία έρεη ηεζεί ελψπηνλ ηνπ. 
 

(3) Ο Πινεγφο πνπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά   πιεξνθνξείηαη γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

αθξφαζεο θαη  έρεη ην δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζε φιεο ηηο αθξνάζεηο ηεο πεηζαξρηθήο 
ππφζεζεο, είηε απηνπξνζψπσο είηε δηα δηθεγφξνπ ηεο εθινγήο  ηνπ. 
 
(4) Ο Πινεγφο πνπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά δηθαηνχηαη λα γλσξίδεη ηελ ελαληίνλ ηνπ ππφζεζε θαη 

παξέρνληαη ζε απηφλ αληίγξαθα ησλ καξηπξηθψλ θαηαζέζεσλ θαη νπνησλδήπνηε άιισλ 
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 
 
(5) ηνλ Πινεγφ πνπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά παξέρεηαη ε επθαηξία λα αθνπζηεί ηφζν πξηλ απφ 

ηε δηαπίζησζε ηεο ελνρήο φζν θαη πξηλ απφ ηελ επηβνιή ηεο πνηλήο.  
 
(6)  Καηά ηελ αθξφαζε ηεξνχληαη πξαθηηθά ηεο δηαδηθαζίαο.  

 
(7) Σν πκβνχιην  νινθιεξψλεη ηελ αθξφαζε ηεο ππφζεζεο εληφο εμήληα εκεξψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο αθξφαζεο: 
 
Ννείηαη φηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, ην πκβνχιην δχλαηαη γηα αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο λα 
παξαηείλεη ηελ πην πάλσ πεξίνδν γηα πεξαηηέξσ πεξηφδνπο ησλ ηξηάληα εκεξψλ. 

 
Δθπξνζψπεζε 
Πινεγνχ απφ 
δηθεγφξν. 

187.(1)   Καηά ηελ απάληεζε ηνπ ζε θαηεγνξία ή φηαλ ν Πινεγφο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ θηλήζεθε 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία εκθαλίδεηαη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ, δχλαηαη λα εθπξνζσπείηαη  απφ 
δηθεγφξν  ηεο εθινγήο  ηνπ. 
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(2) Ο ελ ιφγσ Πινεγφο δχλαηαη λα απαηηήζεη απφ ην πκβνχιην λα θιεηεχζεη κάξηπξεο 

ππεξάζπηζεο θαη ην πκβνχιην  θιεηεχεη δεφλησο ηέηνηνπο κάξηπξεο, θαη απηφο ή ν 
δηθεγφξνο ηνπ δχλαηαη λα εμεηάδεη ή αληεμεηάδεη ηέηνηνπο κάξηπξεο. 

 
Δηδνπνίεζε 
αθξφαζεο. 

188.(1) Σν πκβνχιην  εηδνπνηεί Πινεγφ ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ έρεη θηλεζεί πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη  

θιεηεχεη νπνηνπζδήπνηε κάξηπξεο λα εκθαλίδνληαη ελψπηνλ ηνπ θαηά ηελ εκέξα, ψξα θαη 
ηφπν πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ αθξφαζε ηέηνηαο δηαδηθαζίαο. 

 
 

(2) Σέηνηα εηδνπνίεζε ή θιήζε  ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

παξαδίδεηαη πξνζσπηθψο ζηνλ Πινεγφ ή ζηνλ κάξηπξα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ή 
απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή. Καηά ηελ εηδνπνίεζε ή θιήζε ν 
Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ  δηαζθαιίδεη φηη παξέρεηαη επαξθήο ρξφλνο ζηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο λα ιάβνπλ ηηο εηδνπνηήζεηο ή θιήζεηο εγθαίξσο. 

 
Δξήκελ 
δηαδηθαζία. 

189.      Δάλ Πινεγφο ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ έρεη θηλεζεί πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, παξαιείπεη λα εκθαληζηεί θαηά ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία 
ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ, ηφηε χζηεξα απφ απφδεημε φηη επηδφζεθε ε θιήζε ζε απηφλ, ε 
αθξφαζε ηεο ππφζεζεο δηεμάγεηαη εξήκελ ηνπ θαη ην πκβνχιην πξνρσξεί ζηελ ππνβνιή ηεο 
έθζεζήο ηνπ ζχκθσλα κε ην εδάθην (3)(δ) ηεο παξαγξάθνπ  173 αλάινγα: 

 
Ννείηαη φηη εάλ ν Πινεγφο, εληφο δχν εκεξψλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα αθξφαζεο ηεο 
ππφζεζεο ηνπ, δηθαηνινγεί ηελ απνπζία ηνπ πξνο ηθαλνπνίεζε ηνπ πκβνπιίνπ,  ην 
πκβνχιην δχλαηαη λα αθνχζεη ηηο εμεγήζεηο  ηνπ Πινεγνχ θαη ηελ καξηπξία ησλ καξηχξσλ 
ππεξάζπηζεο  πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζήο ηνπ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (3)(δ) ηεο 
παξαγξάθνπ  173. 
 
 

Απφδεημε 
επίδνζεο. 

190.     Όηαλ ε Αξρή ή ην πκβνχιην, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απνζηέιιεη νπνηαδήπνηε 

επηθνηλσλία, εηδνπνίεζε ή θιήζε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή κέζσ ηεο ηαρπδξνκηθήο 
ππεξεζίαο,  είλαη επαξθήο απφδεημε επίδνζεο ηέηνηαο επηζηνιήο γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο 
ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, εάλ ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απεπζχλεηαη ζην ζσζηφ παξαιήπηε 
θαη έρεη ηαρπδξνκεζεί δεφλησο. 

 
 
Πεηζαξρηθέο 
πνηλέο. 

 
191.  (1) Δάλ Πινεγφο θαηαδηθαζηεί γηα δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο, δπλάκεη 

ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) ηεο παξαγξάθνπ 178, ην πκβνχιην δχλαηαη ρσξίο επεξεαζκφ 
νπνηαζδήπνηε πξφλνηαο νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ: 

 
(α) λα επηβάιεη πεηζαξρηθή πνηλή ή πξφζηηκν ελαληίνλ ηνπ ελ ιφγσ Πινεγνχ γηα πνζφ ην 
νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο ρηιηάδεο επξψ (€3.000,00), θαη/ή  
 
(β) λα αλαζηείιεη ηελ άδεηα ηνπ γηα πεξίνδν φρη ιηγφηεξε ησλ δέθα εκεξψλ θαη φρη 
πεξηζζφηεξε ησλ έμη κελψλ, ή  

 
(γ)  λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ηνπ. 

 
(2) Οπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή ή πξφζηηκν πνπ επηβάιιεηαη απφ ην πκβνχιην, σο 

απνηέιεζκα πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο,  είλαη αλαθηήζηκν απφ ηελ Αξρή σο αζηηθφ ρξένο πνπ 
νθείιεηαη ζηελ Αξρή. 

 
 

Πνηληθή Γίσμε.  
 

192.(1)  Αλ αζθεζεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ Πινεγνχ, θακία πεηζαξρηθή δίσμε δελ επηηξέπεηαη λα 

αζθεζεί ή λα ζπλερηζηεί ελαληίνλ ηνπ γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηληθή δίσμε, 
κέρξηο φηνπ απηή πάξεη νξηζηηθφ ηέινο. 

 
           (2) Πινεγφο πνπ δηψρηεθε γηα πνηληθφ αδίθεκα θαη δελ βξέζεθε έλνρνο δελ κπνξεί λα δησρηεί 

πεηζαξρηθά γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία, κπνξεί φκσο λα δησρηεί γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηε δηαγσγή ηνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηληθή ππφζεζε, αιιά δελ εγείξεη 
ην ίδην επίδηθν ζέκα φπσο εθείλν ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηελ πνηληθή δίσμε.  
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Μεηαβαηηθή 
Γηάηαμε. 

193.      Άδεηα Πινεγνχ ε νπνία εθδφζεθε απφ ηελ Αξρή πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

Κεθαιαίνπ ζπλερίδεη λα ηζρχεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο θαη  ζεσξείηαη σο άδεηα πνπ 
εθδφζεθε απφ ηελ Αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 150. 

  
ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV. – ΡΤΜΟΤΛΚΗΗ 

 
Τπεξεζίεο 
ξπκνχιθεζεο. 

194. (1) Ζ Αξρή  επνπηεχεη θαη ξπζκίδεη ηε ξπκνχιθεζε ζθαθψλ. 

 

(2) Ζ Αξρή δχλαηαη λα εθδίδεη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 131 επηπξφζζεηεο νδεγίεο πξνο ηνλ 

Παξνρέα ππεξεζηψλ θαη/ή ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκαληνχ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λαπηηθήο 
αζθάιεηαο, εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θπθινθνξίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιηκεληθψλ 
ππεξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ. 
 
(3) Δάλ ν Παξνρέαο ππεξεζηψλ παξαιείπεη λα παξέρεη ππεξεζία ξπκνχιθεζεο ζχκθσλα κε 

ην παξφλ Κεθάιαην θαη ηελ χκβαζε Παξαρψξεζεο, ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ή 
πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ε Αξρή δχλαηαη λα απαζρνιήζεη ηθαλά άηνκα, ψζηε λα 
δηαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ξπκνχιθεζεο. 
 
(4) Ζ Αξρή δχλαηαη κε νδεγίεο  πνπ εθδίδεη ζχκθσλα  κε ηελ παξάγξαθν 131, λα επηηξέπεη, 

επηβάιιεη θαη/ή απαγνξεχεη ερεηηθά ζήκαηα απφ ην βνεζνχκελν ή ξπκνπιθνχκελν πινίν 
πξνο ην ξπκνπιθφ βνεζείαο. 

 
Απνθιεηζηηθφ 
δηθαίσκα ηνπ 
Παξνρέα 
ππεξεζηψλ. 

195. (1)  Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν θαη νπνηνδήπνηε λνκηθφ πξφζσπν 

ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ, εθηφο απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ, λα παξέρεη ππεξεζίεο 
ξπκνχιθεζεο ζηελ Πεξηνρή Παξαρψξεζεο. 

 
(2) Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε νπνηνδήπνηε πινηνθηήηε, ρεηξηζηή πινίνπ, λαπισηή, πινίαξρν 
ή θπβεξλήηε λα ρξεζηκνπνηεί ζηελ Πεξηνρή Παξαρψξεζεο νπνηαδήπνηε ππεξεζία 
ξπκνχιθεζεο ε νπνία παξέρεηαη, νξγαλψλεηαη ή πξνζθέξεηαη απφ Παξνρέα άιιν εθηφο απφ 
ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ. 

εκαία 
ξπκνπιθνχ 
πινίνπ θαη άδεηα. 

 

196.(1) Οη εξγαζίεο ιηκεληθήο ξπκνχιθεζεο απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ  πεξηνξίδνληαη γηα ζθάθε 

πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη είλαη αδεηνδνηεκέλα 
σο ξπκνπιθά πινία απφ ηελ Αξρή. 

(2) ε ξπκνπιθά ή άιια ζθάθε πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηξίηεο ρψξαο επηηξέπεηαη: 

(α) λα ειιηκελίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε ιηκάλη ηεο Γεκνθξαηίαο ή νπνηνδήπνηε ζεκείν ζηελ 
Κππξηαθή αθηή φηαλ ξπκνπιθνχλ ζθάθνο, βνεζεηηθή βάξθα ή άιιν πισηφ αληηθείκελν, ε 
ξπκνχιθεζε ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε απφ ιηκάλη ηξίηεο ρψξαο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν 
αθηήο ηξίηεο ρψξαο ή αλνηρηήοζάιαζζαο-  

 
(β) λα αλαιακβάλνπλ ηε ξπκνχιθεζε, απφ νπνηνδήπνηε ιηκάλη ζηε Γεκνθξαηία ή 
νπνηνδήπνηε κέξνο ζηελ αθηή ηεο Γεκνθξαηίαο, ζθάθνπο ή άιινπ πισηνχ αληηθεηκέλνπ 
θαηεπζπλφκελνπ πξνο ιηκάλη ηξίηεο ρψξαο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν αθηήο ηξίηεο 
ρψξαο ή  αλνηρηήο ζάιαζζαο. 
 
(γ) λα δηαζρίδνπλ ηα Κππξηαθά ρσξηθά χδαηα φηαλ, πξνεξρφκελα απφ ιηκάλη ηξίηεο ρψξαο ή 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ζηελ αθηή ηξίηεο ρψξαο ή ηελ αλνηρηή ζάιαζζα, ξπκνπιθνχλ ζθάθνο, 
βνεζεηηθή βάξθα ή νπνηνδήπνηε άιιν πισηφ αληηθείκελν θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ιηκάλη 
ηξίηεο ρψξαο ή ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ζηελ αθηή ηξίηεο ρψξαο ή ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα. 

 
Τπνρξεσηηθή 
ξπκνχιθεζε. 

197. (1) Γεμακελφπινηα κε κήθνο κεγαιχηεξν ησλ 120 κέηξσλ πξέπεη πάληνηε λα 

βνεζνχληαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα ξπκνπιθφ.  

Ζ πξνυπφζεζε βνήζεηαο απφ ξπκνπιθφ δελ εθαξκφδεηαη, εάλ ηα δεμακελφπινηα είλαη 
εμνπιηζκέλα κε ιεηηνπξγηθή πιψξε θαη πξνσζεηήξα πξχκλεο θαη ην κήθνο ηνπο είλαη 
κηθξφηεξν ή ίζν κε 150 κέηξα. 
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Καηά ηνλ απφπινπ, ην ππνρξεσηηθφ ξπκνπιθφ δελ πξέπεη λα εθάπηεηαη πιεζίνλ εγθαξζίνπ 
πξνσζεηήξα ζε ιεηηνπξγία. 

 
(2) Γεμακελφπινηα κε κήθνο κεγαιχηεξν ησλ 120 κέηξσλ, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ γηα 
ρξήζε γηα ηε κεηαθνξά πγξαεξίνπ,  πξέπεη πάληνηε λα ηπγράλνπλ βνήζεηαο απφ ξπκνπιθφ 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο. Δάλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ πινηάξρνπ, ε πξνυπφζεζε 
βνήζεηαο απφ ξπκνπιθφ θαηά ηελ άθημε ή αλαρψξεζε δελ εθαξκφδεηαη ιφγσ ηεο θχζεσο 
ηνπ θνξηίνπ ηνπ δεμακελφπινηνπ, ν πινίαξρνο ππνβάιιεη αηηηνινγεκέλν αίηεκα ζηελ Αξρή, 
ε νπνία  ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε ζε θάζε πεξίπησζε. 
 
(3) Ζ ρξήζε ξπκνπιθνχ είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ηελ κεηαθίλεζε ζην ιηκάλη εάλ ιφγσ ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ ζθάθνπο ή σο απνηέιεζκα ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη σο θνξηίν 
θαηαζηξψκαηνο, ε νξαηφηεηα απφ ηε γέθπξα ειέγρνπ ή απφ ηελ ηηκνληέξα εζσηεξηθνχ 
ζθάθνπο είλαη πεξηνξηζκέλε, εθηφο εάλ ηα αληηθείκελα πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ νξαηφηεηα 
έρνπλ απνκαθξπλζεί. 

(4) Άλεπ επεξεαζκνχ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (1) έσο (3) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ε 
Αξρή δχλαηαη γηα ζθνπνχο αζθαιείαο ηεο λαπζηπινΐαο λα απαηηεί ηε ρξήζε ελφο ή 
πεξηζζφηεξσλ ξπκνπιθψλ θαη λα απνθιίλεη γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ δπλακηθφηεηα 
ξπκνπιθνχ πινίνπ πνπ δεηήζεθε απφ ηνλ πινίαξρν. 

 
Καζήθνληα 
πινηάξρνπ. 

198.(1) Άλεπ επεξεαζκνχ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 195, απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

ρξήζε ξπκνπιθψλ πινίσλ θαη ηνλ αξηζκφ ξπκνπιθψλ πινίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα επηρεηξήζεηο 
ξπκνχιθεζεο, απνηειεί πάληνηε επζχλε ηνπ πινηάξρνπ, ν νπνίνο  πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 
φιεο ηηο αλαγθαίεο πξνθπιάμεηο ζχκθσλα κε ηε δηεζλψο απνδεθηή λαπηηθή πξαθηηθή. 

Δάλ ν πινίαξρνο εθρσξεί ηηο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ  
ξπκνχιθεζεο ζηνλ Πινεγφ ή ην λαπηηθφ πξάθηνξα, ηέηνηα εθρψξεζε γίλεηαη πάληνηε κε ηελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ πινηάξρνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πινίνπ. 

 
(2) Δθηφο εάλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά, ην ζθάθνο νθείιεη λα παξέρεη ζρνηληά 
ξπκνχιθεζεο ζε θαιή θαηάζηαζε θαη επαξθψο ηζρπξά γηα ξπκνχιθεζε ηνπ ζθάθνπο. 

 
(3) Ο πινίαξρνο  ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο ξπκνχιθεζεο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 
αζθάιεηα έθαζηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ξπκνπιθνχ. Ο πινίαξρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην ελ 
ιφγσ ξπκνπιθφ θαζ’ φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία απηφ ηίζεηαη ζηελ δηάζεζή ηνπ. 
Ζ ελ ιφγσ ζρεηηθή πεξίνδνο αξρίδεη απφ ηελ ψξα πνπ ην ξπκνπιθφ παξνπζηάδεηαη ζην 
ζθάθνο κέρξη ηελ ψξα πνπ απνπιέεη καθξηά απφ ην ζθάθνο έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ 
εξγαζία  ηνπ. 

(4) Ο πινίαξρνο νθείιεη λα εηδνπνηεί ην ξπκνπιθφ φηαλ ελεξγνπνηεί ηνλ πξνσζεηήξα ζην 
ζθάθνο ηνπ. Ζ ελ ιφγσ ελεξγνπνίεζε δελ πξέπεη πνηέ λα ζέηεη ζε νπνηνδήπνηε θίλδπλν ην 
ξπκνπιθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν ζθάθνο. 

 
Αίηεζε γηα 
ξπκνπιθφ πινίν. 

 

199.  (1) Σν αίηεκα γηα παξνρή ππεξεζηψλ ξπκνχιθεζεο  γίλεηαη απφ ηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ ή 

ηνλ πξάθηνξα ηνπ πινίνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη εθάζηνηε απφ ηελ Αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 131, νη νπνίεο κπνξεί λα απαηηνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πινίνπ θαη άιισλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 
(2) Ο πινίαξρνο ή ν πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ απνζηέιινπλ  ην αίηεκά ηνπο γηα παξνρή 
ππεξεζηψλ ξπκνχιθεζεο θαη ηηο ζρεηηθέο κε ην πινίν πιεξνθνξίεο πξνο ηελ Αξρή κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο ή θαλαιηνχ  επηθνηλσλίαο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή. 

 
 ΚΔΦΑΛΑΙΟ V – EΛΛΙΜΔΝΙΜΟ 

 Τπεξεζίεο 
ειιηκεληζκνχ. 

200. (1) Ζ Αξρή  έρεη ηελ επνπηεία θαη έιεγρν ηνπ ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ. 
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(2)  Γηα ζθνπνχο αζθαιείαο ηεο λαπζηπινΐαο, ηεοεχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο θπθινθνξίαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ, ε Αξρή δχλαηαη, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 131, 
λα εθδίδεη επηπξφζζεηεο νδεγίεο πξνο  ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ θαη/ή ηνπο ρξήζηεο ηνπ 
ιηκαληνχ. 
 
(3) Δάλ ν Παξνρέαο ππεξεζηψλ παξαιείπεη λα παξέρεη ππεξεζία ειιηκεληζκνχ ζχκθσλα κε 

ην παξφλ Κεθάιαην θαη ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο, ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ε 
Αξρή δχλαηαη λα απαζρνιήζεη ηθαλά θαη θαηάιιεια άηνκα  ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ειιηκεληζκνχ. 
 
(4) Ζ Αξρή δχλαηαη κε εγθπθιίνπο  πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 131, λα 

επηηξέπεη, επηβάιιεη θαη/ή απαγνξεχεη ερεηηθά ζήκαηα απφ ην βνεζνχκελν ή ξπκνπιθνχκελν 
πινίν πξνο ην ξπκνπιθφ βνήζεηαο. 

 
Απνθιεηζηηθφ 
δηθαίσκα 
Παξνρέα 
ππεξεζηψλ θαη 
αδεηνδνηεκέλσλ 
ιεκβνχρσλ. 

 

201. (1) Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, εθηφο απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ λα παξέρεη βνήζεηα ειιηκεληζκνχ ζην ιηκάλη. 
 
(2) Καλέλα πξφζσπν, εθηφο απφ πξφζσπν εξγνδνηνχκελν απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ, 
βάζεη ζχκβαζεο εξγνδφηεζεο ή άιισο πσο, θαη δεφλησο αδεηνδνηεκέλν απφ ηελ Αξρή,  
δηθαηνχηαη λα ελεξγεί σο ιεκβνχρνο εληφο ηεο Πεξηνρήο Παξαρψξεζεο. 

(3) Απαγνξεχεηαη ξεηψο ζε νπνηνδήπνηε πινηνθηήηε, ρεηξηζηή πινίνπ, λαπισηή, πινίαξρν ή 
θπβεξλήηε λα ρξεζηκνπνηεί ζηελ Πεξηνρή Παξαρψξεζεο νπνηαδήπνηε ππεξεζία 
ειιηκεληζκνχ,ε νπνία παξαρσξείηαη ή νξγαλψλεηαη ή πξνζθέξεηαη απφ Παξνρέα άιινλ 
εθηφο απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ. 

 
Άδεηεο 
ιεκβνχρσλ. 

 

202. (1) Ζ Αξρή δχλαηαη λα παξαρσξεί άδεηεο ζε άηνκα λα ελεξγνχλ σο ιεκβνχρνη. 

 (2) ε θαλέλα πξφζσπν δελ  ρνξεγείηαη άδεηα γηα λα ελεξγεί σο ιεκβνχρνο εθηφο εάλ: 

 (α) έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο εζσηεξηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ιεκβνχρνπο ην 
νπνίν νξγαλψλεηαη απφ ηνλ Παξνρέα ππεξεζηψλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Αξρή ή κπνξεί λα 
απνδείμεη  ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα έηε πείξαο σο ιεκβνχρνο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ιηκάληα 
εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηα ηειεπηαία επηά δηαδνρηθά εκεξνινγηαθά έηε. 

 
(β) έρεη επαξθή γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

 
 
 

 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ VI – ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΑ ΑΓΑΘΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ 

  
 ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΙΟ   Ι. 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
Πεδίν 
Δθαξκνγήο.  
 

 
203. Σν παξφλ Κεθάιαην εθαξκφδεηαη ζε: 

 
(α) νπνηνδήπνηε πινίν ην νπνίν κεηαθέξεη επηθίλδπλα θνξηία ή ηα ππνιείκκαηα ή ηα 
απφλεξα ηέηνησλ θνξηίσλ, 
 
(β) νπνηνδήπνηε πινίν ην νπνίν πξνεγνπκέλσο κεηέθεξε ηέηνηα θνξηία θαη ην νπνίν δελ έρεη 
πηζηνπνηεζεί σο ειεχζεξν αεξίσλ, 
 
(γ) νπνηνδήπνηε πινίν πνπ εκπιέθεηαη ζε επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο θνξηίνπ, ή δηαρείξηζεο 
απφλεξσλ ή ππνιεηκκάησλ ηέηνησλ θνξηίσλ, 
 
(δ) νπνηνδήπνηε πινίν ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζε αδξαλνπνίεζε, θαζαξηζκφ δεμακελήο, 
απειεπζέξσζε αεξίσλ ή επηρείξεζε πιχζεο, 
 
(ε) νπνηαδήπνηε θνξηεγίδα θαπζίκσλ θαη πινίν ην νπνίν δέρεηαη θαχζηκα, 
 
(ζη) νπνηνδήπνηε βπηηνθφξν ην νπνίν βξίζθεηαη εληφο νπνηαζδήπνηε ιηκεληθήο πεξηνρήο γηα 
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ην ζθνπφ πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζε πινία, 
 
(δ) νπνηνδήπνηε ζαιάζζην ηεξκαηηθφ θαη ζαιάζζηα εγθαηάζηαζε πνπ εκπιέθεηαη ζηε 
δηαρείξηζε ή απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, 
 
(ε) νπνηνδήπνηε πινίν κεηαθέξεη ή εκπιέθεηαη ζε επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ 
θνξηίσλ ζε ζπζθεπαζκέλε κνξθή, 
 
(ζ) νπνηνδήπνηε πινίν ην νπνίν κεηαθέξεη ή εκπιέθεηαη ζε επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 
επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ρχκα, θαη 

 
(η) φια ηα ζπκθέξνληα θνξηίσλ. 

Ννείηαη φηη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, «πινίν» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε 

πεξηγξαθή ζθάθνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ λαπζηπινΐα, είηε απηνθηλνχκελν είηε φρη, εθηφο 
απφ θνξηεγίδα θαπζίκσλ αδεηνδνηεκέλε ή εμνπζηνδνηεκέλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, 
ζηνλ ρεηξηζκφ ή θφξησκα ή πξνηηζέκελν λα θνξηψζεη θνξηίν, φιν ή κέξνο ηνπ νπνίνπ 
απνηειείηαη απφ επηθίλδπλα θνξηία ή νπζίεο σο πεξηγξάθνληαη ζηνπο νξηζκνχο ησλ 
επηθίλδπλσλ θνξηίσλ, επηθίλδπλσλ ζπζθεπαζκέλσλ θνξηίσλ, θαη νπζηψλ, ρχκα ή ζε θηβψηηα, 
ή έρνληαο εθθνξηψζεη νπνηαδήπνηε ηέηνηα παξάγσγα, εάλ νη ρψξνη ηνπ θνξηίνπ δελ 
θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ απαιιαγήο απφ επηθίλδπλα αέξηα (gas free certificate)· 

Θεκειηψδεηο 
ππνρξεψζεηο. 

204. Κάζε Πινίαξρνο θαη ηδηνθηήηεο θνξηίνπ, πινίνπ θαη θνξηεγίδαο θαπζίκσλ, δηαρεηξηζηήο 
ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ ή εγθαηάζηαζεο θαη ζπκθεξφλησλ θνξηίσλ, νθείιεη, σο θχξηα επζχλε 
θαη κέιεκα ηνπ, λα ελεξγεί θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ   αζθάιεηα ηεο δσήο, ηελ 
πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ 
έιεγρν ηέηνηαο ξχπαλζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο άιισλ πξνζψπσλ. 

 
Γηαξξνή νπζηψλ 
εληφο πδάησλ 
ιηκεληθήο 
πεξηνρήο.  

205. Σα πξφζσπα πνπ θαηνλνκάδνληαη ζηελ παξάγξαθν 204 έρνπλ ηελ επζχλε λα δηαζθαιίδνπλ 
φηη θακία νπζία  ζα δηαξξέεη ή αθήλεηαη λα δηαξξέεη ζηα χδαηα ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο. 

 

 
Τπνβνιή 
Αλαθνξάο. 

 
206. Ζ επζχλε γηα άκεζε αλαθνξά ζηελ Αξρή νπνηαζδήπνηε έθηαθηεο θαηάζηαζεο, είηε 

πθηζηάκελε είηε γίλεηαη αληηιεπηή ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα ή γηα ηελ παξνπζία νπνηαζδήπνηε 
νπζίαο ζηα χδαηα ηνπ ιηκαληνχ  βαξχλεη ηα πξφζσπα ηα νπνία θαηνλνκάδνληαη ζηηο 
ππνπαξαγξάθνπο (α) έσο (δ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, αιιά δελ  εμαηξεί νπνηνδήπνηε 
άιιν πξφζσπν απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο αλαθνξάο ηέηνησλ ζεκάησλ ζηελ Αξρή: 

 
(α) ελφζσ πινίν ή θνξηεγίδα θαπζίκσλ είλαη ελ πισ, αγθπξνβνιεκέλε ή ειιηκεληζκέλε ζε 
ζεκαληήξεο, ε αλαθνξά  βαξχλεη ηνλ Πινίαξρν, 
 
(β) ελφζσ πινίν ή θνξηεγίδα θαπζίκσλ βξίζθεηαη ζε θξεπίδσκα, πξνβιήηα ή ζαιάζζην 
ηεξκαηηθφ ή εγθαηάζηαζε πξφζδεζεο, ε αλαθνξά  βαξχλεη απφ θνηλνχ ηνλ Πινίαξρν θαη ηνλ 
δηαρεηξηζηή ηέηνησλ ρψξσλ, 

(γ) θαηάζηαζε ε νπνία πξνθχπηεη ζε ή απφ ζαιάζζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε ή 
ππνζαιάζζηνπο αγσγνχο πξνζαξηεκέλνπο ζε ή ειεγρφκελνπο απφ ηέηνηνπο ρψξνπο, ε 
αλαθνξά  βαξχλεη ηνλ δηαρεηξηζηή ηέηνησλ ρψξσλ, θαη 
 
(δ) θαηάζηαζε ε νπνία πξνθχπηεη ζε νπνηνδήπνηε κέξνο εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (α) έσο (γ), ε αλαθνξά  βαξχλεη νπνηνδήπνηε Πινίαξρν θαη 
νπνηνδήπνηε δηαρεηξηζηή ή νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν πνπ παξαηεξεί ή ιακβάλεη γλψζε 
ηέηνηαο θαηάζηαζεο. 

 
Έιεγρνο θαη 
επηζεψξεζε. 

207. (1) Καηά ηελ δηάξθεηα επηζεψξεζεο, επηζεσξεηήο ν νπνίνο δηνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή, δχλαηαη 

λα πάξεη δείγκα ή δείγκαηα ηνπ θνξηίνπ ή άιισλ νπζηψλ θαη λα θξνληίζεη φπσο απηά 
ππνβιεζνχλ ζε αλαιχζεηο ζε ηέηνηα κέξε θαη ζε ηέηνηνπο ρξφλνπο φπσο  ήζειε θαζνξίζεη ε 
Αξρή.  Ο Πινίαξρνο, ηδηνθηήηεο ή δηαρεηξηζηήο, ή πξφζσπν πνπ έρεη ζπκθέξνλ ζε θνξηία, ή 
άιια πξφζσπα ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ απηνχο δχλαληαη λα είλαη παξφληα ζε ηέηνηεο 
αλαιχζεηο. 
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(2) Σα πξφζσπα πνπ θαηνλνκάδνληαη ζηελ παξάγξαθν 206 νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη 

βνεζνχλ θάζε επηζεσξεηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπο λα πξνζθνκίδνπλ 
νπνηαδήπνηε έγγξαθα  πνπ απαηηνχληαη απφ απηφλ  ή λα ηα ηεξνχλ φπσο πξνλνείηαη απφ ην 
παξφλ Κεθάιαην ή ηηο εθάζηνηε εθαξκνδφκελεο ρεηηθέο Πξάμεηο. 

 
(3) Ζ Αξρή δχλαηαη λα ηεξκαηίζεη νπνηαδήπνηε ρεξζαία επηρείξεζε ή επηρείξεζε ζε 

νπνηνδήπνηε πινίν ή θνξηεγίδα θαπζίκσλ. 
 

(4) Ζ Αξρή δχλαηαη λα δηνξίζεη πξφζσπν ή πξφζσπα κε ηελ επζχλε θαη έμνδα ηνπ 
ηδηνθηήηε, δηαρεηξηζηή ή λα επηβιέπεη ηελ επηζεψξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ 
Κεθάιαην.  Ζ παξνπζία ηέηνηνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ δελ  απνηειεί αλαγλψξηζε φηη 
ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, νχηε  απαιιάζζεη ηνλ 
ηδηνθηήηε, Πινίαξρν, δηαρεηξηζηή  απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε, ή επζχλε πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηελ παξάιεηςε ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

 
πκκφξθσζε κε 
ηηο ρεηηθέο 
Πξάμεηο. 

208. Δθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά  θαη σο νη εθάζηνηε νδεγίεο ηεο Αξρήο, ε θαηαζθεπή, 
εξγαζίεο, εμνπιηζκφο, δηαδηθαζίεο, πξνζσπηθφ θαη πξαθηηθέο φισλ ησλ πινίσλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε επηθίλδπλσλ θνξηεγψλ πινίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε παξαιαβή 
θαπζίκσλ), θνξηεγίδσλ πινίσλ, ζαιάζζησλ ηεξκαηηθψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη  
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπκθεξφλησλ θνξηίσλ, πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε θαη λα 
δηελεξγνχληαη απζηεξά ζχκθσλα κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο εθάζηνηε 
εθαξκνδφκελεο ρεηηθέο Πξάμεηο. 

 
Δλδεηθηηθή 
απαξίζκεζε.  

209. Οη απαηηήζεηο δηαρείξηζεο, δηαδηθαζηψλ, εμνπιηζκνχ θαη θαηαζθεπψλ πνπ πξνλννχληαη ζην 
παξφλ Κεθάιαην δελ  είλαη εμαληιεηηθέο, αιιά   ζπκπιεξσκαηηθέο ή  ηνλίδνπλ θάπνηεο απφ 
ηηο πξφλνηεο ησλ ρεηηθψλ Πξάμεσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθάζηνηε επηθξαηνχζεο 
ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη εηδηθέο απαηηήζεηο ηεο Αξρήο. 

 
 ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. – ΘΑΛΑΙΑ ΣΔΡΜΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ 

 
Παξνρή 
πιεξνθνξηψλ ζε 
ζρέζε κε 
ζαιάζζην 
ηεξκαηηθφ θαη 
εγθαηάζηαζε. 

210. Οη δηαρεηξηζηέο ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο νθείινπλ, φηαλ ηνπο δεηεζεί,  λα 
παξέρνπλ ζηελ Αξρή,  γηα απνθιεηζηηθή θαη εκπηζηεπηηθή ρξήζε, πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο θαη 
ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πξφιεςε/έιεγρν ξχπαλζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ, εμνπιηζκνχ θαη πφξσλ 
πξνζσπηθνχ, γεληθέο θαη εηδηθέο δηαδηθαζίεο, πνιηηηθέο θαη ζρέδηα ζε ζρέζε κε ππξφζβεζε, 
έθηαθηε αλάγθε θαη πξφιεςε/έιεγρν ξχπαλζεο. 

 

Απαηηήζεηο 
Γεδνκέλσλ. 

211. Δπηπξφζζεηα ησλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο θαη πξφιεςεο/ειέγρνπ ξχπαλζεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ παξάγξαθν 210, νη δηαρεηξηζηέο ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο νθείινπλ λα 
παξέρνπλ ζηελ Αξρή ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

(1) Πιήξεηο γεληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα: 
 
(α) ηε δηάηαμε εμνπιηζκνχ πνπ αθνξά ζηηο πην  επηθίλδπλεο ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο θαη 
πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο δηεμάγνληαη ή αλακέλεηαη λα  δηεμαρζνχλ ζην ζαιάζζην 
ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε, 
 
(β) ηηο δηαδηθαζίεο ξνπηίλαο γηα πξφιεςε/έιεγρν ηεο ξχπαλζεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ, 
ηφζν εληφο ηνπ ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, φζν θαη γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 
απαηηείηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή  ζαιάζζηνπηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο φπσο βξίζθεηαη 
πάλσ ζηα πινία ή θνξηεγίδεο θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, 
 
(γ) ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγηψλ, 
 
(δ) ηνπο θαηαιφγνπο ειέγρνπ ιεηηνπξγηψλ, 
 
(ε) φια ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξφιεςε/έιεγρν ηεο 
ξχπαλζεο ηα νπνία παξέρνληαη ζην πξνζσπηθφ, 
 
(ζη) φιεο ηηο πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο, 
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(δ) φια ηα αξρεία δεδνκέλσλ πινίσλ ζε ζρέζε  κε αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ, 
 
(ε) ηα ηαθηηθά θαη έθηαθηα ζρέδηα επαλδξψζεσλ, 
 
(ζ) ηα ζρέδηα ησλ γεληθψλ δηαηάμεσλ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, 
 
(η) ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, 
 
(θ) ηηο πεξηγξαθέο γλσζηψλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπ ηεξκαηηθνχ ή 
εγθαηάζηαζεο, 
 
(ι) ηνλ θαηάινγν ησλ δηαηαγψλ γηα ζαιάζζηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, 
 
(κ) ηηο δηαδηθαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θαη επηζεψξεζεο, 
 
(λ) ηα κέζα θαη δηαδηθαζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηεξκαηηθφ ή εγθαηάζηαζε γηα 
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ πξνζψπσλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο ελφο πινίνπ απφ θαη πξνο ηα θξεπηδψκαηα ή ηα ζεκεία 
πξφζδεζεο, ζε θξεπηδψκαηα ή ζεκεία πξφζδεζεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ρεηξηζκνχ 
θνξηίνπ/COW/ θαζαξηζκφ δεμακελήο θαη εξγαζίεο θαπζίκσλ, 
 
 (μ) ην νξγαλφγξακκα ηνπ ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, 

(2) ε ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε θξεπίδσκα, ζεκείν 
πξφζδεζεο ή πξνβιήηα, πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο γηα: 

(α) ηνλ αξηζκφ δηαζέζηκσλ θξεπηδσκάησλ, ζεκείσλ πξφζδεζεο ή πξνβιεηψλ, 

(β) ην κέγηζην θαη ειάρηζην κέγεζνο πινίνπ γηα ην νπνίν θάζε θξεπίδσκα, ζεκείν 
πξφζδεζεο ή πξνβιήηα έρεη ζρεδηαζηεί 
 
(γ) ην δηαζέζηκν κέγηζην θαη ειάρηζην πξαγκαηηθφ βάζνο ησλ λεξψλ ζε θάζε 
θξεπίδσκα, ζεκείν πξφζδεζεο ή πξνβιήηα, 
 
(δ) ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θνξηίνπ πνπ παξέρνληαη ζε θάζε θξεπίδσκα, ζεκείν 
πξφζδεζεο ή πξνβιήηα, 
 
(ε) ηα είδε θαη φγθνη πξντφλησλ πνπ πξαγκαηηθά ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ ζε θάζε 
θξεπίδσκα, ζεκείν πξφζδεζεο ή πξνβιήηα θαη ηα είδε θαη φγθνη γηα ηνπο νπνίνπο 
έθαζην απφ απηά έρεη ζρεδηαζηεί σο ηθαλφ λα ρεηξίδεηαη, 
 
(ζη) ην πιηθφ πιάθαο θάζε θξεπηδψκαηνο, ζεκείνπ πξφζδεζεο ή πξνβιήηαο, 
 
(δ) ηε γεληθή δηάηαμε θάζε θξεπηδψκαηνο, ζεκείνπ πξφζδεζεο ή πξνβιήηαο, 
 
(ε) ηνπο ζρεδηαζκέλνπο θαη πξαγκαηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο πεξηνξηζκνχο θάζε 
θξεπηδψκαηνο, ζεκείνπ πξφζδεζεο ή πξνβιήηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ζπλζεθψλ αέξα θαη ζάιαζζαο, 
 

(3) ε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζεκείσλ πξφζδεζεο, πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο γηα: 
 
(α) ην κέγηζην ζρεδηαζηηθφ θνξηίν πξφζδεζεο θαη επηηξεπηφ αξηζκφ ζρνηληψλ αλά 
άγθηζηξν, δέζηξα ή αγθπξνβφιην, 
 
(β) ηνπο ζρεδηαζκέλνπο θαη πξαγκαηηθνχο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο θάζε 
θξεπηδψκαηνο, ηνπ ζεκείνπ πξφζδεζεο ή πξνβιήηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ: 
 
(i) κέγηζην ΟΜ πινίνπ θαη πιάηνο, 

(ii) ειάρηζηα θαη κέγηζηα έμαια (free board), 

(iii) κεηαηφπηζε λεθξνχ βάξνπο (dead weight displacement), 
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(iv) ζέζε ηνπ/ησλ δηαλνκέα/σλ κεηαθνξάο, 

(v) γσλία, θαηεχζπλζε θαη ηαρχηεηα πξνζέγγηζεο γηα θαηάιεςε ζέζεσο ζε θξεπίδσκα 
ή εξγαζίεο πξφζδεζεο, 

 
(γ) Αλαθνξέο δεκηψλ γηα θάζε θξεπίδσκα, ζεκείν πξφζδεζεο ή πξνβιήηα. 
 

(4) ε ζρέζε κε ηε κεηαθνξά θνξηίνπ, πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο γηα: 
 
(α) ηα πεξηβαιινληηθά φξηα ηνπ εμνπιηζκνχ φπσο κε εχθακπηνο ζσιήλαο (booms), 
θηι, 
 
(β) ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο γηα κε εχθακπην ζσιήλα, (booms),  πεξηιακβαλνκέλσλ 
ηάζεο θαη ππέξηαζεο, 
 

(γ) ηηο δηαδηθαζίεο θαη δπλαηφηεηεο ηαπηφρξνλνπ ρεηξηζκνχ θνξηίνπ θαη/ή έξκαηνο πνπ 
δηεμάγνληαη ηαθηηθά ή είλαη δηαζέζηκεο ζε θάζε ζεκείν πξφζδεζεο, θξεπίδσκα ή 
πξνβιήηα, 
 
(δ) ηα θξηηήξηα ζχλδεζεο δηαλνκέα, 
 
(ε) ηνπο ξπζκνχο ξνήο, ζεξκνθξαζία θαη πίεζε ζηα νπνία νη νπζίεο ηπγράλνπλ 
ηαθηηθνχ ρεηξηζκνχ ηαθηηθά θαη ηα ζρεδηαζηηθά φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 
αλαθνξηθά κε απηά ηα ζέκαηα, 
 
(ζη) ηηο πξνδηαγξαθέο κάληθαο θνξηίνπ, 
 
(δ) θξηηήξηα θαη ηζηνξηθφ ειέγρνπ θαη επηζεσξήζεσλ καληθψλ, 
 
(ε) Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο κε εχθακπησλ ζσιήλσλ/καλίθσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ 
αλίρλεπζεο ηάζεο θαη ππέξηαζεο θαη ζπζηήκαηα απειεπζέξσζεο έθηαθηεο αλάγθεο, 
 
(ζ) ηα θξηηήξηα ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ππεξπίεζεο θαη επηζεψξεζεο απηψλ,  
 

(5) ε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο γηα: 
 
(α) φιεο ηηο ηζηνξηθέο αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ, 
 
(β) ηα ζρέδηα θαη εμνπιηζκφ θαζαξηζκνχ θειίδαο, 
 
(γ) ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα έθηαθηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο εμ’ 
απνζηάζεσο ιεηηνπξγνχκελε βαιβίδα δηαθνπήο, βαιβίδεο ειέγρνπ, ζπλαγεξκνχο θαη 
θξηηήξηα ειέγρνπ/επηζεψξεζεο, 
 
(δ) ηνπο θαηαιφγνπο ειέγρνπ πξφιεςεο ξχπαλζεο, 
 
(ε) ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα έιεγρν ξχπαλζεο ηφζν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ 
δηεμάγνληαη ζην ζαιάζζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε, ηα ζεκεία πξφζδεζεο ηνπ, 
θξεπηδψκαηα, θαη πξνβιήηεο ηνπ, απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ή θαη ηξίηα πξφζσπα κε 
θνξηεγίδεο θαπζίκσλ ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ε ρξήζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα εξγαζίεο θαπζίκσλ, 
 

(6) ε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα, πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο γηα: 
  
(α) ηα ζπζηήκαηα, δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο αζθαιείαο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 
θξεπηδσκάησλ, πξνβιεηψλ θαη ζαιάζζησλ ηεξκαηηθψλ/εγθαηαζηάζεσλ,  

 (β) ηνπο θαηαιφγνπο ειέγρνπ αζθάιεηαο, 

(γ) ηα κέζα δηαθπγήο απφ ηα θξεπηδψκαηα ή πξνβιήηεο ζαιάζζηνπ 
ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο θαη εηδηθά ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, 
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(δ) ηνλ εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζέζεο 
ησλ νζνλψλ, θξνπλνχο, θαη θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο θαη ην ζρέδην ξπζκνχ ξνήο θαη 
πίεζεο γηα ζπζηήκαηα αθξνχ θαη λεξνχ, 

(ε) ηνλ εμνπιηζκφ γηα δηάζσζε ηεο δσήο θαη πξνζσπηθή πξνζηαζία, 

(ζη) ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε θσηηάο, 
πεξηζηαηηθά αζθαιείαο θαη επείγνληα πεξηζηαηηθά ζηα ζεκεία πξφζδεζεο, 
θξεπηδψκαηα ή πξνβιήηεο ζην ζαιάζζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε ή πάλσ ζε 
νπνηαδήπνηε θνξηεγίδα θαπζίκσλ ηξίησλ ζηελ νπνία επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ 
ηεξκαηηθνχ ή εγθαηάζηαζεο απφ ηνλ δηαρεηξηζηή. 

 
Γεληθέο 
πξνυπνζέζεηο 
 θαη πφξνη 
ιεηηνπξγίαο. 

212. Ο δηαρεηξηζηήο ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο ππνρξενχηαη φπσο θαη 
φινηνηαληηπξφζσπνη, ππεξέηεο θαη ππάιιεινη ηνπ, αιιειέγγπα θαη θερσξηζκέλα, 
ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εθάζηνηε εθαξκνδφκελσλ ρεηηθψλ 
Πξάμεσλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αθφινπζα: 

(α) ν δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη, φηαλ αλαιακβάλνληαη εξγαζίεο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ή πξνκήζεηα πνπ είηε παξέρνληαη απφ ηνλ 
δηαρεηξηζηή ή επηηξέπνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή λα πξνζθεξζνχλ απφ ηξίηα πξφζσπα ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηεξκαηηθνχ, 
είηε  απφ πινίν-πξνο-ηεξκαηηθφ, ηεξκαηηθφ-πξνο-πινίν, πινίν-πξνο-πινίν  ή πνπ 
πεξηιακβάλνπλ COW ή εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δεμακελήο,  ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε 
ηηο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ νπζηψλ θαη έξκαηνο θαη  κε ηηο νδεγίεο, φπσο 
απηέο εθάζηνηε θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αξρή, 
 
(β) ηα αληίγξαθα ησλ θαηαιφγσλ ειέγρνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, πξέπεη λα  δηαηεξνχληαη 
απφ ηνλ δηαρεηξηζηή γηα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κήλεο θαη  λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα 
επηζεψξεζε απφ ηελ Αξρή σο ήζειε απαηηεζεί, 
 
(γ) απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαιψδηα πινίνπ / μεξάο.  
 
(δ) γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο πξαθηηθέο πνπ δηεμάγνληαη κε κάληθεο θαη άιιεο 
ζπζθεπέο/εθαξκνγέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη αγσγψλ πξνβιήηαο φπνπ εθαξκφδεηαη, γηα 
εξγαζίεο  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) θαη ηελ πηζηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη γηα 
απηέο,  πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ην θνξηίν 
θαη κεηαθνξά εμνπιηζκνχ θαπζίκσλ, σο απηέο εθάζηνηε θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αξρή, 
 
(ε) ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν, φια ηα εχθακπηα ππνβξχρηα ζρνηληά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α), πξέπεη λα 
ηίζεληαη ζε ππνβξχρηα επηζεψξεζε, ελψ πξέπεη λα ζπληεξνχληαη ππφ ηελ κέγηζηε πίεζε 
ζηελ νπνία ηα ελ ιφγσ ζρνηληά είλαη πηζηνπνηεκέλα, 
 
(ζη)ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε δψδεθα κήλεο, φιεο νη ζσιήλεο πξνβιήηαο θαη ηα άθακπηα 
ππνβξχρηα ζρνηληά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (α)  πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη ππφ ηελ κέγηζηε πίεζε ζηελ 
νπνία νη ελ ιφγσ ζσιήλεο είλαη πηζηνπνηεκέλνη, 
 
(δ) νη επηζεσξήζεηο, σο θαζνξίδνληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (ε) θαη (ζη),  πξέπεη λα 
δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά  απφ αλεμάξηεην ππεξγνιάβν αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Αξρή θαη ην 
πηζηνπνηεηηθφ ζρεηηθήο δήισζεο θαη αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ θάζε ηέηνηαο 
επηζεψξεζεο,πξέπεη λα ιακβάλεηαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή, 
 
(ε) πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εξγαζία, σο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α),  πξέπεη λα 
ειέγρνληαη γηα πξνζηαζία απφ ηάζε ή ππέξηαζε, φιεο νη δηεπζεηήζεηο θαη 
ζπζθεπέο/εθαξκνγέο ησλ ππνβξχρησλ θαη επηθαλεηαθψλ γξακκψλ παξαγσγήο πνπ 
πξφθεηηαη λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ,  
 
(ζ)θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο , σο αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α),  
πξέπεη  λα εθαξκφδνληαη θαη λα ηεξνχληαη απζηεξά απφ ην ζαιάζζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε 
φιεο νη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 249(1)(α) – (θ), 
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(η)πξηλ ηελ έλαξμε ρεηξηζκνχ πγξνχ θνξηίνπ ρχκα, νη δηαρεηξηζηέο ζαιάζζηνπ 
ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα  δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη ηξχπεο θαη αγσγνί 
απνρέηεπζεο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ είδνπο απνρεηεχζεηο ζηηο πξνβιήηεο, απνβάζξεο ή 
πξνθπκαίεο ηνπο, φπνπ πγξφ θνξηίν ρχκα δχλαηαη λα δηαξξεχζεη  ζε πεξίπησζε 
αηπρήκαηνο, είλαη απνηειεζκαηηθά θιεηζηέο θαη  παξακέλνπλ θιεηζηέο, ψζηε λα απνηξαπεί 
ηέηνηα πηζαλφηεηα, 
 
(θ) θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζίαο  πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α), ην πξνζσπηθφ ηνπ 
δηαρεηξηζηή, απφ θνηλνχ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ πινίνπ,  πξέπεη λα επηζεσξνχλ αλά 
δηαζηήκαηα, ηα ζρνηληά θαη ηηο δηεπζεηήζεηο πξφζδεζεο ηνπ πινίνπ γηα λα δηαζθαιίδνπλ φηη 
είλαη αζθαιηζκέλα θαη επαξθψο ηεηακέλα θαη ζπληεξεκέλα απφ ην πινίν, 
 
(ι)επηπξφζζεηα ζην θχξην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ ηνπ ζαιάζζηνπ 
ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ πινίνπ θαζ’ φιε  ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (α), ν δηαρεηξηζηήο  πξέπεη λα παξέρεη έλα επαξθέο 
ζχζηεκα ‘δεπηεξεχνπζαο επηθνηλσλίαο’ γηα άκεζε ρξήζε ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ 
θαλνληθνχ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο. 

 
Πξφιεςε θαη 
απαηηήζεηο 
ειέγρνπ 
ξχπαλζεο. 

213. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη θαη αθνινχζσο λα δηαηεξεί ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο, 
εθπαηδεπηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο απαηηήζεηο: 

(α)  νη δηαρεηξηζηέο  ππφθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 250(1)(η) έσο (π), 
 
(β) ν δηαρεηξηζηήο  ζπληάζζεη θαη  εθζέηεη άκεζα θαη επθξηλψο   ζε κφληκν ζηεγαλφ πεξίβιεκα 
εληφο ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, ζαθείο αλαιπηηθέο 
πεξηγξαθέο θαη δηαηάμεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνζεθεπηηθψλ ηνπνζεζηψλ φινπ ηνπ 
εμνπιηζκνχ ειέγρνπ ξχπαλζεο δηαζέζηκν ζε ηέηνηνπο ρψξνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν πξφζδεζεο, θξεπίδσκα ή πξνβιήηα. Δάλ ν 
απνζεθεπηηθφο ρψξνο θξαηείηαη αζθαιήο, ηφηε ε πξφζβαζε ζε θιεηδηά ή άιιν κέζν εηζφδνπ 
ζε ηέηνηνπο ρψξνπο, πξέπεη λα   αλαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο θαη ηα κέζα άκεζεο πξφζβαζεο 
λα θαζίζηαληαη άκεζα δηαζέζηκα, 
 
(γ) ηέηνηεο πεξηγξαθέο/ζρέδηα σο θαζνξίδνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (β) πξέπεη λα 
παξέρνληαη ζηελ Αξρή θαη ζε νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ νξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ, ν 
νπνίνο δχλαηαη λα βνεζήζεη ζε  πεξηζηαηηθφ ειέγρνπ ξχπαλζεο ζην ζαιάζζην 
ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε. 

 
Απαηηήζεηο 
αζθαιείαο θαη 
θσηηάο/άκεζεο 
αλάγθεο. 

214. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη, εληφο ησλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα παξάγξαθν, 
λα εμαζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί ηηο αθφινπζεο πξφλνηεο πφξσλ θαη ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο, 
εθπαηδεπηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο απαηηήζεηο: 

(1) Δπαξθείο πνζφηεηεο λεξνχ ηφζν γηα ππξφζβεζε φζν θαη ςχμε νξηαθήο/παξαθείκελεο 
πεξηνρήο, θαη απνηειεζκαηηθά κέζα γηα αληηκεηψπηζε πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα 
άκεζε ρξήζε ηφζν εληφο ηνπ ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ ή εγθαηάζηαζεο φζν θαη ζηα 
θξεπηδψκαηα ή πξνβιήηεο, 
 

(2) Δπαξθείο πνζφηεηεο θαη είδε αθξνχ ππξφζβεζεο εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ Αξρή θαη 
απνηειεζκαηηθά κέζα αληηκεηψπηζεο, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα άκεζε ρξήζε ηφζν 
εληφο ηνπ ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ ή εγθαηάζηαζεο φζν θαη ζηα θξεπηδψκαηα ή 
πξνβιήηεο, 

 
(3) Όπνπ ελδείθλπηαη, επαξθείο πνζφηεηεο θαη είδε Ξεξάο θφλεο ππξφζβεζεο 

(πξνηηκφηεξν κε βάζε θαιίνπ γηα ηεξκαηηθά πνπ ρεηξίδνληαη αέξηα πγξνπνηεκέλνπ 
πεηξειατθνχ αεξίνπ (LPG)/πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG)) θαη άιια 
εγθεθξηκέλα θαηάιιεια κέζα ππξφζβεζεο θαη απνηειεζκαηηθά κέζα αληηκεηψπηζεο, 
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα εληφο ηνπ ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ ή εγθαηάζηαζεο φζν θαη 
ζηα θξεπηδψκαηα ή πξνβιήηεο, 

 
(4) Σεξνπκέλεο νπνηαζδήπνηε πξφλνηαο άιιεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, φινο ν εμνπιηζκφο 

ππξφζβεζεο, έθηαθηεο αλάγθεο θαη αζθαιείαο θαη ηα ιεηηνπξγηθά παξειθφκελα, 
πεξηιακβαλνκέλσλ αληιηψλ, ζπκπηεζηψλ θαη γελλεηξηψλ, πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε 
ηαθηηθά δηαζηήκαηα πνπ λα κελ  ππεξβαίλνπλ ηνλ έλα κήλα, 
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(5) Όηαλ ην ζαιάζζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε είλαη ελεξγφ, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ηελ παξνπζία επαξθνχο αξηζκνχ πξνζσπηθνχ ην νπνίν λα έρεη πιήξσο 
εθπαηδεπηεί ζε απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ θαη άιισλ 
θηλδχλσλ πνπ δπλαηφλ λα επηζπκβνχλ.  

 
(6) Σέηνην πξνζσπηθφ σο θαζνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (5), πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη 

θαηά δηαζηήκαηα κε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα απφ αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο 
εθπαίδεπζεο, 

 
(7) Ο δηαρεηξηζηήο  πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε 

παξάγξαθνο 250(1)(ν) ζε ζρέζε κε φια ηα δηαζπψκελα κέζα ππξφζβεζεο, 
 

(8) Σεξνπκέλεο νπνηαζδήπνηε πξφλνηαο άιιεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ν δηαρεηξηζηήο 
ππνρξενχηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ κήλα λα δηεμάγεη αζθήζεηο 
ππξθαγηάο/αζθαιείαο, εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Αξρή, ρξεζηκνπνηψληαο δηθνχο ηνπ 
πφξνπο θαη πξνζσπηθφ, 

 
(9) Σέηνηεο αζθήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ  πξαγκαηηθή ρξήζε ή έιεγρν φινπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ απφ κφληκν θαη πξνζσξηλφ  πξνζσπηθφ, ζε φζν ην 
δπλαηφ πην επείγνπζεο ζπλζήθεο γίλεηαη, 

 
(10) Καηά ηε δηάξθεηα ηέηνησλ αζθήζεσλ, πξέπεη λα δηαηεξείηαη αξρείν επηθνηλσληψλ, ζε 

έγγξαθε ή καγλεηνθσλεκέλε κνξθή,  γηα θαηαγξαθή φισλ ησλ επηθνηλσληψλ, 
 
(11) Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα ππνδεηθλχεη εληφο ηνπ ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, 

έλα ‘θέληξν ειέγρνπ’, απφ θνηλνχ κε έλα ελαιιαθηηθφ, απφ φπνπ φιεο νη επηρεηξήζεηο 
ππξφζβεζεο/έθηαθηεο αλάγθεο/αζθαιείαο  πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη ζπληνλίδνληαη 
νιηθά, 

(12) Καηά ηε δηάξθεηα έθηαθηεο αλάγθεο ή αζθήζεσλ, ην ελ ιφγσ ‘θέληξν ειέγρνπ’  πξέπεη 
λα επαλδξψλεηαη απφ επαξθή αξηζκφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ 
έρεη πιήξε γλψζε φισλ ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ, 
επηρεηξήζεσο θαη έθηαθηεο αλάγθεο πεξηιακβαλνκέλσλ εθεδξηθψλ θαη 
αλαπιεξσκαηηθψλ πφξσλ, 

(13) Σν πξνζσπηθφ ηνπ ελ ιφγσ ‘θέληξνπ ειέγρνπ’ πξέπεη λα εθνδηάδεηαη κε επαξθή θαη 
απνηειεζκαηηθφ θχξην θαη δεπηεξεχνλ ζχζηεκα επηθνηλσλίαο (εάλ απηά είλαη VHF ή 
αλάινγα, πξέπεη λα έρνπλ ‘ηδησηηθέο’ θαζνξηζκέλεο ζπρλφηεηεο), γηα λα επηθνηλσλνχλ 
θαη λα ειέγρνπλ ηηο πξνζπάζεηεο εληφο ηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, επί ησλ πινίσλ 
ζηα ζεκεία πξφζδεζεο, θξεπηδψκαηα ή πξνβιήηεο ηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, ζε 
νπνηνπζδήπνηε παξαθείκελνπο ρψξνπο θαη κε εμσηεξηθνχο πφξνπο έθηαθηεο αλάγθεο, 

(14) Όπνπ εζσηεξηθά ηειεθσληθά ζπζηήκαηα ηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο ηνπ ‘θέληξνπ ειέγρνπ’, έθηαθηεο αλάγθεο πξέπεη λα 
είλαη ηθαλά λα θαηαιακβάλνληαη απφ ην πξφζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη ν   γεληθφο 
έιεγρνο ησλ επηρεηξήζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο, 

(15) ε πεξίπησζε κεγάινπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο ή φπνπ ηα ζεκεία πξφζδεζεο, 
θξεπηδψκαηα ή πξνβιήηεο βξίζθνληαη ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ην ηεξκαηηθφ ή 
εγθαηάζηαζε, ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα νξίδεη κηα κνλάδα ‘εκπξφζζηνπ ειέγρνπ’ 
έθηαθηεο αλάγθεο γηα λα είλαη ζε ηνπηθφ έιεγρν ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ζθελή ηνπ 
πεξηζηαηηθνχ, ζε πιήξε ζπλεξγαζία κε ην ‘θέληξν ειέγρνπ,’ 

(16) Ζ κνλάδα ‘εκπξφζζηνπ ειέγρνπ’  πξέπεη λα ζηειερψλεηαη απφ επαξθή αξηζκφ 
θαηάιιεια  εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξέπεη λα έρεη πιήξε γλψζε φισλ ησλ 
ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο, εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ θαη έθηαθηεο 
αλάγθεο πεξηιακβαλνκέλσλ εθεδξηθψλ θαη ελαιιαθηηθψλ πφξσλ, 

(17) Ζ κνλάδα ‘εκπξφζζηνπ ειέγρνπ’ πξέπεη λα πξνκεζεχεηαη κε επαξθή είδε θαη 
πνζφηεηεο απνδνηηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
νπνησλδήπνηε ελδερφκελσλ ζπλεπεηψλ απφ ηηο πην επηθίλδπλεο πεξηβαιινληηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ δχλαληαη λα δηεμάγνληαη ζε ηέηνηνπο ρψξνπο θαη πξέπεη λα είλαη 
εθνδηαζκέλε κε θπξίσο θαη δεπηεξεχνλ ζχζηεκα επηθνηλσληψλ πιήξσο ζπκβαηφ κε 
απηά ηνπ ‘θέληξνπ ειέγρνπ,’ 
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(18) Οη δηαρεηξηζηέο νθείινπλ λα αλαζέηνπλ ‘ελδεηθηηθφ θιήζεο’ ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο 
ησλ νκάδσλ αληαπφθξηζεο ζε έθηαθηε αλάγθε θαη ηέηνηα ‘ελδεηθηηθά θιήζεο’  πξέπεη 
λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο επηθνηλσλίεο ησλ αληαπνθξίζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 
θαη αζθήζεσλ, 

(19) Δπηπξφζζεηα απφ ηηο αζθήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (8),  νη  
δηαρεηξηζηέο  πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζε φιεο ηηο απφ θνηλνχ αζθήζεηο 
αληαπφθξηζεο ξχπαλζεο, νη νπνίεο δχλαληαη εθάζηνηε λα νξγαλψλνληαη απφ ηελ 
Αξρή, απφ θνηλνχ κε άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο, 

(20) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα ζπληάζζεη επαξθή θαη απνηειεζκαηηθά ζρέδηα έθηαθηεο 
αλάγθεο γηα αζθάιεηα, έθηαθηε αλάγθε, θαη ππξφζβεζε, ηα νπνία πξέπεη  λα 
θαιχπηνπλ ηα πην επηθίλδπλα πεξηζηαηηθά πνπ δχλαληαη λα πξνθιεζνχλ ζην ζαιάζζην 
ηεξκαηηθφ ή εγθαηάζηαζε ή ζηα ζεκεία πξφζδεζεο, θξεπηδψκαηα θαη πξνβιήηεο 
απηνχ, 

 
 (21) Σα ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (20) πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηφζν ηνπο πφξνπο ηνπ δηαρεηξηζηή φζν θαη ηνπο ηνπηθνχο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο 
έθηαθηεο αλάγθεο. 

 
(22) Ο δηαρεηξηζηήο  πξέπεη λα παξέρεη εμνπιηζκφ αζθαιείαο, φπσο επαξθείο πνζφηεηεο 

θαη ηχπνπο πξνζηαηεπηηθψλ ζηνιψλ ππξφζβεζεο πξνζσπηθνχ, αθξνθχζηα ςεθαζκνχ 
λεξνχ γηα λα παξέρνπλ ζην πξνζσπηθφ πξνζηαηεπηηθά πδάηηλα θξάγκαηα, απηφλνκεο 
αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο θαη θνξεία, θαη ε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζε φιεο 
ηηο αζθήζεηο, 
 
(23) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 250(1)ι – μ αλαθνξηθά κε ηελ ππξφζβεζε, αζθάιεηα 
θαη εμνπιηζκφ επείγνπζαο αλάγθεο, 

 
(24) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φπσο φινη νη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη νπνπδήπνηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εμεηάδνληαη ή ειέγρνληαη, ζχκθσλα 
κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο, 

 
(25) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε ηέηνηεο δηεπζεηήζεηο, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη 

έμνδα, κε εηαηξεία ξπκνχιθεζεο, αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ Αξρή, πνπ παξέρεη 
εθεκεξεχνπζεο ππεξεζίεο, νχησο ψζηε έλα πινίν ειιηκεληζκέλν ζην 
ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε λα κπνξεί λα ξπκνπιθεζεί άκεζα απφ ηέηνην ρψξν θαηά ηε δηάξθεηα 
θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα είηε ζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε ή 
επί ηνπ πινίνπ, 

 
(26) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε ηέηνηεο δηεπζεηήζεηο, κε δηθή ηνπ επζχλε θαη 

έμνδα, κε νξγαληζκνχο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηελ Αξρή, πνπ παξέρνπλ εθεκεξεχνπζεο 
ππεξεζίεο γηα παξάθηηα ππνζηήξημε ππξφζβεζεο (πεξηιακβαλνκέλεο ςχμεο ζπλφξσλ), λα 
πξνζθέξνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο άκεζα ζε πινία πνπ είλαη ειιηκεληζκέλα ζηα ζεκεία 
πξφζδεζεο, θξεπηδψκαηα ή πξνβιήηεο ηνπ, 

 
(27) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα παξέρεη ζηελ Αξρή πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο νπνηαζδήπνηε 

δηεπζέηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (25) θαη (26) θαη γηα φζν δηάζηεκα 
απηή παξακέλεη ζε ηζρχ, 
 
(28) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 213 ζε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ θαη ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο, αζθάιεηαο 
θαη έθηαθηεο αλάγθεο, 

 
(29) Ο δηαρεηξηζηήο  πξέπεη λα ζπληάζζεη θαη  λα εθζέηεη άκεζα θαη επθξηλψο ζε κφληκν 

ζηεγαλφ πεξίβιεκα εληφο ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ ζαιάζζηνπ 
ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, ζαθείο αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο θαη ζρέδηα φισλ ησλ εμφδσλ 
έθηαθηεο αλάγθεο, γηα ρξήζε απφ ην πξνζσπηθφ εμσηεξηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ δχλαηαη λα 
βνεζνχλ ζε έλα πεξηζηαηηθφ, 
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(30) Δάλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, ην κνλαδηθφ  κέζν δηαθπγήο γηα κέιε ηνπ 

πιεξψκαηνο επί ηνπ πινίνπ είλαη κέζσ ηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, νπνηαδήπνηε 
πεξηγξαθή θαη ζρέδην αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (29) πξέπεη λα εθηίζεηαη κε ηνλ ίδην 
ηξφπν ζηα θξεπηδψκαηα ή πξνβιήηεο, 

 
(31) Οη πεξηγξαθέο θαη ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (29)  πξέπεη λα 

δεκνζηεχνληαη/θνηλνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 213(γ), 

 
(32) Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο, ψζηε νπηζζναλαθιαζηηθέο ή θσηεηλέο ελδείμεηο  λα βξίζθνληαη 
ζε κφληκα εκθαλή ζεκεία εληφο ηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, δείρλνληαο ηελ απινχζηεξε 
θαη αζθαιέζηεξε θαηεχζπλζε εμφδνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

 
(33) ε ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε φπνπ πινία ειιηκελίδνληαη ζε καθξχ θπκαηνζξαχζηε ή 

θάζεηε πξνβιήηα, ν δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα παξέρεη κφληκα θαη επθφισο πξνζβάζηκα 
κέζα εγθάξζηαο δηαθπγήο πξνο αζθαιή πεξηνρή καθξηά απφ ηα ελ ιφγσ θξεπηδψκαηα (πρ. 
ζηαζεξέο ζθάιεο πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζηελ άιιε πιεπξά πξνζηαηεπηηθνχ ηνίρνπ 
θξεπηδψκαηνο), 

 
(34) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη  νη πφξηεο φισλ ησλ νρεκάησλ πνπ 

ζηαζκεχνπλ ζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε ή ζηα θξεπηδψκαηα θαη πξνβιήηεο ηνπ, 
παξακέλνπλ αλνηρηέο θαη ηα θιεηδηά βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο ζε  πεξίπησζε πνπ 
βξίζθνληαη ζε ζεκείν πνπ δχλαηαη λα εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ή έμνδν ζε θαηάζηαζε 
έθηαθηεο αλάγθεο, 

 
(35) ηα ηεξκαηηθά πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ, ν δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθή εγθαηάζηαζε /εθαξκνγή αλαραίηηζεο ζπηλζήξα ζηηο εμαηκίζεηο φισλ ησλ 
νρεκάησλ πξηλ ηελ είζνδν ηνπο ζηηο πεξηνρέο απνζήθεπζεο ή ρεηξηζκνχ ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη 
πξέπεη λα  παξακέλνπλ ζε ιεηηνπξγία, έσο φηνπ ην φρεκα απνρσξήζεη. 
 
(36) Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα  ζπληάζζεη θαη  λα δηεπζεηεί γηα ηελ έθζεζε ζε κφληκν 

ζηεγαλφ πεξίβιεκα θαηάιιεια νξαηφ απφ ηελ ηνπνζεζία εθθίλεζεο θαη ειέγρνπ εξγαιείσλ 
θαη εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο (πεξηιακβαλνκέλσλ ππξνζβεζηηθψλ αληιηψλ, ζηαζεξνχ 
αθξνχ θαη άιισλ κέζσλ ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο θαη ειεθηξνγελλεηξηψλ επείγνπζαο 
αλάγθεο), ζαθψλ θαη ιεπηνκεξψλ νδεγηψλ θαη εηθνλνγξαθήζεσλ φισλ ησλ κέζσλ 
ιεηηνπξγίαο απηψλ, 

 
(37) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φπσο φινο ν εμνπιηζκφο θαη κεραλήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ή δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εληφο νπνηαζδήπνηε επηθίλδπλεο 
πεξηνρήο επί πινίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα ζεκεία πξφζδεζεο, θξεπηδψκαηα ή πξνβιήηεο 
ηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, ή εληφο ηεο επηθίλδπλεο δψλεο ζηελ αθηή, είλαη 
πηζηνπνηεκέλα σο εγγελψο αζθαιή γηα εξγαζίεο πνπ δχλαληαη λα εθηεινχληαη ζε απηνχο 
ηνπο ρψξνπο, 

 
(38) Ο δηαρεηξηζηήο  νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ν εμνπιηζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν (37) παξακέλεη σο εγγελψο αζθαιήο θαη φηη νπνηνζδήπνηε εμνπιηζκφο 
πνπ δπλαηφλ λα έρεη πάζεη βιάβε, είηε αληηθαζίζηαηαη είηε επαλαπηζηνπνηείηαη απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ή απφ νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Αξρή. 

 
Δμνπιηζκφο θαη 
αξρεία 
πξνζσπηθνχ. 

215. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ηεξεί αξρεία φισλ ησλ ηνπνζεηήζεσλ θαη πξνλνηψλ γηα εμνπιηζκφ 
θαη ηνπ πξνζσπηθνχ φπσο απαηηείηαη απφ ην παξφλ Κεθάιαην θαη νθείιεη λα είλαη άκεζα 
δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε απφ ηελ Αξρή. 

 
Πηζηνπνηήζεηο, 
ζρέδηα θαη αξρεία. 

216. Ο δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη πξφλνηεο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ 
αλαθνξηθά κε νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ, ζρέδην θαη αξρείν εθαξκφδνληαη πιήξσο θαη ηα 
ζηνηρεία ζε ζρέζε κε απηά είλαη άκεζα δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε απφ ηελ Αξρή. 
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ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. 

ΥΔΙΡΙΜΟ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 
Δπηθίλδπλα ή 
πξνβιεκαηηθά 
αγαζά ρχκα. 

217. ηηο πχιεο εηζφδνπ ζηα ζαιάζζηα ηεξκαηηθά ή εγθαηαζηάζεηο φπνπ δηελεξγείηαη δηαρείξηζε 
αγαζψλ ρχκα ηα νπνία δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν ή εκπφδην, πξέπεη λα 
ππνδεηθλχεηαη επθξηλψο φηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πξνζσπηθφο πξνζηαηεπηηθφο 
εμνπιηζκφο θαηά ηελ είζνδν ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή.  Ο εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα 
δηαηίζεηαη θαη γηα ρξήζε απφ ηνπο επηζθέπηεο. 

 
Φζνξά ζε 
ζπζθεπαζίεο ή 
θηβψηηα. 

218. (1) Όηαλ αγαζά ζε ζπζθεπαζία ή θηβψηην επηθίλδπλσλ αγαζψλ έρνπλ ππνζηεί θζνξά ε νπνία 

απνηειεί πεγή θηλδχλνπ, ν ρξήζηεο ηνπ ιηκαληνχ, ν νπνίνο αλαθαιχπηεη ηέηνηα θζνξά, 
νθείιεη ακέζσο λα εηδνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο.  Ο δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα 
απνθιείζεη ηελ επηθίλδπλε πεξηνρή θαη λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα κεηξηαζκφ ηνπ 
θηλδχλνπ. Πξφζζεηα, πξέπεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ Αξρή, θαη λα ρεηξηζηεί ην ζέκα 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη ή δίδνληαη πξνθνξηθψο απφ απηήλ. 

 
(2) Οη αλαγθαίεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αζθαιή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

αγαζψλ θαηφπηλ δηαξξνήο ή θζνξάο (επηζθεπή, επαλαζπζθεπαζία, άληιεζε θ.ά) δχλαηαη λα 
δηελεξγνχληαη κφλν κεηά απφ άδεηα ηεο Αξρήο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
δηαδηθαζίεο.  

 
  

Γεληθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ θαη/ή κνιπζκαηηθψλ 
αγαζψλ. 

 

Απαηηνχκελα 
έγγξαθα γηα 
επηθίλδπλα θαη/ή 
κνιπζκαηηθά 
αγαζά. 

219. Σα πξφζσπα ηα νπνία ρεηξίδνληαη επηθίλδπλα θαη/ή κνιπζκαηηθά αγαζά νθείινπλ λα έρνπλ 
ζηελ θαηνρή ηνπο έγγξαθα ή ζηνηρεία  πνπ πεξηέρνπλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
ηα  αγαζά απηά, ηα νπνία πξέπεη λα απνζεθεχνληαη θαη λα ηπγράλνπλ  ρεηξηζκνχ ζχκθσλα  
κε ηε δηαδηθαζία ή/θαη ηα κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο 
αλάγθεο. 

 
Πξνδηαγξαθέο 
ζπζθεπαζίαο 
επηθίλδπλσλ θαη/ή 
κνιπζκαηηθψλ 
αγαζψλ. 

220. Σα επηθίλδπλα θαη/ή κνιπζκαηηθά αγαζά πξέπεη λα ζπζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Κψδηθα IMDG ή φπνπ είλαη αλαγθαίν, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ 
εθάζηνηε θαζνξίδνληαη ζηηο Δπξσπατθέο πκθσλίεο ADR, ADN θαη RID. 
 

πζθεπαζκέλα 
επηθίλδπλα 
αγαζά. 

221. (1) Δθηφο θαη αλ ξεηά θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Αξρή, ηα ζπζθεπαζκέλα επηθίλδπλα 

αγαζά πξέπεη πάληνηε λα παξαδίδνληαη ή παξαιακβάλνληαη άκεζα εάλ:  
 

(α) Αλήθνπλ ζε νκάδα επηθίλδπλσλ αγαζψλ πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθέο ζπλζήθεο,  
 
(β) Αλήθνπλ γεληθά ζηελ Κιάζε 1 (Δθξεθηηθά) ή ζηελ Κιάζε 7 (Ραδηελεξγέο Ύιεο) ηνπ 
Κψδηθα IMDG,  
 
(γ) Αθνξά ζπκπηεζκέλν αέξην, πγξνπνηεκέλν ή δηαιπκέλν ππφ πίεζε πνπ είλαη εχθιεθηα, 
ηνμηθά ή δηαβξσηηθά, 
 
(δ) Αθνξά  πγξά:  
 

(i) φηαλ έρνπλ ζεκείν αλάθιεμεο ιηγφηεξν απφ 23
ν
C ζε θιεηζηφ δνρείν,  

 
(ii) φηαλ πεξηέρνπλ ζηεξεά κέξε ηα νπνία είλαη δπλαηφλ λα εθξαγνχλ ζε μεξή κνξθή ή 
φηαλ είλαη επαξθψο εκπνηηζκέλα,  
 
(iii) φηαλ θιέγνληαη ζηηγκηαία κε ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ αέξα,  
 
(iv) φηαλ δχλαληαη λα κεηαθέξνληαη κφλν αλ είλαη επαξθψο εκπνηηζκέλα κε 
ζπγθεθξηκέλν πγξφ ή ζηελ παξνπζία επαξθνχο πνζφηεηαο αδξαλνπνηεηή, ή ππφ 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, 

 
(v) φηαλ πεξηέρνπλ θίλδπλν κφιπλζεο. 
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(ε) Αθνξά ζηεξεά: 
 
(i) είλαη αλακεκεηγκέλα κε πγξά ησλ νπνίσλ ην ζεκείν αλάθιεμεο ηνπο είλαη ιηγφηεξν απφ 
23

ν
C (θιεηζηφ δνρείν),  

 
(ii) φηαλ εθξήγλπληαη ζε μεξή κνξθή ή ιφγσ αλεπαξθνχο εκπνηηζκνχ,  
 
(iii) φηαλ θιέγνληαη ζηηγκηαίακε ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ αέξα, 
 
(iv) φηαλ δχλαληαη λα κεηαθέξνληαη κφλν αλ είλαη επαξθψο εκπνηηζκέλα κε ζπγθεθξηκέλν 
πγξφ ή ζηελ παξνπζία επαξθνχο πνζφηεηαο αδξαλνπνηεηή, ή ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο, 

(v) φηαλ πεξηέρνπλ θίλδπλν κφιπλζεο. 

(2) Όια ηα επηθίλδπλα αγαζά ηα νπνία δελ έρνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ππνπαξαγξάθνπο (1) (α), (β), (γ), (δ) ή (ε) θαη γηα ηα νπνία δελ εθαξκφδνληαη εηδηθνί φξνη, 
δχλαληαη λα παξακέλνπλ ζην ιηκάλη γηα κέγηζηε πεξίνδν δέθα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη 
πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε ηνπνζεζία, ε νπνία είλαη θαηάιιειε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ 
αγαζψλ απηψλ  θαη ε νπνία  είλαη ζπκβαηή κε ηε θχζε, πνηφηεηα θαη επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο 
ηνπο. 
 
(3) Σα αγαζά απηά πξέπεη λα παξακέλνπλ απνκαθξπζκέλα απφ θαγψζηκα θαη γεληθά 

εκπνξεχκαηα φπσο θαη ρψξνπο εξγαζίαο θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ παξεπξίζθνληαη 
πξφζσπα. 
 
(4) Ζ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ αγαζψλ βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ UN πνπ αλαηέζεθε. 

 
Παξεθθιίζεηο, 
εμαηξέζεηο. 

222. (1) Ζ Αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη παξεθθιίζεηο απφ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 221 ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 
 

(2) Ζ Αξρή δχλαηαη λα επεθηείλεη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ην ρξφλν απνζήθεπζεο ησλ 

αγαζψλ πνπ δηέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα IMDG θαη λα επηηξέπεη κέγηζην ρξφλν ηξηάληα 
εκεξψλ. 

 
Μέηξα αζθάιεηαο. 223. Ζ Αξρή δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα επηβάιιεη νπνηεζδήπνηε επηπξφζζεηεο πξνθπιάμεηο θαη 

κέηξα αζθάιεηαο. 
 

 
Οδεγίεο 
Γηαρσξηζκνχ  
ζπζθεπαζκέλσλ 
επηθίλδπλσλ 
αγαζψλ. 
 

224. Ζ Αξρή δχλαηαη, λα εθδίδεη νδεγίεο  δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 131, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ 
επηθίλδπλσλ αγαζψλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε εκπξφζζηεο απνβάζξεο θαη ζε 
δηακεηαθνκηζηηθέο απνζεθεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην ιηκάλη. 

 

 ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV 
 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ 
 

Άδεηα δηαρεηξηζηή πεηξέιεπζεο 

 
Έθδνζε άδεηαο 
δηαρεηξηζηή 
πεηξέιεπζεο. 

225. (1) Καλέλα πξφζσπν δελ  ελεξγεί σο δηαρεηξηζηήο πεηξέιεπζεο θαπζίκσλ ζε πινία εθηφο 

θαη εάλ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ άδεηα ε νπνία είλαη ζε ηζρχ ε νπνία εθδφζεθε απφ ηελ Αξρή γηα 
ηνλ ζθνπφ απηφ.  

 
(2) Απαγνξεχεηαη ξεηά ζε νπνηνδήπνηε πινηνθηήηε, ρεηξηζηή πινίνπ, λαπισηή, πινίαξρν ή 

θαπεηάλην λα ρξεζηκνπνηεί εληφο Πεξηνρήο Παξαρψξεζεο νπνηαδήπνηε ππεξεζία 
πεηξέιεπζεο θαπζίκσλ, πνπ παξέρεηαη, νξγαλψλεηαη ή πξνζθέξεηαη απφ Παξνρέα άιιν, 
εθηφο απφ δηαρεηξηζηή πεηξέιεπζεο θαπζίκσλ, ν νπνίνο είλαη δεφλησο αδεηνδνηεκέλνο απφ 
ηελ Αξρή.   
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Τπνβνιή αίηεζεο 
γηα έθδνζε  
άδεηαο. 

226. (1) Άδεηα ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην παξφλ Κεθάιαην δχλαηαη λα εθδνζεί θαηφπηλ ππνβνιήο 

ζηελ Αξρή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηνλ θαζνξηζκέλν ηχπν. Ζ αίηεζε   πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζε απηήλ θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο 
γηα ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο πεηξέιεπζεο θαπζίκσλ. 

 
(2) Ζ αίηεζε γηα άδεηα  πξνκήζεηαο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) απφ θνξηεγίδα 

θαπζίκσλ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηελ Αξρή ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηεο εξγαζίαο γηα πξνκήζεηα ησλ ελ ιφγσ θαπζίκσλ. 

 
Όξνη έθδνζεο 
Άδεηαο 

227. Ζ Αξρή δχλαηαη θαηά ηελ έθδνζε, ή ζε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ρξφλν, λα πξνζζέηεη 
νπνηνδήπνηε φξν ή φξνπο ζηελ άδεηα, φπσο ήζειε θξίλεη ζθφπηκν, θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε 
κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ απαηηνχληαη ζηελ αίηεζε. Δθηφο εάλ  πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ 
άδεηα, απηή   ηζρχεη γηα πεξίνδν δχν εηψλ.  

 
Πξνυπνζέζεηο 
έθδνζεο άδεηαο. 
 

228.  Ζ Αξρή εμεηάδεη ηελ έθδνζε άδεηαο ή  πξνβαίλεη ζε αλαλέσζε άδεηαο,λννπκέλνπ φηη 

πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 
 

(α) ν αηηεηήο  ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ Αξρή φηη έρεη εμαζθαιίζεη αζθαιηζηηθή θάιπςε 
επζχλεο έλαληη ηξίησλ γηα δεκηέο απφ ξχπαλζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη 
ππνρξεψζεηο γηα θαζαξηφηεηα ξχπαλζεο, γηα πνζφ απνδεθηφ απφ ηελ Αξρή, απφ 
αζθαιηζηηθή εηαηξεία αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ Αξρή, 
 
(β) ν αηηεηήο πξνζθνκίδεη  ζηελ Αξρή αληίγξαθν ηέηνηαο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ φξσλ, εμαηξέζεσλ, θαη απνθιεηζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζε 
απηή, 
 
(γ) ζε πεξίπησζε πνπ  ηέηνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε εγθξηζεί απφ ηελ Αξρή, ηφηε ε θάιπςε 
απηή πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε ηζρχ θαζ’φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο.  
 
(δ) αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ), ε Αξρή δχλαηαη ζε νπνηνδήπνηε 
ρξφλν, λα απαηηήζεη φπσο ηέηνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί θαη ν 
θάηνρνο ηεο άδεηαο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε  ηέηνηα απαίηεζε  ρσξίο θαζπζηέξεζε,  
 
(ε)  αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ), ζε πεξίπησζε νπνησλδήπνηε 
ηξνπνπνηήζεσλ ζε ηέηνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ πξνηείλνληαη κεηά ηελ έθδνζε άδεηαο, 
είηε απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη/ή ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο, νη πξνηεηλφκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο  πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη γξαπηψο ζηελ Αξρή γηα εμέηαζε θαη δελ  
εθαξκφδνληαη, εάλ δελ εγθξίλνληαη γξαπηψο απφ ηελ Αξρή.   

 
πκκφξθσζε κε 
ηνπο φξνπο ηεο 
άδεηαο. 

229. Ο θάηνρνο νπνηαζδήπνηε άδεηαο ε νπνία εθδίδεηαη κε βάζε ην παξφλ Κεθάιαην, θαζ’φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ,  νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο 
φξνπο θαη θαλνληζκνχο αζθάιεηαο.ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο παξαιείπεη λα 
ζπκκνξθσζεί κε απηνχο, ε Αξρή  δχλαηαη λα εθδίδεη νδεγίεο γηα δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζήο 
ηνπ. 

 
Σερληθέο 
ηξνπνπνηήζεηο. 

230. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο άδεηαο πξνβαίλεη ζε ηερληθέο ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαπζίκσλ, ρσξίο λα παξαβηάδεη ηηο ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο ηεο 
άδεηαο, ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ακέζσο ηελ Αξρή γηα ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Ο θάηνρνο 
ηεο άδεηαο νθείιεη λα εηδνπνηεί ακέζσο ηελ Αξρή θαη γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ 
πηζηνπνηεηηθά, πηζηνπνηεηηθά ρσξεηηθφηεηαο, πηζηνπνηεηηθά δηακέηξεζεο ή άιια ζρεηηθά 
έγγξαθα. 

 
πκκφξθσζε κε 
ηηο νδεγίεο ηεο 
Αξρήο. 

231. Ο θάηνρνο νπνηαζδήπνηε άδεηαο πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ Κεθάιαην  νθείιεη 

λα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηεζδήπνηε εληνιέο, γλσζηνπνηήζεηο, εγθπθιίνπο ή νδεγίεο πνπ 
εθάζηνηε εθδίδνληαη απφ ηελ Αξρή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 131. Ζ Αξρή δχλαηαη 
νπνηεδήπνηε, γηα ιφγνπο δεκφζηαο αζθάιεηαο, λα επηβάιιεη επηπξφζζεηα κέηξα αζθάιεηαο. 

 

Καηάξγεζε 
άδεηαο. 

232. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ή κε ηηο νδεγίεο ηεο Αξρήο, ε 

Αξρή, θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο αθνχζεη ην δηαρεηξηζηή πεηξέιεπζεο, δχλαηαη λα αλαζηείιεη, 
αθπξψζεη, αλαθαιέζεη ή αξλεζεί λα αλαλεψζεη  νπνηαδήπνηε άδεηα ε νπνία έρεη εγθξηζεί 
πξνεγνπκέλσο ή έρεη αλαλεσζεί απφ ηελ Αξρή ζχκθσλα κε ην παξφλ Κεθάιαην. 
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Παξάδνζε 
άδεηαο. 

233. Οπνηνδήπνηε λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ε άδεηα ζχκθσλα κε ην παξφλ 
Κεθάιαην έρεη αλαζηαιεί, αθπξσζεί ή αλαθιεζεί απφ ηελ Αξρή, πξέπεη εληφο ζαξάληα νθηψ 
σξψλ απφ ηέηνηα αλαζηνιή, αθχξσζε ή αλάθιεζε, λα παξαδψζεη ηελ άδεηα ηνπ ζηελ Αξρή. 

 

Παξνπζίαζε 
άδεηαο. 

234.   Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αδεηνδνηείηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ Κεθάιαην   πξέπεη 

λα κεηαθέξεη θαη  λα επηδεηθλχεη ηελ άδεηα ηνπ φηαλ ελεξγεί κε  ηελ ηδηφηεηα γηα ηελ νπνία 
αδεηνδνηήζεθε θαη  λα ηελ πξνζθνκίδεη ζε εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ ηεο Αξρήο φηαλ  ηνπ 
δεηεζεί. 

 
Σέιε. 235.  Σα εθάζηνηε θαζνξηδφκελα  απφ ηελ Αξρή ηέιε είλαη πιεξσηέα ζε ζρέζε κε ηηο άδεηεο 

πεηξέιεπζεο θαπζίκσλ πνπ εθδίδνληαη κε βάζε ην παξφλ Κεθάιαην. 

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ απφ ζαιάζζην ηεξκαηηθφ ή εγθαηάζηαζε 

 

 

Πξνδηαγξαθέο 
ειέγρνπ θαη 
απνκάθξπλζεο 
γεληθήο 
ξχπαλζεο. 

236.(1) Ζ Αξρή εμεηάδεη ηελ έθδνζε ή  αλαλεψλεη άδεηα ζε ζαιάζζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε ζε 

δηαρεηξηζηή πεηξέιεπζεο θαπζίκσλ, φηαλ ηθαλνπνηείηαη φηη ν εμνπιηζκφο, νη πφξνη, ην  
εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ θαη νη εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη απνκάθξπλζεο 
ξχπαλζεο, ζρεηηθά κε νπνηεζδήπνηε ελδερφκελεο επηπηψζεηο εξγαζηψλ, νη νπνίεο είλαη νη 
πιένλ επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη δπλαηφ λα δηελεξγνχληαη ζε ηέηνην κέξνο, 
παξέρνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ δηαρεηξηζηή θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Αξρή. 

 
(2)  Αλεμαξηήησο ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο 

δελ κπνξεί ν ίδηνο λα εμαζθαιίζεη ηέηνηεο πξνδηαγξαθέο πξνο ηθαλνπνίεζε ηεο Αξρήο, ηφηε  
νθείιεη λα  ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 249(δ) έσο (ε). 

 
Γεληθέο 
απαηηήζεηο 
έθηαθηεο αλάγθεο 
θαη ππξφζβεζεο. 

237.     Ζ Αξρή εμεηάδεη ηελ έθδνζε ή  αλαλεψλεη άδεηα ζε ζαιάζζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε ζε 

δηαρεηξηζηή πεηξέιεπζεο θαπζίκσλ φηαλ ηθαλνπνηείηαη φηη νη πφξνη, ην εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθφ θαη νη εγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ππξφζβεζεο ζρεηηθά κε 
νπνηεζδήπνηε ελδερφκελεο επηπηψζεηο εξγαζηψλ, νη νπνίεο είλαη νη πιένλ επηθίλδπλεο γηα ην 
πεξηβάιινλ θαη δπλαηφ λα δηελεξγνχληαη ζε ηέηνην κέξνο, παξέρνληαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ 
δηαρεηξηζηή θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Αξρή. 

 
 Πξνκήζεηα Καπζίκσλ απφ Φνξηεγίδα Καπζίκσλ 

 
Φνξηεγίδα 
θαπζίκσλ. 

238.     Δξγαζίεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ νπνηαζδήπνηε θχζεο εληφο ηνπ ιηκαληνχ  δηελεξγνχληαη κφλν 

κέζσ αδεηνδνηεκέλεο ή εμνπζηνδνηεκέλεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ. 
 

Πξντφληα πνπ 
δχλαληαη λα 
κεηαθέξνληαη. 
 

239.    Φνξηεγίδα θαπζίκσλ  κεηαθέξεη θαχζηκα κφλν.  

 

Καζνξηζκέλνη 
ρψξνη 
πξνκήζεηαο 
θαπζίκσλ. 

240.  Δξγαζίεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ  δηελεξγνχληαη κφλν ζε ρψξνπο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

Αξρή. 
 

Πεξηνξηζκφο 
αγθπξνβφιεζεο 
θνξηεγίδσλ 
θαπζίκσλ ζε 
ιηκεληθά λεξά. 
 

241.   Φνξηεγίδα θαπζίκσλ δελ επηηξέπεηαη νπνηεδήπνηε λα αγθπξνβνιεί εληφο  ιηκεληθήο πεξηνρήο, 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Αξρήο. 
 

Πεξηνξηζκφο 
εξγαζηψλ θαηά ηε 
δηάξθεηα 
ζθνηαδηνχ. 

242. (1)  Φνξηεγίδα θαπζίκσλ δελ επηηξέπεηαη νπνηεδήπνηε λα πιέεη παξαπιεχξσο άιιεο 

θνξηεγίδαο ή πινίνπ κεηά ην ειηνβαζίιεκα, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ξεηή έγθξηζε ηεο 
Αξρήο. 

 
(2) Δάλ νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ππνινγίδεηαη λα παξαηαζεί κεηά ην 

ειηνβαζίιεκα, ν Πινίαξρνο ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ πξέπεη λα ελεκεξψλεη  άκεζα ηελ 
Αξρή, φηαλ απηή ε πηζαλφηεηα γίλεηαη πξνβιεπηή θαη λα επηδεηεί ηελ πξνεγνχκελε ξεηή 
έγθξηζε ηεο Αξρήο γηα παξάηαζε ησλ εξγαζηψλ κεηά ην ειηνβαζίιεκα. ε πεξίπησζε πνπ  
δελ εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε, ε θνξηεγίδα θαπζίκσλ  πξέπεη λα απνδεζκεχεηαη θαη  λα 
απνκαθξχλεηαη απφ ην ηξνθνδνηνχκελν πινίν πξηλ ην ειηνβαζίιεκα. 
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Γεληθέο 
απαηηήζεηο. 

243. (1)   Σεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε άιισλ πξνλνηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην, ν 

ηδηνθηήηεο θαη ν Πινίαξρνο ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ  νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη φινο ν 
εμνπιηζκφο απφ πινίν ζε πινίν, νη εξγαζίεο, νη δηαδηθαζίεο θαη νη πξαθηηθέο είλαη ζε πιήξε 
ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ εθάζηνηε θαζνξίδνληαη ζηηο ρεηηθέο Πξάμεηο, κε 
εηδηθή έκθαζε ζηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην OCIMF «Οδεγφο Μεηαθνξψλ απφ πινίν 
ζε πινίν» θαη ζε ηέηνηεο άιιεο πξφλνηεο, σο ε Αξρή ήζειε εθάζηνηε θαζνξίζεη. 

(2) Οη Πινίαξρνη ζθαθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε εξγαζίεο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ απαηηείηαη 

λα  δηαζθαιίδνπλ φηη:  
 
(α) νη κάληθεο θαπζίκσλ ππνζηεξίδνληαη επαξθψο θαη έρνπλ αξθεηφ πεδίν ιεηηνπξγίαο, 
 
(β) νη κάληθεο θαπζίκσλ ζπλδέζεθαλ ρσξίο δηαξξνή, 
 
(γ) ππάξρνπλ  παξφληα επαξθή κέζα θάησ απφ ηε γξακκή θαπζίκσλ γηα ζπιινγή πηζαλψλ 
δηαξξνψλ, 
 
(δ) δελ θαπλίδεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζην θαηάζηξσκα θαη θακία επηζθεπαζηηθή εξγαζία 
δελ δηελεξγείηαη ζην θαηάζηξσκα πνπ ελέρεη γπκλή θσηηά ή παξάγεη ζπηλζήξεο, 
 
(ε) είλαη δηαζέζηκα φια ηα απαξαίηεηα κέζα πνπ  επηηξέπνπλ ηε ιήςε ησλ αξρηθψλ κέηξσλ 
γηα απνκάθξπλζε ηεο ξχπαλζεο.  

(3) Οη εξγαζίεο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ πξέπεη λα ειέγρνληαη κφληκα απφ αξκφδην κέινο 

ηνπ πιεξψκαηνο απφ ζεκείν φπνπ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή ζέα πξνο ηελ εξγαζία. 

(4) Ζ Αξρή δχλαηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα απαγνξεχζεη ή ηεξκαηίζεη ηηο εξγαζίεο 

αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή γηα άιινπο θηλδχλνπο αζθάιεηαο. Ζ 
Αξρή δχλαηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα επηβάιεη νπνηεζδήπνηε επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο 
αζθάιεηαο. 

 
Καηάινγνη 
ειέγρνπ. 

244.  (1) Οη ζρεηηθνί θαηάινγνη ειέγρνπ, φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αξρή,  πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη πιήξσο θαη δεφλησο απφ ηνπο Πινηάξρνπο ηνπ πινίνπ πνπ παξαιακβάλεη 
θαχζηκα  θαη ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ πξηλ ηελ έλαξμε θαη ζε θάζε ελδηάκεζν ζηάδην θάζε 
εξγαζίαο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ. Ο θαηάινγνο ειέγρνπ πξέπεη λα   είλαη δηαζέζηκνο ζηα 
ζθάθε γηα επηζεψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ. Οη ζπκπιεξσκέλνη 
θαηάινγνη ειέγρνπ  πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηελ Αξρή θαηά ηηο ζπλήζεηο ψξεο εξγαζίαο 
απφ ηνλ Πινίαξρν ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ θαηά ηελ νινθιήξσζε θάζε εξγαζίαο 
αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ. 

(2) Ο Πινίαξρνο ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ δελ πξέπεη λα   πξνρσξεί ζηνλ αλεθνδηαζκφ 

θαπζίκσλ κέρξη ε θνξηεγίδα θαπζίκσλ λα έρεη πξνζδεζεί δεφλησο θαη φιεο νη εξσηήζεηο 
ζηνλ θαηάινγν ειέγρνπ θαπζίκσλ  λα έρνπλ απαληεζεί θαηαθαηηθά.  

(3) Ο Πινίαξρνο ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ Αξρή γηα ηελ έλαξμε 

θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ κέζσ VHF. 

 
Δηνηκφηεηα 
απνκάθξπλζεο 
απφ θξεπίδσκα. 

245.       Οη θνξηεγίδεο θαπζίκσλ πξέπεη λα επαλδξψλνληαη, σο  απαηηείηαη απφ ηελ Αξρή, πάλσ ζε 

εηθνζηηεηξάσξε βάζε θαη  λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα λα εγθαηαιείπνπλ άκεζα ην 
θξεπίδσκα κε ηελ ειάρηζηε πξνεηδνπνίεζε. 

 
Πξφζδεζε. 246.     Καηά ηελ πιεχζε θνξηεγίδαο θαπζίκσλ παξαπιεχξσο θξεπίδαο, θαλέλα κέινο ηνπ 

πιεξψκαηνο δελ  πξέπεη λα απνβηβάδεηαη γηα λα θαηαιάβεη ζεκεία πξφζδεζεο θαη, ζε θάζε 
πεξίπησζε, ην πξνζσπηθφ πξέπεη λα  βξίζθεηαη ήδε ζηελ ζηεξηά γηα ρεηξηζκφ ησλ ζεκείσλ 
πξφζδεζεο. 
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Βχζκα νπήο 
παξαιακβά-
λνληνο θαχζηκα 
πινίνπ. 

247.      Ο Πινίαξρνο ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ  είλαη ππεχζπλνο γηα λα πξνζδηνξίδεη θαη λα 

δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη νπέο θαη ηα αλνίγκαηα ζηα θαηαζηξψκαηα, ζην ζθειεηφ θαη ζηα 
νηθνδνκήκαηα ηνπ πινίνπ πνπ παξαιακβάλεη θαχζηκα, ηα νπνία πηζαλφ λα επέηξεπαλ ηε 
δηαξξνή νπζηψλ ζηελ ζάιαζζα ζε πεξίπησζε ζπκβάληνο, είλαη δεφλησο απνηειεζκαηηθά 
θιεηζηά. 

 
Κηλεηνπνίεζε 
έθηαθηεο 
αλάγθεο. 

248.  (1) Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ, νη θπξίσο κεραλέο, ν 

κεραληζκφο θηλήζεσο πεδαιίνπ θαη ν νπνηνζδήπνηε άιινο εμνπιηζκφο, απαξαίηεηνο γηα ηνλ 
ρεηξηζκφ ηφζν ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ φζν θαη ηνπ ηξνθνδνηνχκελνπ πινίνπ, πξέπεη λα   
ηεξνχληαη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ λα ηα θαζηζηά ηθαλά λα απνκαθξχλνληαη απφ ηέηνην 
ρψξν κε πξνεηδνπνίεζε ηξηάληα ιεπηψλ. 

(2) ε πεξίπησζε πνπ πινίν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκνξθσζεί 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1), ν Πινίαξρνο ηνπ νθείιεη ακέζσο λα ελεκεξψλεη 
ηελ Αξρή, ε νπνία αθνινχζσο δχλαηαη λα δψζεη νδεγίεο ζηνλ Πινίαξρν, φπσο κηζζψζεη 
ξπκνπιθφ ή ξπκνπιθά, ηα νπνία  πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε  αλακνλή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα 
θαηά ηελ νπνία ην πινίν δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκνξθσζεί. Σέηνηα ξπκνπιθά  
κηζζψλνληαη πάληνηε κε ηελ επζχλε, έμνδα θαη θφζηνο ηνπ πινίνπ. 

 
Πξνυπνζέζεηο 
έθδνζεο ή 
αλαλεψζεο 
άδεηαο ζε  
ηδηνθηήηεο 
θνξηεγίδσλ 
αλεθνδηαζκνχ 
θαπζίκσλ. 

249. (1) Ζ Αξρή εμεηάδεη ηελ έθδνζε ή ηελ αλαλέσζε άδεηαο θνξηεγίδαο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ λα 

δηεμάγεη εξγαζίεο εληφο  ιηκεληθήο πεξηνρήο, λννπκέλνπ φηη πιεξνχληαη νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 

 
(α) Ζ θνξηεγίδα πξέπεη λα είλαη ηέηνησλ δηαζηάζεσλ θαη ρσξεηηθφηεηαο φπσο εθάζηνηε 
θαζνξίδεηαη ζηηο ρεηηθέο Πξάμεηο, ή φπσο πξνζδηνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ Αξρή θαη λα 
εληάζζεηαη ζε Κιάζε απφ Νενγλψκνλα αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Αξρή, ρσξίο νπνηεζδήπνηε 
ζπζηάζεηο ή εμαηξέζεηο ζηελ Κιάζε ηνπ. Ζ Κιάζε απηή πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληνηε ζε 
ηζρχ, 
 
(β) Ζ θνξηεγίδα πξέπεη λα είλαη ηέηνησλ δηαζηάζεσλ θαη ρσξεηηθφηεηαο φπσο θαζνξίδεηαη 
ζηηο ρεηηθέο Πξάμεηο, ή φπσο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Αξρή, λα έρεη ζηελ θαηνρή 
ηεο εγθεθξηκέλν θαη ζε ηζρχ πηζηνπνηεηηθφ IOPP ην νπνίν εθδίδεηαη απφ Νενγλψκνλα  
αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Αξρή. Σν πηζηνπνηεηηθφ IOPP πξέπεη λα δηαηεξείηαη πάληνηε ζε 
ηζρχ, 

(γ) Ζ θνξηεγίδα θαπζίκσλ  πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηέηνηεο πξνυπνζέζεηο φπσο 
θαζνξίδνληαη ζηηο ρεηηθέο Πξάμεηο γηα ηηο δηαζηάζεηο θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο, σο ε Αξρή 
δχλαηαη εθάζηνηε λα θαζνξίζεη, 

(δ) Ο ηδηνθηήηεο ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ  πξέπεη λα ζπκβάιιεηαη κε εμεηδηθεπκέλν 
νξγαληζκφ, αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ Αξρή, γηα λα παξέρεη απνηειεζκαηηθή ππεξεζία 
εθεκεξίαο γηα ηνλ άκεζν έιεγρν θαη απνκάθξπλζε απφ ζάιαζζα θαη μεξά νπνησλδήπνηε 
ελδερφκελσλ επηπηψζεσλ ησλ εξγαζηψλ πνπ δπλαηφ λα δηελεξγεζνχλ θαη νη νπνίεο είλαη 
επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ, 

(ε) Ο ηδηνθηήηεο ηεο θνξηεγίδαο  πξέπεη λα παξέρεη ζηελ Αξρή πιήξεηο, γξαπηέο 
ιεπηνκέξεηεο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ ππνινγηδφκελνπ ρξφλνπ απνπεξάησζεο ηεο 
ηνπνζέηεζεο ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ ηνπνζεζία νπνηνπδήπνηε 
ελδερφκελνπ ζπκβάληνο ξχπαλζεο θαη πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ηεο έθηαζεο ησλ άκεζα 
δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, φπσο 
εμαζθαιίζηεθαλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε κε ηελ Αξρή, 

(ζη) ε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή εγθξίλεη ηέηνην νξγαληζκφ θαη ηελ έθηαζε ησλ 
εμαζθαιηζκέλσλ ππεξεζηψλ, ηφηε απηά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη πάληνηε ζε ηζρχ, 

(δ) Αλεμαξηήησο ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζη), ε Αξρή δχλαηαη ζε νπνηνδήπνηε 
ρξφλν λα απαηηήζεη ηε δηελέξγεηα αιιαγψλ ζηηο εμαζθαιηζκέλεο ππεξεζίεο ή νξγαληζκφ, θαη 
νπνηεζδήπνηε ηέηνηεο απαηηνχκελεο αιιαγέο  πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ, 

(ε) Αλεμαξηήησο ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (ζη), ζε πεξίπησζε πνπ νπνηεζδήπνηε 
αιιαγέο ζε ηέηνηεο εμαζθαιηζκέλεο ππεξεζίεο ή νξγαληζκφ, πξνηείλνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε 
ζηελ Αξρή, ηέηνηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο δελ  πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο θαη εάλ εγθξίλνληαη 
γξαπηψο απφ ηελ Αξρή, 
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 (ζ) Ο ηδηνθηήηεο ηεο θνξηεγίδαο  πξέπεη λα παξέρεη ζηελ Αξρή αληίγξαθα ησλ 
πξνζδηνξηζκέλσλ Πηζηνπνηεηηθψλ Καηαιιειφηεηαο, Θεσξήζεσλ Δπηθίλδπλνπ Φνξηίνπ θαη 
Αξρεία Θαιάζζηαο Τπεξεζίαο ηνπ Πινίαξρνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο, 
 
(η) Ζ Αξρή πξέπεη λα θαζνξίδεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο θνξηεγίδαο, ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα 
επίπεδα επάλδξσζεο, επαγγεικαηηθά Πηζηνπνηεηηθά, Θεσξήζεσλ Δπηθίλδπλνπ Φνξηίνπ ή 
ζρεηηθή εκπεηξία ζε δεμακελφπινηα, πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ Πινίαξρν θαη ηα κέιε ηνπ 
πιεξψκαηνο. Σέηνηεο απαηηήζεηο πξέπεη πάληα λα δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, 
 
(θ) Ο ηδηνθηήηεο ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ δελ  αλαπιεξψλεη ή αληηθαζηζηά νπνηνδήπνηε 
Πινίαξρν ή κέινο ηνπ πιεξψκαηνο ή κεηψλεη ηα επίπεδα επάλδξσζεο, εθηφο θαη εάλ ηα 
έγγξαθα ηα νπνία απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (ζ) έρνπλ πξνζθνκηζηεί θαη 
έρεη εμαζθαιηζηεί απφ ηελ Αξρή έγγξαθε έγθξηζε. 

 
Γεληθνί 
επηρεηξεζηαθνί 
πφξνη, δηνηθεηηθέο 
θαη δηαδηθαζηηθέο 
απαηηήζεηο. 

  250. (1) Σεξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε άιισλ πξνλνηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην, ν 

ηδηνθηήηεο θαη ν Πινίαξρνο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ  νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη φιεο νη εξγαζίεο 
αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ δηελεξγνχληαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ εθάζηνηε 
θαζνξίδνληαη ζηηο ρεηηθέο Πξάμεηο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ φηη: 
 

(α) θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ εληφο ιηκεληθήο πεξηνρήο, βξαρίνλεο 
(containment booms) ηέηνηνπ κεγέζνπο θαη εκβέιεηαο, νχησο ψζηε λα πεξηνξίδνπλ 
απνηειεζκαηηθά νπνηαδήπνηε ελδερφκελε ζε ηέηνηεο εξγαζίεο πεηξειαηνθειίδα,  
παξαηάζζνληαη θαηάιιεια θαη απνηειεζκαηηθά, 
 
(β) φπνπ ηέηνηεο εξγαζίεο δηελεξγνχληαη ζε αλνηθηή πξνβιήηα ή απνβάζξα, επηπξφζζεηνη 
βξαρίνλεο (containment booms) επαξθνχο κεγέζνπο θαη εκβέιεηαο  παξαηάζζνληαη θαηά 
κήθνο ηέηνηαο πξνβιήηαο ή απνβάζξαο, απφ ηελ θνξηεγίδα θαπζίκσλ, νχησο ψζηε λα 
απνηξαπεί νπνηαδήπνηε εηζξνή νπνηαζδήπνηε ελδερφκελεο πεηξειαηνθειίδαο,  
 
(γ) φπνπ δηελεξγνχληαη εξγαζίεο αλεθνδηαζκνχ εληφο ηνπ ιηκαληνχ, επαξθή θξάγκαηα 
(‘Fence’ booms)  παξαηάζζνληαη απνηειεζκαηηθά θαηά κήθνο, κεηαμχ ηεο θνξηεγίδαο θαη 
ηνπ παξαιακβάλνληνο πινίνπ, γηα λα πεξηνξίδνπλ νπνηαδήπνηε πηζαλή πεηξειαηνθειίδα, 

 
(δ) γηα νπνηαδήπνηε πεηξειαηνθειίδα ή αθνχζηα βιάβε εμνπιηζκνχ, ε νπνία δχλαηαη λα 
απμήζεη ηνπο θαλνληθνχο θηλδχλνπο ξχπαλζεο νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο,  εηδνπνηείηαη άκεζα 
ε Αξρή, 
 
(ε) θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο αλεθνδηαζκνχ, ε θνξηεγίδα θαπζίκσλ  πξέπεη 
λα έρεη επί ηνπ ζθάθνπο επαξθείο πξνκήζεηεο απνξξνθεηηθψλ πιηθψλ θαη δηαζθνξπηζηηθψλ 
πεηξειαηνθειίδσλ ηα νπνία λα είλαη εχθνια θαη άκεζα δηαζέζηκα. Σα δηαζθνξπηζηηθά 
πεηξειαηνθειίδσλ  πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν θαηφπηλ  άδεηαοηεο Αξρήο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο θάζε πεξίπησζεο, 
 
(ζη) κεραλνθίλεην ζθάθνο  πξέπεη λα κεηαθέξεηαη επί ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ 
εμνπιηζκέλεο κε επαξθείο πξνκήζεηεο δηαζθνξπηζηηθψλ πεηξειαηνθειίδσλ θαη απνδνηηθά 
κέζα αληηκεηψπηζήο  ηνπο, γηα ηνλ ζθνπφ παξνρήο απνηειεζκαηηθψλ ‘πξψησλ βνεζεηψλ’ 
ειέγρνπ ξχπαλζεο, 
 
(δ) ην ζθάθνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (ζη)  πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα 
θαζειθχεηαη ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ.Σν ζθάθνο,  ε 
κεραλή πξνψζεσο θαη ν εμνπιηζκφο δηαζθνξπηζηηθνχ πεηξειαηνθειίδαο  πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα εηνηκφηεηαο, 
 
(ε) φινο ν εμνπιηζκφο θαη νη κάληθεο κεηαθνξάο θνξηίνπ θνξηεγίδαο θαπζίκσλ θαη ν 
εμνπιηζκφο λαπζηπινΐαο, αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο/ειέγρνπ ξχπαλζεο, πξέπεη λα 
δηαηεξνχληαη πάληα ζε θαιή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη ν Πινίαξρνο θαη ην πιήξσκα  
πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη θαηάιιεια γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπο, 

 
(ζ) φιεο νη κάληθεο θαη νη άιιεο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο 
αλεθνδηαζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο πνπ δηελεξγνχληαη κε απηά θαη ε πηζηνπνίεζε πνπ 
απαηηείηαη γηα απηά, πξέπεη λα πιεξνχλ  ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ κεηαθνξάο 
θαπζίκσλ, σο δχλαληαη λα θαζνξίδνληαη  απφ ηελ Αξρή, 
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 (η) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ εληφο νπνηνπδήπνηε ιηκαληνχ, επαξθείο 
είδε θαη πνζφηεηεο εμαεξηζηήξσλ απνκάθξπλζεο θειίδσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Αξρή, 
ηθαλψλ γηα λα απνκαθξχλνπλ απνηειεζκαηηθά νπνηαδήπνηε ελδερφκελε θειίδα πνπ είλαη 
απνηέιεζκα εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ,  πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε θνξηεγίδαο 
θαπζίκσλ θαη  λα δηαηεξνχληαη θαηάιιεια ζε εηνηκφηεηα γηα άκεζε ρξήζε σο απαηηείηαη, 
 
(θ) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ εληφο νπνηαζδήπνηε ιηκεληθήο πεξηνρήο , 
πξνζσξηλέο θνξεηέο δεμακελέο απνζήθεπζεο θειίδσλ έθηαθηεο αλάγθεο επαξθψλ εηδψλ 
θαη ρσξεηηθφηεηαο εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Αξρή, πξέπεη λα παξέρνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε 
θνξηεγίδαο θαπζίκσλ θαη λα δηαηεξνχληαη ζε εηνηκφηεηα γηα άκεζε ρξήζε σο απαηηείηαη, 
 
(ι) φινο ν κεραληθφο εμνπιηζκφο πξφιεςεο/ειέγρνπ ξχπαλζεο θαη ιεηηνπξγηθψλ 
παξειθφκελσλ, φπσο αληιίεο, ζπκπηεζηέο, ζπγθξνηήκαηα πδξαπιηθήο ηζρχνο θαη κνλάδεο 
θίλεζεο πξέπεη λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ λα κελ  ππεξβαίλνπλ ηνπο 
ηξεηο κήλεο, 

 
(κ) πξέπεη λα εηνηκάδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη δεφλησο απφ ηνλ ηδηνθηήηε θνξηεγίδαο 
θαπζίκσλ, απνηειεζκαηηθά θαη πξνγξακκαηηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζπληήξεζεο, 
εγθεθξηκέλα απφ ηελ Αξρή,  ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν εμνπιηζκφο πξφιεςεο/ειέγρνπ 
δηαηεξείηαη ζπλερψο θαη απνηειεζκαηηθά ζε θαιή ιεηηνπξγήζηκε θαηάζηαζε. Σα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα απηά  πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηάινγν ειέγρνπ ππφ κνξθή 
ππνκλήκαηνο γηα ρξήζε απφ φιν ην πξνζσπηθφ πνπ εκπιέθεηαη κε ηελ ρξήζε θαη 
ζπληήξεζε ηέηνηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζπζηεκάησλ, 

(λ) ηα πξνγξακκαηηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζπληήξεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
ππνπαξάγξαθν (κ) θαη ηα δεδνκέλα ηαθηηθήο θαη έθηαθηεο ζπληήξεζεο, πξέπεη λα 
θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο θαη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα  γηα επηζεψξεζε απφ ηελ Αξρή, 
 
(μ) νη νπνηνηδήπνηε δηαζπψκελνη ζπληειεζηέο πξφιεςεο/ειέγρνπ ξχπαλζεο, πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν,  πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηαθηηθά ζε ιεηηνπξγηθφ 
έιεγρν ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη πεξηζζφηεξα ησλ έμη κελψλ γηα επηβεβαίσζε ηεο 
ζπλερνχο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, 
 
Ννείηαη φηη κεηά ηελ πάξνδν  πέληε εηψλ  απφ ηελ εκεξνκελία παξαζθεπήο ηέηνησλ 
ζπληειεζηψλ, πξέπεη λα δηελεξγείηαη εηήζηνο  έιεγρνο αληηπξνζσπεπηηθψλ δεηγκάησλ ζε 
εξγαζηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Αξρή, γηα ηνπο ζθνπνχο 
εμαζθάιηζεο πηζηνπνηεηηθνχ κε ην νπνίν λα βεβαηνχηαη φηη νη ζπληειεζηέο εμαθνινπζνχλ λα 
είλαη απνηειεζκαηηθνί γηα ηνλ πξνηηζέκελν ζθνπφ, 
 
(ν) ν ηδηνθηήηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ  πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη επαξθήο αξηζκφο 
πξνζσπηθνχ είλαη πιήξσο εθπαηδεπκέλνο απφ νξγαληζκνχο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηελ 
Αξρή ζηνλ απνηειεζκαηηθφ ρεηξηζκφ, ρξήζε θαη εθαξκνγή φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
ζπληειεζηψλ πξφιεςεο/ειέγρνπ ξχπαλζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πιήξεο θαη 
απνηειεζκαηηθή θάιπςε πξφιεςεο ειέγρνπ ξχπαλζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ 
αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ, 
 
(π) ν ηδηνθηήηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ πξέπεη λα  δηαζθαιίδεη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ 
αλαθέξεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (ν) παξαθνινπζεί επαλαιεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε 
δηαζηήκαηα πνπ ζπζηήλνληαη απφ ηέηνηνπο νξγαληζκνχο, 

 
(ξ) ν  ηδηνθηήηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ  πξέπεη λα εηνηκάδεη επαξθή ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο 
πξφιεςεο/ειέγρνπ ξχπαλζεο πνπ λα θαιχπηνπλ ηα πην  επηθίλδπλα γηα ην πεξηβάιινλ 
πεξηζηαηηθά πνπ δχλαληαη λα ζπκβνχλ θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ 
ζε άιια πινία, ή ηε ιήςε απνζεκάησλ θαπζίκσλ ζε ηεξκαηηθφ θαπζίκσλ, 
 
(ζ) ηα ζρέδηα, σο αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (ξ), πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν 
ηνπο πφξνπο ηνπ ηδηνθηήηε ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ φζν θαη απηψλ ησλ αξκφδησλ ηνπηθψλ 
ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ ζπλεξγαζία ηνπο, 
 
(η) ν ηδηνθηήηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ πξέπεη λα δηελεξγεί, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εηεζίσο, 
αζθήζεηο αληαπφθξηζεο ζε ξχπαλζε, εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Αξρή, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 
δηθνχο ηνπ πφξνπο θαη πξνζσπηθφ, κε πξαγκαηηθή ρξήζε ή έιεγρν φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ ηφζν απφ κφληκν φζν θαη πξνζσξηλφ πξνζσπηθφ, 
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(π) θάζε ηδηνθηήηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο απφ θνηλνχ 
αζθήζεηο αληαπφθξηζεο ζε ξχπαλζε πνπ δχλαληαη  εθάζηνηε λα δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ 
Αξρή ζε ζπλάξηεζε κε άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο, 
 
(θ) ε Αξρή δχλαηαη λα αλαζηέιιεη ή λα αξλείηαη ηελ αλαλέσζε άδεηαο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ, 
εάλ νπνηνζδήπνηε απφ ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ επί  θνξηεγίδαο θαπζίκσλ απνπζηάδεη, 
δπζιεηηνπξγεί ή είλαη αλεπαξθήο, έσο ηέηνην ρξφλν ήζειε θαζνξίζεη ψζηενη ειιείςεηο απηέο 
λα απνθαζίζηαληαη: 
 

(i) Ππμίδα, 

(ii) Ραληάξ, 

(iii) Ζρνβνιηζηηθή ζπζθεπή (Echo Sounder) 

(iv) Γείθηεο ζηξνθψλ έιηθα (Rudder Angle Indicator) 

(v) Φαλφο ζεκάησλ εκέξαο (Daylight Signalling Lamp) 

(vi) Βαξφκεηξν 

(vii) Θεξκφκεηξν 

(viii) Κιηλφκεηξν (Inclinometer) 

(ix) Κπάιηα 

(x) Όινη νη δηαζέζηκνη ράξηεο γηα ηα ιηκεληθά χδαηα, 

(xi) Σνπιάρηζηνλ δχν δεφλησο ζπληεξεκέλα παξαβιήκαηα (κπαιφληα) πςειήο ή 
ρακειήο πίεζεο (pressure fenders) επαξθή γηα ηηο πξνηηζέκελεο εξγαζίεο, 

(xii) Γχν ειεθηξνγελλήηξηεο, έθαζηε επαξθνχο νλνκαζηηθήο ηζρχνο γηα παξνρή φισλ 
ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 
είλαη ιεηηνπξγήζηκεο θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν πνπ δηεμάγνληαη νη εξγαζίεο 
αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ, 

(xiii) Οπνηαδήπνηε αληηθείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (ζ). 

(2) Οη πξφλνηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ππνπαξάγξαθν (1)  πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 

ιεπηνκεξψο γηα επηζεψξεζε απφ ηελ Αξρή. 
 

Άιιεο ηζρχνπζεο 
απαηηήζεηο. 

251.   Ο Πινίαξρνο ή ηδηνθηήηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ, ε νπνία εκπιέθεηαη ζε εξγαζίεο 

αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ ή εξγαζίεο θφξησζεο απνζεκάησλ θαπζίκσλ, ή ε νπνία βξίζθεηαη 
ζε επηθίλδπλε πεξηνρή ή επηθίλδπλε δψλε, νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο άιιεο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο απαηηήζεηο ησλ ρεηηθψλ Πξάμεσλ. 

 
Άδεηεο εξγαζίαο. 252.       Κακία άδεηα εξγαζίαο δελ  ιακβάλεηαη απφ νπνηνδήπνηε Πινίαξρν θνξηεγίδαο θαπζίκσλ ε 

νπνία δελ εκπιέθεηαη θαηά ηνλ ρξφλν εθείλν ζε θάπνηα εξγαζία αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ, 
εθηφο εάλ ηέηνηα εξγαζία πεξηιακβάλεη ελ ζεξκψ εξγαζία. Ζ Αξρή πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη 
πξηλ ηελ αίηεζε γηα άδεηα ελ ζεξκψ εξγαζίαο. 

  
Δθνδηαζκφο Καπζίκσλ απφ Βπηηνθφξν 

253.(1) Όπνπ θξίλεηαη θαηάιιειν απφ ηελ Αξρή, γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθέο 

πξαθηηθέο, φπσο ν ρξφλνο επηρεηξήζεσλ, ε αζθάιεηα, ην ελδερφκελν πξφθιεζεο θσηηάο, ε 
πξφιεςε ξχπαλζεο, ν εμνπιηζκφο θαη νη  αληιίεο δηαθίλεζεο θαπζίκσλ, βπηηνθφξν ην νπνίν 
πξνκεζεχεη πινίν, ζθάθνο κε θαχζηκα θαζφζνλ βξίζθεηαη εληφο ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο,  
ππφθεηηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ζηνλ ίδην βαζκφ κε θνξηεγίδα θαπζίκσλ. 

 

Δθνδηαζκφο 
θαπζίκσλ απφ 
βπηηνθφξα 
εληφο ηεο 
ιηκεληθήο 
πεξηνρήο. 
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(2) Βπηηνθφξν σο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1), είηε σο ππεξγνιαβία ή άιισο 
πσο,  ζεσξείηαη πάληνηε απφ ηελ Αξρή σο ππάιιεινο ηνπ δηαρεηξηζηή θαπζίκσλ θαη φιεο νη 
απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ βπηηνθφξα βάζεη ηνπ παξφληνο 
Κεθαιαίνπ, θαζίζηαληαη ππνρξέσζε ηνπ ελ ιφγσ δηαρεηξηζηή θαπζίκσλ. 
 
(3) Αλεθνδηαζκφο θαπζίκσλ απφ βπηηνθφξν επηηξέπεηαη λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη 
αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

(α) ηνπιάρηζηνλ κία εξγάζηκε εκέξα πξηλ ηνλ αλεθνδηαζκφ θαπζίκσλ ελφο πινίνπ, ν 
πινίαξρνο ηνπ πινίνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα αλεθνδηαζηεί κε θαχζηκα, νθείιεη λα εηδνπνηεί 
ηελ Αξρή γηα ηελ ηνπνζεζία θαη ψξα ηνπ αλεθνδηαζκνχ θαη ην είδνο θαη πνζφηεηα ηνπ 
θαπζίκνπ. 
 

(β) ν αλεθνδηαζκφο θαπζίκσλ δχλαηαη λα δηεμάγεηαη κφλν εάλ ην πινίν ην νπνίν αλακέλεηαη 
λα αλεθνδηαζηεί είλαη δεφλησο ειιηκεληζκέλν θαη νη αληιίεο θαπζίκσλ είλαη δεφλησο 
ζπλδεδεκέλεο θαη δελ επηηξέπνπλ δηαξξνέο. 

(γ) νη εξγαζίεο αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ πξέπεη λα επηβιέπνληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπο. 
 
(δ) ν πινίαξρνο ηνπ πινίνπ ην νπνίν αλακέλεηαη λα αλεθνδηαζηεί θαη ν νδεγφο ηνπ 

βπηηνθφξνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ν θαηάινγνο ειέγρνπ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ έρεη 
πιήξσο θαη αιεζψο ζπκπιεξσζεί. Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη 
δηαζέζηκνο επί ηνπ πινίνπ γηα επηζεψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ 
θαη γηα είθνζη ηέζζεξηο  ψξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ θαη γηα 
ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν πξέπεη λα ηεξείηαη θαη λα θαηαηίζεηαη  ζηελ Αξρή κφιηο δεηεζεί. 

 (ε) ε Αξρή δχλαηαη αλά πάζα ζηηγκή λα απαγνξεχζεη ή δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο 
αλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ ιφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή άιισλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο. 
 
(ζη) ε Αξρή δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα επηβάιεη επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 
 

 Γεληθνί Καλνληζκνί Αζθαιείαο ζε Αλεθνδηαζκφ Καπζίκσλ 
 

Πξνεγνχκελε 
εηδνπνίεζε 
άθημεο πινίνπ 
ιακβάλνληνο 
εθνδηαζκνχ. 

254. Κάζε πινίν πνπ δεηεί λα εηζέιζεη ζην ιηκάλη γηα ζθνπνχο αλεθνδηαζκνχ ηνπ κε θαχζηκα  

πξέπεη, θαηά ηηο ζπλήζεηο ψξεο εξγαζίαο, λα δψζεη πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε άθημεο ζηελ Αξρή, 
σο θαζνξίδεηαη απφ ην Άξζξν 15(2) ησλ Πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Κνηλνηηθφ χζηεκα 
Παξαθνινχζεζεο ηεο  Κπθινθνξίαο ησλ Πινίσλ θαη Δλεκέξσζεο) Νφκσλ ηνπ 2004 έσο 2012, 
φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

 
Αλεθνδηαζκφο 
πνιχηππνπ 
θαπζίκνπ. 

255. Αλεμαξηήησο νπνησλδήπνηε άιισλ απαηηήζεσλ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην, 

ηαπηφρξνλνο αλεθνδηαζκφο κε πνιχηππν θαχζηκν, είηε απφ θνξηεγίδα, βπηηνθφξν, ή θαη ηα δχν, 
δελ  πξέπεη λα δηεμάγεηαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ιήςε εηδηθήο έγγξαθεο εμνπζηνδφηεζεο απφ 
ηελ Αξρή. 

Δπηζεψξεζε 
θαπζίκσλ. 

256. Ζ Αξρή δχλαηαη λα ειέγρεη ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ. 

Αλεθνδηαζκφοπι
νίσλ πνπ δελ 
είλαη 
ειιηκεληζκέλα. 

257. Ο αλεθνδηαζκφο πινίσλ ηα νπνία δελ είλαη ειιηκεληζκέλα,  επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηηο 
ζπλζήθεο πνπ εθάζηνηε θαζνξίδνληαη απφ ηελ Αξρή. 

 
Δπαλεθνδηαζκφο. 

 
258. O επαλεθνδηαζκφο θαπζίκσλ ππφθεηηαη ζηηο ίδηεο απαηηήζεηο, πξφλνηεο θαη απαγνξεχζεηο, 

σο νξίδνληαη αλαθνξηθά κε ηνλ αλεθνδηαζκφ. 

 
Αζθάιεηα γηα 
επηρεηξήζεηο 
αλεθνδηαζκνχ 
πγξνπνηεκέλνπ 
θπζηθνχ αεξίνπ 
(LNG). 

259. (1) Ο αλεθνδηαζκφο κε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG) επηηξέπεηαη, λννπκέλνπ φηη 

πιεξνχληαη νη  αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(α) Σα αθφινπζα έγγξαθα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρψξν ησλ εξγαζηψλ 
αλεθνδηαζκνχ: 

 
(i) Γειηίν δεδνκέλσλ αζθαιείαο (SDS) ηνπ παξερφκελνπ πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ  (LNG), 

2465



 

 

 
 

 
(ii) Πηζηνπνηεηηθά φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

(LNG), πξνζσπηθνχ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο, 
 

(iii) ρέδην αληαπφθξηζεο έθηαθηεο αλάγθεο, 
 

(iv) Πηζηνπνηεηηθά Κιάζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζθαθψλ, 
 

(v) Πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο πιεξψκαηνο, 
 

(vi) Καηάινγνο ειέγρνπ αλεθνδηαζκνχ. 
 

Σα ελ ιφγσ έγγξαθα πξέπεη, θαηφπηλ αηηήκαηνο, λα παξνπζηαζηνχλ, ή λα είλαη άκεζα 
δηαζέζηκα γηα επηζεψξεζε απφ ηελ Αξρή. Όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε 
εξγαζίεοαλεθνδηαζκνχ θαπζίκσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη επί ηνπ αλεθνδηαδφκελνπ 
πινίνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν. 

(β) πκβαηφηεηα κεηαμχ αλεθνδηαδφκελνπ πινίνπ θαη πξνκεζεπηή. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν εμνπιηζκφο 
ειιηκεληζκνχ θαη αλεθνδηαζκνχ ηνπ παξαιήπηε θαη πξνκεζεπηή είλαη ζπκβαηά, ψζηε νη 
επηρεηξήζεηο αλεθνδηαζκνχ λα κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη κε αζθάιεηα. 

(γ) Άδεηα θαη πιεξνθνξίεο 

Κάζε αίηεκα γηα αλεθνδηαζκφ κε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG) πξέπεη λα 
ππνβάιιεηαη ζηελ Αξρή ηνπιάρηζηνλ ηξεηο εκέξεο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη λα πεξηιακβάλεη ηηο  
αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

(i) Σφπν θαη ρξφλν δηεμαγσγήο εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ, 
 

(ii) Μέζνδν παξάδνζεο (θνξηεγίδα θαπζίκσλ-βπηηνθφξν-ζαιάζζην ηεξκαηηθφ ή 
εγθαηάζηαζε), 

 
(iii) Λεπηνκέξεηεο πξνκεζεπηή θαη παξαιακβάλνληνο πινίνπ. 

 
Ζ Αξρή πξέπεη λα  εηδνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο ψξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, 
θαη κεηά  ηελ νινθιήξσζε ηεο επηρείξεζεο αλεθνδηαζκνχ κε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην 
(LNG). 

Ζ Αξρή, δχλαηαη νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο απνδεκίσζε πξνο νπνηνδήπνηε απφ ηα 
εκπιεθφκελα κέξε, λα αθπξψζεη ή λα δηαθφςεη ηελ εξγαζία αλεθνδηαζκνχ γηα ιφγνπο 
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή άιισλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο. Ζ Αξρή δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα 
επηβάιεη επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

(2) Απνπεηξέιεπζε πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) δελ επηηξέπεηαη ρσξίο εηδηθή 

άδεηα απφ ηελ Αξρή. 

 
Δπζχλε ηνπ 
Πινίαξρνπ. 

260. Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ δελ  κπνξεί λα εξκελεχεηαη κε ηξφπν έηζη ψζηε λα 
απαιιάζζεη ηνλ Πινίαξρν απφ ηελ επζχλε ηνπ, εηδηθά ζε ζρέζε κε ηε δσή θαη πεξηνπζία 
άιισλ, ηνπ πιεξψκαηνο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ επί ηνπ πινίνπ, ηνπ 
ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνξηεγίδαο θαπζίκσλ θαη ηνπ θνξηίνπ. 

 
ΤΠΟΚΔΦΑΛΑΙΟ V. 

ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
Ζ επζχλε ηεο 
Αξρήο δελ 
θαηαξγείηαη. 

261. Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ δελ θαηαξγεί ηηο εμνπζίεο ηεο Αξρήο ζε ζρέζε κε 
νπνηαδήπνηε απαίηεζε αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο/ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο γηα νπνηνδήπνηε 
πινίν, θνξηεγίδα θαπζίκσλ, ζαιάζζην ηεξκαηηθφ/εγθαηάζηαζε ή επηρείξεζε αθηήο εληφο ηνπ 
ιηκαληνχ. 
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Πξνλφκην ηεο 
Αξρήο γηα 
επείγνπζα ρξήζε 
ηνπ εμνπιηζκνχ 
θαη ησλ πφξσλ 
πνπ απαηηείηαη λα 
παξέρνληαη βάζεη 
ηνπ παξφληνο 
Κεθαιαίνπ. 

262. Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα φπσο απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αληηκεηψπηζεο 
νπνηνπδήπνηε πεξηζηαηηθνχ έθηαθηεο αλάγθεο ή ξχπαλζεο  άκεζεο πξφζβαζεο, ρξήζεο θαη 
ειέγρνπ νπνηνπδήπνηε εμνπιηζκνχ θαη πφξσλ αζθαιείαο θαη ξχπαλζεο σο απαηηείηαη απφ 
ην παξφλ Κεθάιαην, λα παξέρνληαη επί νπνηνπδήπνηε πινίνπ, θνξηεγίδαο θαπζίκσλ, 
ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ/εγθαηάζηαζεο, είηε εάλ κηα ηέηνηα πεξίζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 
επέξρεηαη ζηελ πεγή ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ή πφξσλ ή φρη. Ο εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη 
λα παξέρεηαη ρσξίο ρξέσζε αιιά ρξεζηκνπνηείηαη κε επζχλε ηεο Αξρήο θαη κε εχινγα έμνδα 
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ παξνρέα αλαθνξηθά κε ηπρφλ αλαιψζηκα πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ ή 
εμνπιηζκφ πνπ θαηαζηξάθεθε, ηα νπνία αθνινχζσο  απνδεκηψλνληαη. 

 
Πξνλφκηα ηεο 
Αξρήο. 

263. Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ δελ απνδίδεη ζηελ Αξρή πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο 
απαηηήζεηο απφ εθείλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην, ζε νπνηνδήπνηε πινίν ή 
θνξηεγίδα θαπζίκσλ, ή ηνλ ηδηνθηήηε, Πινίαξρν ή ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο απηνχ, ή ζε 
νπνηνδήπνηε δηαρεηξηζηή ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ ή εγθαηάζηαζεο. 

 
πλνιηθφο 
επηρεηξεζηαθφο 
έιεγρνο 
πεξηζηαηηθνχ ηεο 
Αξρήο. 

264. Κακία δηάηαμε ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ δελ κπνξεί λα εξκελεχεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα 
αλαηξεί φηη, εληφο ησλ ιηκεληθψλ πεξηνρψλ, φιεο νη επηρεηξήζεηο πεξηζηαηηθνχ ππξθαγηάο, 
αζθάιεηαο, δηάζσζεο θαη ειέγρνπ ξχπαλζεο, δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά ππφ ην γεληθφ 
επηρεηξεζηαθφ έιεγρν ηεο Αξρήο. 

 
Δπζχλε ηεο 
Αξρήο. 

265. Ζ επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ην παξφλ Κεθάιαην θαη κε νπνηνπζδήπνηε φξνπο ηνπο 
νπνίνπο ε Αξρή δχλαηαη εθάζηνηε λα επηβάιεη, αλήθνπλ πάληνηε απφ θνηλνχ ζηνλ ηδηνθηήηε 
ηνπ πινίνπ, ηνλ Πινίαξρν ηνπ πινίνπ, ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζαιάζζηνπ ηεξκαηηθνχ/ 
εγθαηάζηαζεο θαη ζηε θνξηεγίδα θαπζίκσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη ε Αξρή δελ  
θαζίζηαηαη ππεχζπλε γηα νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο πξνθχςνπλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο 
ηνπ ελ ιφγσ ηδηνθηήηε, Πινίαξρνπ ή δηαρεηξηζηή αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

 Απαιιαγή 
πνιεκηθψλ 
πινίσλ. 

266. Ζ Αξρή δχλαηαη λα εμαηξέζεη πινίν ή θνξηεγίδα θαπζίκσλ πνπ αλήθνπλ ή απνηεινχλ κέξνο 
ηεο λαπηηθήο δχλακεο κίαο άιιεο ρψξαο, απφ ηελ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε 
νπνηαδήπνηε ή φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα 
Πιεξνθνξηψλ. 

267. χκθσλα κε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ,  πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη: 

(α) πηνζεηνχληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 
εκπνξηθψλ θαη άιισλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνζηέιινληαη ζχκθσλα κε ην 
παξφλ Κεθάιαην, 
 
(β) ηδηαίηεξε πξνζνρή  δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, 
 
(γ) ηεξείηαη πιήξσο ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ λνκηθψλ πξάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαη 
 
(δ) νη πιεξνθνξίεο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην παξφλ Κεθάιαην. 

 
Με παξέθθιηζε 
πξνλνηψλ ηνπ 
παξφληνο 
Κεθαιαίνπ κε 
νπνηαδήπνηε 
άιιε δηάηαμε. 

268. Οη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Κεθάιαην είλαη επηπξφζζεηεο θαη φρη θαηά 
παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκψλ πνπ εθάζηνηε ηζρχνπλ 
ζηε Γεκνθξαηία. 

 

 ΚΔΦΑΛΑΙΟ VII – ΤΛΛΟΓΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 Έθδνζε άδεηαο  
γηα ζπιινγή 
απνβιήησλ θαη 
πξνκήζεηαο 

269. (1) Καλέλα πξφζσπν δελ  ελεξγεί σο ζπιιέθηεο απνβιήησλ ή πξνκεζεπηήο πφζηκνπ λεξνχ 

πξνο πινία εθηφο εάλ είλαη θάηνρνο έγθπξεο άδεηαο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Αξρή γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. 
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πφζηκνπ λεξνχ. (2) Απαγνξεχεηαη ξεηά ζε νπνηνδήπνηε πινηνθηήηε, ρεηξηζηή πινίνπ, λαπισηή, πινίαξρν ή 

θπβεξλήηε λα ρξεζηκνπνηεί ζηελ Πεξηνρή Παξαρψξεζεο νπνηαδήπνηε ππεξεζία ζπιινγήο 
απνβιήησλ θαη πξνκήζεηαο πνζίκνπ λεξνχ πνπ παξέρεηαη, νξγαλψλεηαη, ή πξνζθέξεηαη 
απφ Παξνρέα άιινλ εθηφο απφ θάηνρν έγθπξεο άδεηαο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ Αξρή. 

 
Τπνβνιή αίηεζεο 
γηα έθδνζε άδεηαο 

270. Άδεηα σο αλαθέξεηαη ζην παξφλ Κεθάιαην δχλαηαη λα εθδνζεί χζηεξα απφ  αίηεζε, ε νπνία 
ππνβάιιεηαη ζην θαζνξηζκέλν έληππν θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ Αξρή, ζπλνδεπφκελε απφ φια 
ηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ  θαζνξίδνληαη ζ’ απηή. Ζ αίηεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηηο εηδηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ππεξεζίεο ζπιινγήο απνβιήησλ θαη πξνκήζεηαο πνζίκνπ 
λεξνχ. 

 
Όξνηέθδνζεο 
άδεηαο. 

271. (1) Ζ Αξρή δχλαηαη θαηά ηνλ ρξφλν έθδνζεο ηεο άδεηαο κε βάζε ηελ παξάγξαθν 270, ή θαζ’ 

νπνηνδήπνηε άιιν κεηαγελέζηεξν ρξφλν, λα ηξνπνπνηεί  νπνηνδήπνηε φξν ή φξνπο ζηελ 
άδεηα φπσο ήζειε θξίλεη ζθφπηκν, θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη ζηελ αίηεζε. Δθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ άδεηα, απηή ηζρχεη γηα 
πεξίνδν δχν εηψλ. 

(2) Οη πξνυπνζέζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (1) δελ επεξεάδνληαη απφ 

ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο νη νπνίνη δχλαληαη εθάζηνηε λα επηβάιινπλ επηπξφζζεηεο 
πξνυπνζέζεηο. 

 
Πξνυπνζέζεηο 
έθδνζεο άδεηαο.   

272. (1) Ζ Αξρή  εμεηάδεη ηελ έθδνζε άδεηαο ή πξνβαίλεη ζε αλαλέσζε ηεο άδεηαο, λννπκέλνπ φηη 

πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

(α) ν αηηεηήο ελεκεξψλεη γξαπηψο ηελ Αξρή φηη έρεη εμαζθαιίζεη αζθαιηζηηθή θάιπςε 
επζχλεο γηα δεκηά έλαληη ηξίησλ, γηα πνζφ απνδεθηφ απφ ηελ Αξρή, απφ αζθαιηζηηθή 
εηαηξεία αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ Αξρή,  
 
(β) ν αηηεηήο  πξνζθνκίδεη ζηελ Αξρή αληίγξαθν ηέηνηαο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ φξσλ θαη εμαηξέζεσλ θαη απνθιεηζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζε 
απηή, 

 (γ) ε πεξίπησζε πνπ ηέηνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε εγθξηζεί απφ ηελ Αξρή, ηφηε  ε θάιπςε 
απηή πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε ηζρχ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο,  

(δ) αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ), ε Αξρή δχλαηαη ζε νπνηνδήπνηε 
ρξφλν, λα απαηηήζεη φπσο ηέηνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί θαη ν 
θάηνρνο ηεο άδεηαο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα απαίηεζε  ρσξίο 
θαζπζηέξεζε∙ 

(ε) αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ), ζε πεξίπησζε νπνησλδήπνηε 
ηξνπνπνηήζεσλ ζε ηέηνηα αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ πξνηείλνληαη κεηά ηελ έθδνζε άδεηαο 
είηε απφ ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη/ή ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο, νη πξνηεηλφκελεο 
ηξνπνπνηήζεηο  πξέπεη λα δηαβηβάδνληαη γξαπηψο ζηελ Αξρή γηα εμέηαζε θαη δελ  
εθαξκφδνληαη, εάλ δελ εγθξίλνληαη γξαπηψο απφ ηελ Αξρή.   

 
πκκφξθσζε κε 
ηνπο φξνπο ηεο 
άδεηαο. 

273. Ο θάηνρνο άδεηαο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ νθείιεη, θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα  ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο 
φξνπο  θαη θαλνληζκνχο αζθάιεηαο θαη πγείαο. ε πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο,  
παξαιείπεη λα ζπκκνξθσζεί κε απηνχο, , ε Αξρή δχλαηαη λα  εθδίδεη νδεγίεο γηα  δηαζθάιηζε 
ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ.  

 
Σερληθέο 
ηξνπνπνηήζεηο.  

274. ε πεξίπησζε πνπ  ν θάηνρνο άδεηαο πξνβαίλεη ζε ηερληθέο ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 
ππεξεζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο, ρσξίο λα παξαβηάδεη ηηο ηζρχνπζεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο 
ηεο άδεηαο, νθείιεη λα εηδνπνηεί ακέζσο ηελ Αξρή γηα ηηο ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Σν ίδην 
ηζρχεη θαη γηα ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ   πηζηνπνηεηηθά, πηζηνπνηεηηθά ρσξεηηθφηεηαο, 
πγείαο, αζθάιεηαο ή πεξηβαιινληηθά πηζηνπνηεηηθά, πηζηνπνηεηηθά δηακέηξεζεο ή ζρεηηθά 
έγγξαθα. 

 

 

 

 

 

 

πκκφξθσζε κε 
ηηο νδεγίεο ηεο 
Αξρήο. 

275. Ο θάηνρνο άδεηαο πνπ εθδίδεηαη  δπλάκεη ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ νθείιεη λα 
ζπκκνξθψλεηαη κε νπνηεζδήπνηε εληνιέο, δηαηαγέο ή νδεγίεο πνπ εθάζηνηε εθδίδνληαη απφ 
ηελ Αξρή. πγθεθξηκέλα, ε Αξρή δχλαηαη, θαζ’ νπνηνλδήπνηε ρξφλν, εάλ απαηηείηαη γηα 
ιφγνπο δεκνζίαο αζθαιείαο, λα επηβάιιεη επηπξφζζεηα κέηξα αζθαιείαο. 
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Καηάξγεζε 
άδεηαο. 

276. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο ή κε ηηο νδεγίεο ηεο Αξρήο, ε 
Αξρή θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο αθνχζεη ηνλ Αδεηνχρν, δχλαηαη λα αλαζηείιεη, αθπξψζεη, 
αλαθαιέζεη ή αξλεζεί λα αλαλεψζεη νπνηαδήπνηε άδεηα ε νπνία έρεη πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί 
ή έρεη αλαλεσζεί απφ ηελ Αξρή ζχκθσλα κε ην παξφλ Κεθάιαην. 

Παξάδνζε 
άδεηαο. 

277. Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν  ηνπ νπνίνπ ε άδεηα δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
Κεθαιαίνπ έρεη αλαζηαιεί, αθπξσζεί ή αλαθιεζεί απφ ηελ Αξρή, πξέπεη εληφο ζαξαληανθηψ 
σξψλ απφ ηέηνηα αλαζηνιή, αθχξσζε ή αλάθιεζε, λα παξαδψζεη ηελ άδεηα ηνπ ζηελ Αξρή. 

Παξνπζίαζε  
άδεηαο. 

278. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αδεηνδνηείηαη ζχκθσλα κε ην  παξφλ Κεθάιαην πξέπεη 
λα κεηαθέξεη θαη λα επηδεηθλχεη ηελ άδεηα ηνπ  φηαλ ελεξγεί κε ηελ ηδηφηεηα γηα ηελ νπνία 
αδεηνδνηήζεθε θαη  λα ηελ πξνζθνκίδεη ζε εμνπζηνδνηεκέλν ιεηηνπξγφ ηεο Αξρήο φηαλ ηνπ 
δεηεζεί. 

 Γηνηθεηηθά ηέιε. 279. Σα εθάζηνηε θαζνξηδφκελα  απφ ηελ Αξρή δηνηθεηηθά ηέιε είλαη πιεξσηέα ζε ζρέζε κε ηελ 
έθδνζε ή αλαλέσζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο  πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 
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