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βάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, ο 
Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υ.ΝΑ.Ν.Π.. 
Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλούνται υποχρεωτικά, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ένω-
σης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος 
της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυ-
τικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ένας (1) εκ-
πρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.), 
ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας 
Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.), ένας (1) εκπρόσωπος 
της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων 
Ναυτιλίας (Ε.Κ.Φ.Ν.) καθώς και εκπρόσωπος του οικείου 
δήμου και/ή της οικείας περιφέρειας, εφόσον συζητού-
νται ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής μπορούν, επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίω-
μα ψήφου, καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με 
ειδίκευση σε θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, καθώς 
επίσης και προϊστάμενοι ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων Υπουρ-
γείων, με αντικείμενο αρμοδιότητας συναφές προς τα 
εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέματα.

γ. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος προεδρεύει της 
Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα 
προς συζήτηση θέματα και επιμελείται της εκτέλεσης 
των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της 
Ε.Σ.Α.Λ. που επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια 
της χώρας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώ-
που του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων της περί-
πτωσης β του παρόντος άρθρου που συμμετέχουν στην 
Ε.Σ.Α.Λ. καθορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουρ-
γού. Ως αναπληρωτές των Γενικών Γραμματέων ορίζο-
νται οι κατά περίπτωση Γενικοί ∆ιευθυντές των εν λόγω 
Γενικών Γραμματειών.».

Άρθρο 65

Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 

ως ακολούθως:
«Για τον υπολογισμό της ηλικίας του πλοίου λαμβάνε-

ται υπόψη το έτος ναυπήγησής του.».

Άρθρο 66
Ηλεκτρονική εφαρμογή ναυλοσυμφώνου -
κατάστασης επιβαινόντων -
ιδιοχρησιμοποίησης

Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του 

«β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή του ναυ-
λοσυμφώνου, των ενημερωμένων καταστάσεων επιβαι-
νόντων καθώς και πληροφοριών ιδιοχρησιμοποίησης 
των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των τυχόν 

μεταβολών όλων των ανωτέρω στις αρμόδιες Αρχές 
μέσω καταχώρισης σε ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία 
διασυνδέεται με το Μητρώο του άρθρου 2, καθώς και 
κάθε σχετικό θέμα.».

Άρθρο 67
Καταχώρηση πληροφοριών 
ιδιοχρησιμοποίησης
στην ηλεκτρονική εφαρμογή

92), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά το διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο 

αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν εκτελεί σύμβαση 
ναύλωσης, επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησή του από 
τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, με αποκλειστικό σκο-
πό την αναψυχή, εφόσον αυτό καταχωριστεί στην ηλε-
κτρονική εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 7. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ως 
άνω εφαρμογής, η ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται στη 
Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας 
βρίσκεται το πλοίο, από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή 
του και καταχωρίζεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφορια-
κών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής 
(Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.). Σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης του 
επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη 
ή τον εφοπλιστή, δεν χορηγείται απαλλαγή από το δα-
σμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α. των 
καυσίμων και λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα 
πλοία αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη τε-
λωνειακή νομοθεσία.».

Άρθρο 68
Κατάργηση ∆ελτίου Κίνησης Πλοίου Αναψυχής 
(∆Ε.Κ.Π.Α.)

(Α΄ 92), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαί-

ας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάσταση επιβαινό-
ντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον Πλοίαρχο ή 
τον Κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από 
τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων καθώς 
και οι τυχόν μεταβολές αυτής υπογράφονται από τον 
Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημε-
ρομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση 
επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 1 

ντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των 
αρμόδιων Αρχών.

β. Σε περίπτωση που στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, 
ανεξαρτήτως σημαίας, εργάζονται υπήκοοι κράτους 
εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. τηρείται, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην περίπτωση α΄, κατάσταση πληρώματος και 
κατάσταση επιβατών, ξεχωριστά. Η κατάσταση πληρώ-
ματος της παρούσας περιέχει επιπλέον και την ημερομη-
νία αποβίβασης ή επιβίβασης των ως άνω εργαζομένων 
στο πλοίο, όταν αυτή σημειώνεται στην Ελλάδα. Η κατά-
σταση πληρώματος της παρούσας, προσκομίζεται, κάθε 
φορά, από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη στη Λιμενική 
Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στη χώρα 
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από το εξωτερικό και του τελευταίου λιμένα απόπλου 
του για το εξωτερικό και θεωρείται. Η υποχρέωση θεώ-
ρησης υφίσταται και σε περίπτωση μεταβολής των ως 
άνω εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση 
προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη προς 
θεώρηση στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότη-
τας της οποίας βρίσκεται το πλοίο.

γ. Τα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που 
έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το 
δίκαιο άλλης χώρας, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων η οποία υπο-
γράφεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος 
βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής 
του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της 

ται πάντοτε στο πλοίο, θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή 
κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης 
κατάπλου και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμό-
διων Αρχών.».

2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα 
από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) 
επιπλέον μηνός κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε διάταξη που 
ρυθμίζει διαφορετικά τα ίδια ζητήματα.

Άρθρο 69
∆ιευκολύνσεις απόπλου - κατάπλου
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσε-
ων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι Πλοί-
αρχοι ή Κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό 
ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους - μέλους της 
Ε.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης αδείας 
απόπλου και δήλωσης κατάπλου σε κάθε Λιμενική Αρχή 
προσέγγισης. Οι ως άνω εκπληρώνουν την υποχρέωση 
αυτή κάθε φορά, στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα 
στον οποίο καταπλέουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό 
και στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου λιμένα απόπλου 
για το εξωτερικό. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των 
περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, 
οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζο-
νται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους 
εκτός της Ε.Ε. και στα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως 
σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμ-
φωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, τα οποία υποχρεούνται 
σε λήψη άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου στη 
Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα.».

Άρθρο 70
Τροποποιήσεις κυρώσεων

ως εξής:
«1.α. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς 

και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα 

τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για την εκναύλω-
ση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, κατά παράβαση 
των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρό-
στιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) έως και είκοσι πέντε 
χιλιάδων (25.000) ευρώ.

β. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς 
και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύου-
σα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, στο ιδιωτικό 
πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση 
των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρό-
στιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως και διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) ευρώ.

γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς 
και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύ-
ουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για κάθε 
άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16, 
πλην των αναφερόμενων στις ανωτέρω περ. α` και β΄ 
και του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο 
χιλιάδων (2.000) έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) 
ευρώ. Ειδικότερα, για τις παραβάσεις των διατάξεων των 
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 και της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 10, επιβάλλεται στον Πλοίαρχο 
ή Κυβερνήτη, πέραν των τυχόν ποινικών και πειθαρχικών 
κυρώσεων, πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ.

δ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ηλε-
κτρονικής και έντυπης αίτησης για εγγραφή πλοίου στο 
Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος ή για καταχώριση 
μεταβολής, συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο 
ποσού διπλάσιου του προβλεπομένου στο άρθρο 2 για 
την εγγραφή πλοίου ή για την καταχώριση μεταβολής, 
αντίστοιχα.

ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατόπιν ελέγχου από 
την Λιμενική Αρχή, μη υποβολής ηλεκτρονικής και 
έντυπης αίτησης εγγραφής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής 
στο Μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, 
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του προβλε-
πομένου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 ηλεκτρονικού παραβόλου 
για την καταχώριση πλοίου. Στην περίπτωση αυτή, με 
την εκπρόθεσμη αίτηση καταχώρισης του πλοίου στο 
Μητρώο εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης δ΄.

στ. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, σύμφω-
να με την παρούσα παράγραφο, εξαρτάται ιδίως από τις 
συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάλη-
ψης αυτής, τη βαρύτητά της και τη βλάβη που προκλήθη-
κε στο κράτος ή στον τουρισμό ειδικότερα. Τα πρόστιμα 
αυτά αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού 
και εμφανίζονται σε σχετικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου.

ζ. Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια 
του προστίμου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται η 
τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του παρόντος 
νόμου μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προη-
γούμενης.

η. Ανεξάρτητα των κυρώσεων της περίπτωσης β΄, στο 
ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά πα-
ράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται 
απαγόρευση απόπλου από τη Λιμενική Αρχή που βεβαι-
ώνει την παράβαση. Η απαγόρευση απόπλου δύναται να 
αρθεί μόνο με την πληρωμή του προστίμου ή μόνο με την 


