
ΝΟΜΟΣ: 743/1977   
 
Περί προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων. 
(ΦΕΚ 319/Α/17-10-77) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν: 
 

Άρθρο 1 
Ορισµοί 

 
∆ια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν την έναντι 
αυτών προσδιοριζοµένην έννοιαν:  
α) «Απόβλητα»: Τ' αποβαλλόµενα υγρά υπό εγκαταστάσεων και βιοµηχανιών, περιέχοντα ή 
µη, υπολείµµατα των υπ' αυτών χρησιµοποιουµένων ή παραγοµένων υλών.  
β)  «Απορρίµµατα»: Τα πάσης φύσεως στερεά ή ηµίρρευστα κατάλοιπα, αποβαλλόµενα υπό 
πλοίων, δεξαµενοπλοίων και εγκαταστάσεων ξηράς.  
γ) «Απόρριψις»: Η εκβολή ή διαφυγή οιασδήποτε ουσίας εις την θάλασσα.  
δ) «Αρχή»: Τα Κεντρικά Λιµεναρχεία, Λιµεναρχεία και Υπολιµεναρχεία της Χώρας.  
ε) «∆ιασκορπιστικόν»: Πάσα χηµική ουσία εγκρινοµένη αρµοδίως ως κατάλληλος δια την 
εξουδετέρωσιν της ρυπάνσεως.  
στ) «Εγκαταστάσεις»: ∆ιυλιστήρια, εταιρίαι πετρελαιοειδών, ναυπηγεία, επισκευαστικαί 
βάσεις πλοίων, βιοµηχανίαι και πάσης φύσεως επιχειρήσεις, κείµεναι πλησίον των ακτών και 
οπωσδήποτε χρησιµοποιούσαι ταύτας δια τας λειτουργικάς των ανάγκας ή έχουσαι σοβαράν 
και άµεσον επίδρασιν επί του θαλασσίου περιβάλλοντος.  
ζ) «Ευκολίαι υποδοχής»: Αι πάσης φύσεως, µορφής και είδους χερσαίαι ή πλωταί 
εγκαταστάσεις, προοριζόµεναι ή χρησιµοποιούµεναι δια την παραλαβήν και περαιτέρω 
διάθεσιν εκ των πλοίων και δεξαµενοπλοίων, καταλοίπων και πετρελαιοειδών µιγµάτων, 
τοξικών και δηλητηριωδών ουσιών, απορριµµάτων, υπολειµµάτων φορτίου, λυµάτων και εν 
γένει πάσης ουσίας ή αντικειµένου, η εκβολή ή η διαφυγή των οποίων εις την θάλασσαν 
οπωσδήποτε προκαλουµένη, δύναται να προκαλέση ρύπανσιν κατά την έννοιαν των παρ. (ιδ) 
και (ιε) του παρόντος.  
η) «Λύµατα»: Τ' αποβαλλόµενα εν γένει υγρά εκ του αποχετευτικού συστήµατος των πλοίων, 
των δεξαµενοπλοίων και των εγκαταστάσεων.  
θ) «Μίλιον»: ναυτικόν µίλιον εκ χιλίων οκτακοσίων πεντήκοντα δύο (1852) µέτρων  
ι) «Πετρέλαιον»: Πας τύπος πετρελαίου περιλαµβάνων, αργόν πετρέλαιον, πετρέλαιον 
εξωτερικής καύσεως, στερεά πετρελαιοειδή κατάλοιπα, πετρελαιοειδή απορρίµµατα και 
προϊόντα αποστάξεως, ως και πάς έτερος τύπος όστις, ασχέτως της συνθέσεώς του, 
χαρακτηρίζεται ειδικώς υπό της Συµβάσεως ως πετρέλαιον.  
ια) «Πετρελαιώδες µίγµα»: Παν µίγµα το οποίον περιέχει πετρέλαιον ως τούτο 
προσδιορίζεται υπό του παρόντος ή υπό της «Συµβάσεως».  
ιβ) «Πλοίον»: Παν σκάφος ή πλωτόν ναυπήγηµα, πλην δεξαµενοπλοίου, κινούµενον 
αυτοδυνάµως ή ρυµουλκούµενον.  
ιγ) «∆εξαµενόπλοιον»: Παν σκάφος ή πλωτόν εν γένει ναυπήγηµα το οποίον χαρακτηρίζεται 
ειδικώς ως δεξαµενόπλοιον υπό της «Συµβάσεως», είτε ασχέτως των ορισµών ταύτης, είναι 
προωρισµένον, όπως δια του µεγαλυτέρου τµήµατος του χώρου, που µεταφέρη αυτοδυνάµως 
ή δια ρυµουλκήσεως, πετρέλαιον ή αποθηκεύη τούτο.  
ιδ) «Ρύπανσις»: Η παρουσία εις την θάλασσαν πάσης ουσίας, η οποία αλλοιώνει την φυσικήν 
κατάστασιν του θαλασσίου ύδατος ή καθιστά τούτο επιβλαβές, εις την υγείαν του ανθρώπου 
ή την πανίδα και χλωρίδα των βυθών, και εν γένει ακατάλληλον δια τας προβλεποµένας κατά 
περίπτωσιν χρήσεις αυτού.  
ιε) «Συµβάσεις»: Αι υπό της Ελλάδος κυρωθείσαι και ισχύουσαι ∆ιεθνείς Συµβάσεις µετά 
των Πρωτοκόλλων, Παραρτηµάτων και προσθηκών αυτών, αι αναφερόµεναι οπωσδήποτε εις 



θέµατα ρυπάνσεως της θαλάσσης και εν γένει προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.  
ιστ) «Συστάσεις»: Αι απευθυνόµεναι υπό των διεθνών Οργανισµών Συστάσεις προς τας 
Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών αυτών προς λήψιν µέτρων προστασίας του θαλασσίου 
περιβάλλοντος.  
ιζ) «Υπουργός και Υπουργείον»: Ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείον 
Εµπορικής Ναυτιλίας.   
 

Άρθρο 2 
Έκτασις εφαρµογής 

 
1. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται εις περιπτώσεις ρυπάνσεως:  
α) Των λιµένων, των ακτών της χώρας και των Ελληνικών χωρικών υδάτων υπό 
εγκαταστάσεων ή πλοίων και δεξαµενοπλοίων, υπό Ελληνικήν ή ξένην σηµαίαν και  
β) της ανοικτής θαλάσσης υπό πλοίων και δεξαµενοπλοίων, υπό Ελληνικήν ή ξένην σηµαίαν, 
επιφυλασσοµένης της εφαρµογής των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύι Συµβάσεων.  
2. Πολεµικά πλοία, πλοία χρησιµοποιούµενα ως βοηθητικά του Στόλου, ως και Κρατικά εν 
γένει πλοία, εκτός των χρησιµοποιουµένων δι' εµπορικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως της 
σηµαίας την οποίαν φέρουν, δι' όσον χρόνον ευρίσκονται εντός περιοχών της δικαιοδοσίας 
της Ελλάδος, οφείλουν να εφαρµόζουν προς αποφυγήν ρυπάνσεως της θαλάσσης, µέτρα 
ανάλογα προς τα προβλεπόµενα υπό των διατάξεων του παρόντος.   
 

Άρθρο 3 
Άπαγορευτικαί διατάξεις 

 
1. Απαγορεύεται:  
α) Η εις τους λιµένας, τας ακτάς και τα χωρικά ύδατα απόρριψις πάσης φύσεως αποβλήτων, 
λυµάτων και απορριµµάτων εκ των οποίων δύναται να προκύψη ρύπανσις της θαλάσσης.  
β) Η εις την ανοικτήν θάλασσαν απόρριψις πετρελαιοειδών και λοιπών ρυπαντικών ουσιών 
εκ των οποίων δύναται να προκύψη ρύπανσις, κατά τα υπό των «Συµβάσεων» οριζόµενα.  
2. Η εις την θάλασσαν απόρριψις οιωνδήποτε ουσιών υπό παρακτίων ή άλλων 
εγκαταστάσεων επιτρέπεται µόνον κατόπιν αδείας παρεχοµένης κατά τας ισχυούσας 
διατάξεις, εφ' όσον δεν υφίσταται κίνδυνος ρυπάνσεως.   
 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις πλοίων και δεξαµενοπλοίων 

 
1. Πλοία και δεξαµενόπλοια, καταπλέοντα εις ελληνικούς λιµένας ή προσεγγίζοντα εις 
εγκυροβόλια και όρµους, προς φόρτωσιν, υποχρεούνται όπως:  
α) Παραδίδουν τα πετρελαιοειδή µίγµατα και τα πάσης φύσεως απορρίµµατα εις τας προς 
τούτο καθοριζοµένας υπό της Αρχής ευκολίας υποδοχής καταλοίπων.  
β) Παραδίδουν τα κατάλοιπα µεταφερόµενων δηλητηριωδών και τοξικών ουσιών κατά τας 
υποδείξεις της Αρχής.  
Πίναξ των ουσιών των οποίων απαγορεύεται η απόρριψη εις την θάλασσαν καθορίζεται δι’ 
αποφάσεως του Υπουργού, λαµβάνοντας προς τούτο υπ’ όψιν τας εν ισχύι ∆ιεθνείς 
Συµβάσεις και Συστάσεις. 
2. Η βεβαίωσις της τοιαύτης συµµορφώσεως πραγµατοποιείται κατά τα δι' αποφάσεων του 
Υπουργού ειδικώτερον οριζόµενα.  
3. Τα δεξαµενόπλοια, επί πλέον της εκπληρώσεως των δια της παρ. 1 του παρόντος 
επιβαλλοµένων υποχρεώσεων, υποχρεούνται, προ της πραγµατοποιήσεως της φορτώσεως, να 
εκτελέσουν τας εργασίας απαλλαγής των δεξαµενών εκ των αερίων (CAS FREEING), εκτός 
εάν πρόκειται να φορτώσουν οµοειδές προς το προηγούµενο φορτίον.  
4. Των υποχρεώσεων της παρ. 1, απαλλάσσονται τα πλοία και τα δεξαµενόπλοια άτινα 
διέθεσαν τα πάσης φύσεως κατάλοιπα αυτών συµφώνως προς τας υποδείξεις της Αρχής, τα 
δε δεξαµενόπλοια και αν εισέτι δεν προήλθον εις την διάθεσιν ταύτην, εφ' όσον διαθέτουν εν 
λειτουργία επαρκή µέσα επεξεργασίας και διαχωρισµού ή σύστηµα φορτώσεως πετρελαίου 



εν επιφανεία (LOAD ON TOP SYSTEM), συµφώνως προς τας απαιτήσεις της «Συµβάσεως».  
5. Η Αρχή απαγορεύει τον απόπλουν των πλοίων και δεξαµενοπλοίων µέχρι της δια των 
διατάξεων του παρόντος επιβαλλοµένης παραδόσεως των καταλοίπων και πετρελαιοειδών 
αυτών µιγµάτων, ως και των καταλοίπων δηλητηριωδών και τοξικών ουσιών και 
απορριµµάτων, εφ' όσον πρόκειται να αποπλεύσουν δια λιµένας µη διαθέτοντας ευκολίας 
υποδοχής καταλοίπων. Της υποχρεώσεως ταύτης απαλλάσσονται τα πλοία και 
δεξαµενόπλοια εκείνα τα οποία ως εκ του είδους των ταξιδίων των, αναµένεται να 
επαναπλεύσουν συντόµως εις ελληνικόν λιµένα και ο Πλοίαρχος αυτών αναλαµβάνει την 
υποχρέωσιν να παραδώση τα κατάλοιπα και µίγµατα άµα τω επανάπλω του πλοίου.  
6. ∆ια Π.∆/των εκδιδοµένων προτάσει του Υπουργού δύναται να επιβάλλεται όπως, 
δεξαµενόπλοια καταπλέοντα εις ελληνικούς λιµένας, αγκυροβόλια και όρµους, είναι 
εφωδιασµένα δια των προβλεποµένων υπό του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος µέσων και 
υλικών, εις ποσότητα ειδικώς καθοριζοµένην δια την περίπτωσιν αυτήν καθώς και να 
προβλέπεται η απαλλαγή των εκ της τοιαύτης υποχρεώσεως, εάν δηµιουργηθή ίδιος φορεύς 
όστις ήθελεν αναλάβει την αντιµετώπισιν της δυναµένης να προκύψη ρυπάνσεως κατά τον 
πλούν των ή την διάρκειαν της παροµονής των εις Ελληνικόν λιµένα, αγκυροβόλιον ή όρµον 
δι' οιανδήποτε αιτίαν.   
 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις εγκαταστάσεων 

 
1. Εγκαταστάσεις χρησιµοποιούµεναι, δια µεταγγύσεις πετρελαίου ή δι' επισκευάς πλοίων, 
οφείλουν να διαθέτουν ευκολίας υποδοχής πετρελαίου, καταλοίπων και µιγµάτων 
πετρελαίου, ακαθάρτου έρµατος, εκπλυµάτων των δεξαµενών δεξαµενοπλοίων, ως και 
λοιπών ρυπαντικών ουσιών.  
2. Η χωρητικότης και η δυναµικότης των τοιούτων ευκολιών υποδοχής, δέον να είναι τοιαύτη 
ώστε να καλύπτη απολύτως τας ανάγκας των δι ' αυτών εξυπηρετουµένων πλοίων, άνευ 
καθηστερήσεως.  
3. Αι εγκαταστάσεις οφείλουν κατά την λειτουργίαν των να λαµβάνουν πάντα τα αναγκαία 
µέτρα προς αποφυγήν ρυπάνσεως.  
4. Η ίδρυσις, επέκτασις ή τροποποίησις θαλασσίων λουτρικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται 
µόνον κατόπιν αδείας χορηγουµένης υπό της Αρχής, µετά σύµφωνον γνώµην της 
Υγειονοµικής Υπηρεσίας, παρεχοµένης κατόπιν προηγουµένου ελέγχου των θαλασσίων 
υδάτων υπ' αυτής και εφ' όσον µερίµνη και ευθύνη της εγκαταστάσεως διατίθενται µέσα προς 
αντιµετώπισιν περιστατικών ρυπάνσεως µικράς εκτάσεως. Τα προς τούτο αναγκαία µέσα 
ορίζονται κατά περίπτωσιν δι' αποφάσεως του Υπουργού.  
5. Αι κατά τας κειµένας διατάξεις,λειτουργούσαι θαλάσσιαι λουτρικαί εγκαταστάσεις 
υποχρεούνται όπως, εντός προθεσµίας εξ µηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
λάβουν την κατά την προηγουµένην παράγραφον άδειαν, οφείλουν δε να διαθέτουν τοιούτον 
εξοπλισµόν, ώστε να δύνανται, αφ'ενός να εξασφαλίζουν εις πάσαν περίπτωσιν υγειονοµικώς 
επαρκή καθαρισµόν των παραγοµένων λυµάτων, αφ' ετέρου ν' αντιµετωπίζουν περιστατικά 
ρυπάνσεως µικράς εκτάσεως, ως κατά περίπτωσιν καθορίζονται υπό της Αρχής.  
6. Εάν εκ διενεργουµένων ελέγχων υπό των αρµοδίων Υγειονοµικών Υπηρεσιών προκύπτη, 
ότι η ρύπανσις των υδάτων περιοχής τινος ανήλθεν εις επίπεδα επικίνδυνα δια την δηµοσίαν 
υγείαν, ανακαλείται η άδεια της λουτρικής εγκαταστάσεως και απαγορεύεται υπό της Αρχής 
η περαιτέρω χρησιµοποίησίς της δια κολύµβησιν.  
Η απαγόρευσις αίρεται και η άδεια χορηγείται εκ νέου, εάν κατόπιν νεωτέρου ελέγχου 
διαπιστωθή υπό των Υγειονοµικών Υπηρεσιών, ότι εξέλιπον οι εκ της ρυπάνσεως των 
υδάτων κίνδυνοι δια την δηµοσίαν υγείαν.   
 

Άρθρο 6 
Μεταγγίσεις πετρελαίου 

 
1. Κατά την διενέργειαν πάσης φορτώσεως και εκφορτώσεως πετρελαίου ή πετρελεύσεως εις 
εγκαταστάσεις χωρητικότητος ανωτέρας των 150 τόννων, δέον όπως µερίµνη και ευθύνη των 



εγκαταστάσεων τούτων ή του πλοίου, τηρούνται τα ακόλουθα µέτρα:  
α. Αναπτύσσεται εις την επιβαλλοµένην κατά περίπτωσιν έκτασιν πλωτόν φράγµα, 
εγκεκριµένου υπό του Υπουργείου τύπου, εις τρόπον ώστε να περιορίζεται ασφαλώς εντός 
αυτού ή τυχόν διαρρέουσα κατά την εκτέλεσιν των ως άνω εργασιών ποσότης πετρελαίου.  
β. Υφίστανται εν ετοιµότητι, κατάλληλα µέσα αναρροφήσεως και εν γένει περισυλλογής του 
τυχόν διαρρέοντος πετραλαίου. 
γ. ∆ιατίθενται προς χρήσιν εις την αναγκαιούσαν κατά περίπτωσιν ποσότητα, 
διασκορπιστικαί ουσίαι εγκεκριµένου τύπου υπό του Υπουργείου, προς αντιµετώπισιν της 
διαρροής πετρελαίου ή παραγώγων αυτού.  
2. Των κατά την προηγουµένην παράγραφον υποχρεώσεων δύνανται ν' απαλλάσσωνται οι εν 
αυτή υπόχρεοι δι' αποφάσεως της Αρχής, εφ' όσον ήθελεν αναλάβει την τήρησίν των 
κρατικός ή ιδιωτικός φορεύς, κρινόµενος υπό της Αρχής ως κατάλληλος δια την 
αντιµετώπισιν των εκ της ρυπάνσεως κινδύνων.  
3. Εις περίπτωσιν διενεργείας των εν παρ. 1 εργασιών εις εγκαταστάσεις χωρητικότητας 150 
τόννων ή κατωτέρας, τα ληπτέα κατά περίπτωσιν µέτρα προς αποφυγήν ρυπάνσεως 
καθορίζονται δι' αποφάσεων της Αρχής.  
4. Προκειµένου κατάπλου εκ της αλλοδαπής εις ελληνικόν λιµένα πλοίου προς φόρτωσιν ή 
εκφόρτωσιν πετρελαίου, δέον όπως µερίµνη του πλοιάρχου ή του πράκτορος του πλοίου, 
ειδοποιήται περί τούτου, προ 24 τουλάχιστον ωρών, η Τοπική Λιµενική Αρχή περί:  
α) του τελευταίου λιµένος προσεγγίσεως του πλοίου εν τη αλλοδαπή,  
β) της φορτωθησοµένης ή εκφορτωθησοµένης ποσότητος και του είδους του φορτίου και  
γ) της τυχόν υφισταµένης προς παράδοσιν ποσότητος πετρελαιοειδών καταλοίπων και 
ακαθάρτου έρµατος. 
 

Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις Πλοιάρχων δεξαµενοπλοίων 

 
1. Πλοίαρχοι δεξαµενοπλοίων προοριζοµένων δι' ελληνικούς λιµένας ή όρµους, οφείλουν ν' 
αναφέρουν εις την οικείαν Αρχήν, πάσαν ζηµίαν, φθοράν ή ατύχηµα, εξ ων δύναται να 
επέλθη ρύπανσις της θαλάσσης.  
2. Πλοίαρχοι δεξαµενοπλοίων προσεγγιζόντων εις ελληνικούς λιµένας ή όρµους, λόγω 
ανωτέρας βίας, οφείλουν:  
α) Να ειδοποιούν την πλησιεστέραν Αρχήν περί του επικειµένου κατάπλου, της ποσότητας 
και του είδους του µεταφεροµένου φορτίου πετρελαιοειδών καταλοίπων και τυχόν 
ακαθάρτου έρµατος, του λιµένος τελευταίας προσεγγίσεώς των και των επιβαλλόντων την 
προσέγγισιν λόγων.  
β) Να παραµένουν εις την υπό της Αρχής υποδεικνυοµένην θέσιν, ενηµερούντες ταύτην περί 
του επικειµένου απόπλου των, ευθύς ως εκλείψουν οι επιβάλλοντες την προσέγγισιν λόγοι.  
3. ∆ύναται ν' απαγορευθή ο είσπλους εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων οιουδήποτε 
δεξαµενοπλοίου υποστάντος ζηµίαν, φθοράν ή ατύχηµα, άνευ προηγουµένης συµµορφώσεως 
του προς τα υπό της Αρχής υποδεικνυόµενα προστατευτικά µέτρα.  
4. Πλοίαρχοι δεξαµενοπλοίων ευρισκοµένων εις ελληνικούς λιµένας, αγκυροβόλια και 
όρµους υποχρεούνται να δέχωνται την ιχνοθέτησιν των δεξαµενών των, την λήψιν δειγµάτων 
και την εφαρµογήν εν γένει οιασδήποτε αποδεκτής υπό της Αρχής µεθόδου, υποβοηθούσης 
εις τον εντοπισµόν υπαιτίου ρυπάνσεως πλοίου.   
 

Άρθρο 8 
Πρόσθετοι υποχρεώσεις δεξαµενοπλοίων 

 
∆ι’αποφάσεων του Υπουργού, δηµοσιευοµένων είς την εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
δύνανται να επιβάλλωνται: 
α) Αι ελάχιστοι αποστάσεις διελεύσεως εµφόρτων ή αφόρτων δεξαµενοπλοίων από της 
πλησιεστέρας ακτής, αι υποχρεωτικαί πορείαι αυτών και εν γένει µέτρα αναφερόµενα είς την 
θαλάσσιαν κυκλοφορίαν αυτών, προς πρόληψιν ρυπάνσεως περιοχών µείζονος 
ενδιαφέροντος δια την εθνικήν οικονοµίαν. 



β) Η απαγόρευσις προσεγγίσεως προς φόρτωσιν ή εκφόρτωσιν είς ελληνικόν λιµένα ή όρµον 
δεξαµενοπλοίου του οποίου η υποδιαίρεσις ή η κατασκευή του σκάφους δεν είναι σύµφωνος 
προς τας διατάξεις της «Συµβάσεως» ή ετέρων διεθνών Κανονισµών κεκυρωµένων υπό της 
Ελλάδος. 
γ)Η απαγόρευσις προσεγγίσεως µεγάλων δεξαµενοπλοίων εντός περίκλειστων περιοχών, εάν 
ως εκ του όγκου των καθίσταται δυσχερής η ενέργεια ελιγµών ή αυξάνωνται σηµαντικώς οι 
κίνδυνοι προκλήσεως ρυπάνσεως συνέπεια ατυχήµατος, καθώς και η υποχρεωτική πλοήγησις 
των δεξαµενοπλοίων κατά τον πλούν προς και από τας περιοχάς, προς µείζονα ασφάλειαν 
αυτών. 

Άρθρο 9 
Ευκολίαι υποδοχής 

 
1. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού καθορίζονται οι όροι και αι προυποθέσεις αναγνωρίσεως 
των πλωτών ευκολιών υποδοχής.  
Προκειµένου περί χερσαίων ευκολιών, οι όροι και αι προϋποθέσεις καθορίζονται δια κοινής 
αποφάσεως των Υπουργών Βιοµηχανίας και Ενεργείας και Εµπορικής Ναυτιλίας, 
προκειµένου δε περί απορριµµάτων και λυµάτων απαιτείται η σύµπραξις και των Υπουργών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών και ∆ηµοσίων Έργων.  
2. ∆ι' αποφάσεως του Υπουργού καθορίζονται οι Οργανισµοί Λιµένων και τα Λιµενικά 
Ταµεία τα οποία υποχρεούνται εις την κατασκευήν, οργάνωσιν και λειτουργίαν εντός της 
περιοχής ευθύνης των, ευκολιών υποδοχής δια την εξυπηρέτησιν των αναγκών της περιοχής 
των.  
Επίσης δι' οµοίων αποφάσεων δύναται να επιτραπή και εις ιδιωτικάς επιχειρήσεις η 
κατασκευή, οργάνωσις και εκµετάλλευσις παροµοίων ευκολιών.  
Ο έλεγχος της λειτουργίας των ανωτέρω ευκολιών υποδοχής ενεργείται υπό της Αρχής, 
προκειµένου περί ευκολιών υποδοχής λυµάτων και απορριµάτων, ο έλεγχος ενεργείται από 
κοινού υπό της Αρχής µετά των αρµοδίων, Υγειονοµικών Υπηρεσιών και του Υπουργείου 
∆ηµοσίων Εργων.  
3. Η υπό εγκαταστάσεων ανηκουσών εις Οργανισµούς Λιµένος ή Λιµενικά Ταµεία ή 
ιδιωτικάς επιχειρήσεις παροχή ευκολιών υποδοχής κατά την προηγουµένην παράγραφον, 
ουδέν δικαίωµα παρέχει εις οιονδήποτε τρίτον προς επιβολήν ή εκ των δια των 
εγκαταστάσεων τούτων εξυπηρετουµένων πλοίων, είσπραξις τέλους, αµοιβής ή 
αποζηµιώσεως δια την αιτίαν ταύτην.  
4. Τα τιµολόγια ευκολιών υποδοχής των Οργανισµών Λιµένων και Λιµενικών Ταµείων 
καθορίζονται αντιστοίχως υπό των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και Λιµενικών Επιτροπών και 
εγκρίνονται υπό της εποπτευούσης Αρχής.  
Προκειµένου περί ιδιωτικών επιχειρήσεων, ταύτα καθορίζονται υπό του Υπουργείου.  
5. Πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα, χρησιµοποιούµενα ως ευκολίαι υποδοχής, δέον να είναι 
εγγεγραµµένα εις τα ελληνικά νηολόγια. Προς ικανοποίησιν επειγουσών αναγκών, δύναται 
να επιτραπή υπό του Υπουργείου ή χρησιµοποίησις κατ' εξαίρεσιν και πλοίων ή πλωτών 
ναυπηγηµάτων υπό ξένην σηµαίαν και δια χρονικόν διάστηµα οριζόµενον υπ' αυτού.   
 

Άρθρο 10 
Υφιστάµεναι και νέαι εγκαταστάσεις 

 
1. Αι κατά την έναρξιν ισχύον του παρόντος υφιστάµεναι και εις λειτουργίαν τελούσαι 
εγκαταστάσεις, υπόκεινται εις τας διατάξεις αυτού και των εις εκτέλεσιν του εκδιδοµένων 
Π.∆/των και Υπουργικών Αποφάσεων ως και τας εν ισχύι διατάξεις περί διαθέσεως 
αποβλήτων και απορριµάτων.  
2. ∆ια την ίδρυσιν και λειτουργίαν νέων εγκαταστάσεων και επέκτσιν ή τροποποίησιν 
υφισταµένων τοιούτων, απαιτείται προηγουµένη άδεια διαθέσεως των αποβλήτων και 
απορριµµάτων κατά τα υπό των οικείων διατάξεων καθοριζόµενα.  
3. Εάν λόγω του µεγέθους, της φύσεως ή της δραστηριότητος της εγκαταστάσεως υφίσταται 
γενικώτερος κίνδυνος δυσµενούς αλλοιώσεως του Θαλασσίου περιβάλλοντος, υποβάλλεται 
υπό του ενδιαφεροµένου ειδική έκθεσις εις την αρµοδίαν Υπηρεσίαν επί των δυσµενών δια το 



περιβάλλον τούτο επιπτώσεων.   
 

Άρθρο 11 
Υποχρεώσεις υπευθύνων ρυπάνσεως 

 
1. Εν περιπτώσει ρυπάνσεως ή προδήλου και επικειµένου κινδύνου προσκλήσεως τοιαύτης, ο 
Πλοίαρχος του πλοίου, ο προιστάµενος η ∆ιευθυντής της εγκαταστάσεως και οι οπωσδήποτε 
εντεταλµένοι, υποχρεούνται να λάβουν παν πρόσφορον µέτρον προς αποτροπήν, περιορισµόν 
και εξουδετέρωσίν της, αναφέροντες αµµελητί το γεγονός εις την οικείαν Αρχήν ή το 
Υπουργείον.  
2. Η Αρχή, ευθύς ως πληροφορηθή περιστατικόν ρυπάνσεως ή πρόδηλον και επικείµενον 
κίνδυνον προκλήσεως τοιαύτης, λαµβάνει παν πρόσφορον µέτρον προς αποτροπήν, 
περιορισµόν και εξουδετέρωσιν των εξ αυτής συνεπειών, ενηµερούσα σχετικώς τον 
Πλοίαρχον ή πλοιοκτήτην ή τον νόµιµον αντιπρόσωπόν του και εν απουσία αυτών τον 
πράκτορα ή έτερον αρµόδιον και επί εγκαταστάσεως τον ιδιοκτήτην ή τον εκµεταλλευόµενον 
αυτήν.  
3. Η Αρχή δύναται να χρησιµοποιή και συντονίζη ιδιωτικά µέσα και να αιτήται την 
συνδροµήν συναφών οργανισµών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, διαθετουσών τα αναγκαιούντα 
µέσα και την σχετικήν πείραν προς αντιµετώπισιν τοιούτων περιστατικών.  
4. Η χρησιµοποίησις των ανηκόντων εις Οργανισµούς και ιδιώτας µέσων γίνεται πάντοτε υπό 
τον έλεγχον της Αρχής  αι δε συναφείς δαπάναι βαρύνουν το πλοίον ή την εγκατάστασιν και 
τον οπωσδήποτε προκαλέσαντα την ρύπανσιν.   

 
Άρθρο 12  

 Εξασφάλισις απαιτήσεων 
 

1. ∆ια την αποκατάστασιν  προκληθεισών εκ ρυπάνσεως ζηµιών, ως και δια τας γενοµένας 
δαπάνας προς αποτροπήν ή εξουδετέρωσιν αυτής υπεύθυνος είναι ο υπαιτίως προκαλέσας 
την ρύπανσιν, µετ' αυτού δε ευθύνονται εις ολόκληρον και οι κάτωθι:  
α) Επί πλοίων και δεξαµενοπλοίων ο Πλοίαρχος, ο πλοιοκτήτης, ο εφοπλιστής, ο εν Ελλάδι 
διαχειριστής του πλοίου, επί πλοίων δε και δεξαµενοπλοίων ανηκόντων εις Ανωνύµους 
Εταιρείας και ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ως και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
αυτής.  
β) Επί εγκαταστάσεως, ο ιδιοκτήτης, ο εκ εκµεταλλευόµενος αυτήν, εάν δε αύτη ανήκη εις 
εταιρείαν ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής, ως 
και ο εν γένει εκπροσωπών την ρυπαίνουσαν Μονάδα.  
2. Αρµόδια δικαστήρια προς εκδίκασιν των κατά την παρ. 1 απαιτήσεων καθίστανται τα 
δικαστήρια του τόπου ένθα εγένετο η ρύπανσις ή ενός των Λιµένων ένθα κατέπλευσε το 
πλοίον και εν περιπτώσει ρυπάνσεως της ανοικτής θαλάσσης και µη κατάπλου του πλοίου εις 
ελληνικόν λιµένα, τα δικαστήρια Πειραιώς.   

 
Άρθρο 13  
Κυρώσεις 

 
1. Οι παραβάται, του παρόντος Νόµου της «Συµβάσεως» και των εις εκτέλεσιν τούτων 
εκδιδοµένων Π.∆/των και Υπουργικών Αποφάσεων, τιµωρούνται ποινικώς, διοικητικώς και 
πειθαρχικώς ως ακολούθως :  
α) Ποινικαί κυρώσεις:  
ι) Οι εκ προθέσεως προκαλούντες σοβαράν ρύπανσιν τιµωρούνται δια φυλακίσεως 
τουλάχιστον τριών (3) µηνών, Εαν εκ της πράξεως δύναται να προκύψη κίνδυνος ζηµίας ή 
βλάβης εις πρόσωπα ή πράγµατα, τιµωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους.  
ιι) Οι εξ αµελείας γενόµενοι υπαίτιοι των ως άνω πράξεων τιµωρούνται δια φυλακίσεως.  
Ούτοι δύνανται να απαλλάσσωνται από πάσης ποινής, εάν οικεία βουλήσει εξουδετερώσουν 
την ρύπανσιν και αποτρέψουν πάσαν δυναµένην να επέλθη βλάβην ή ζηµίαν ή εάν δια 
ταχείας αναγγελίας προς τας Αρχάς ήθελον συντελέσει εις την εξουδετέρωσιν της 



ρυπάνσεως, καταβάλλοντες συγχρόνως και τας συναφείς δαπάνας.  
β)  ∆ιοικητικαί κυρώσεις.  
ι)   Υπαίτιοι ρυπάνσεως της θαλάσσης ή των ακτών τιµωρούνται δι' αποφάσεως της αρµοδίας 
Αρχής δια προστίµου εξικονουµένου µέχρις οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχµών.  
Εις περιπτώσεις εξακολουθήσεως ρυπάνσεως επιβάλλεται υπό της Αρχής πρόστιµον µέχρι 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000 δραχµών) δι' εκάστην ηµέραν υπερβάσεως της ταχθείσης 
προθεσµίας αποκαταστάσεως. 
Εις περίπτωσιν σοβαράς ρυπάνσεως ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας  επιβάλλει πρόστιµον 
µέχρι πενήκοντα εκατοµµυρίων (50.000.000) δραχµών.  
ιι)  ∆ια Π.∆/των, προτάσει του Υπουργού, δύναται να αυξάνονται τα ανώτατα όρια των 
προστίµων.  
ιιι) ∆ια την καταβολήν των κατά το στοιχείον τούτο επιβαλλοµένων προστίµων ευθύνονται 
εις ολόκληρον τα εν άρθ. 12 παρ. 1 πρόσωπα.  
γ)   Πειθαρχικαί κυρώσεις:  
Εαν οι υπαίτιοι ρυπάνσεως είναι Ελληνες ναυτικοί, υπόκεινται και εις πειθαρχικήν δίωξιν 
κατά τας διατάξεις του Μέρους ΠΕΜΠΤΟΥ του Ν.∆ 187/1973 «περί κώδικος ∆ηµοσίου 
Ναυτικού ∆ικαίου», τιµωρούµενοι δια προσωρινής στερήσεως ασκήσεως του ναυτικού 
επαγγέλµατος.  
2. Αι ως άνω κυρώσεις, συντρεχουσών των νοµίµων προυποθέσεων, επιβάλλονται 
αθροιστικώς.   

 
Άρθρο 14  

∆ιαδικασία διαπιστώσεως παραβάσεων προς επιβολήν διοικητικών κυρώσεων και άσκησις 
ενδίκων µέσων 

 
1. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων (προστίµου), άρχεται από της 
βεβαιώσεως της παραβάσεως υπό του διαπιστούντος ταύτην οργάνου το οποίον συντάσσει 
υποχρεωτικώς  πλήρη περί ταύτης έκθεσιν. Η έκθεσις αύτη αποτελεί απόδειξιν της 
παραβάσεως. Οµοίαν, µετ' ίσης αποδεικτικής δυνάµεως έκθεσιν, συντάσσουν και οι 
διαπιστούντες παραβάσεις ρυπάνσεως χειρισταί πολεµικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, ως 
και κυβερνήται πολεµικών πλοίων.  
Η παράβασις δύναται να διαπιστούται και κατόπιν ειδικών χηµικών αναλύσεων υπό 
Κρατικών εργαστηρίων, δειγµάτων των εις την θάλασσαν εκ των πλοίων ή εγκαταστάσεων 
ξηράς εκχυθεισών ουσιών.  
2. Χειρισταί αεροσκαφών της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας ως και ελληνες Πλοίαρχοι  
και Κυβερνήται εµπορικών πλοίων, οφείλουν ν' αναφέρουν εις την αρχήν οιανδήποτε 
περίπτωσιν ρυπάνσεως διαπιστουµένην παρ' αυτών.  
3. Αρµοδία προς διαπίστωσιν της παραβάσεως και επιβολήν του προστίµου είναι η 
πλησιεστέρα προς τον τόπον της παραβάσεως Αρχή ή η Αρχή του πρώτου λιµένος κατάπλου 
του πλοίου µετά την παράβασιν.  
4. Προκειµένου περί παραβάσεων διαπραττοµένων υπό πλοίων υπό ξένην σηµαίαν, εκτός 
των ελληνικών χωρικών υδάτων, η διαπίστωσις της παραβάσεως και η επιβολή των 
κυρώσεων διενεργείται κατά τα ειδικώτερον οριζόµενα υπό της Συµβάσεως.  
5. Από της συντάξεως της κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου εκθέσεως και µέχρι 
πληρωµής του δια της εκδοθησοµένης αποφάσεως επιβαλλοµένου προστίµου απαγορεύεται ο 
απόπλους του πλοίου. Η απαγόρευσις του απόπλου αίρεται δια καταθέσεως ισοπόσου προς το 
επιβληθέν ή το, εκ των εν γένει συνθηκών της ρυπάνσεως κατά την κρίσιν της Αρχής 
πιθανολογούµενον πρόστιµον, εγγυητικής επιστολής νοµίµως λειτουργούσης εις την Ελλάδα 
Τραπέζης.  
Ο απόπλους δύναται επίσης να επιτραπή άνευ καταβολής του προστίµου ή καταθέσεως 
εγγυητικής επιστολής Τραπέζης, τη εγκρίσει του Υπουργού, δι' εν η πλείονα ταξίδια εάν 
επιτακτικοί συγκοινωνιακοί ή έτεροι λόγοι δικαιολογούν τούτο ή εάν παρέχεται ετέρα 
επαρκής, κατά την κρίσιν του Υπουργού, ασφάλεια και είναι εκ των πραγµάτων ανέφικτος ή 
άµεσος προσαγωγή Τραπεζικής εγγυήσεως.  
6. Το πρόστιµον επιβάλλεται δι' ητιολογηµένης αποφάσεως της αρµοδίας Αρχής, κατόπιν 



εγγράφου κλητεύσεως του παραβάτου, καλουµένου προς απολογίαν εντός 24 ωρών από της 
επιδόσεως ταύτης δυναµένης της προθεσµίας να παραταθή αιτήσει του ενδιαφεροµένου επι 
πενθήµερον.  
7. Εν αδυναµία, ανευρέσεως του παραβάτου δι' οιονδήποτε λόγον, καλείται προς παροχήν 
εξηγήσεων επί της παραβάσεως ο εκάστοτε Πλοίαρχος του πλοίου ή ο Πλοιοκτήτης ή ο 
εφοπλιστής ή ο εκπρόσωπος αυτών.  
8. Η επιβάλλουσα την κύρωσιν ∆ιοικητική απόφασις εκδίδεται, ου µόνον κατά του υπαιτίου 
της παραβάσεως, αλλά και κατά πάντων των κατά το άρθρο 12 του παρόντος συνυπευθύνων 
προς καταβολήν του επιβαλλοµένου προστίµου.  
9. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον δεν είναι δυνατή η κατά του υπαιτίου της παραβάσεως έκδοσις 
της αποφάσεως, η διαδικασία χωρεί και η απόφασις εκδίδεται κατά των λοιπών εν άρθ. 12 
συνυπευθύνων προς καταβολήν του προστίµου.  
10. Κατά της επιβαλλούσης το πρόστιµον αποφάσεως, ο παραβάτης ως και πας υπόχρεος εις 
καταβολήν του προστίµου, δύναται να ασκήση προσφυγήν εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
15 ηµερών, αρχοµένης από της εποµένης της κοινοποιήσεως εις αυτόν της αποφάσεως.  
Αι προσφυγαί κατά της αποφάσεως επιβολής προστίµου υπό του Υπουργού ασκούνται εντός 
15 ηµερών ενώπιον του Υπουργικού Συµβουλίου, όπερ αποφαίνεται ανεκκλήτως.  
Αι προσφυγαί ασκούνται ενώπιον του διοικητικού Πρωτοδικείου µενοµελούς µεν συνθέσεως 
δια ποσόν προστίµου µέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχµών, τριµελούς δε συνθέσεως 
δια ποσόν προστίµου µεγαλυτέρου. 

 
Άρθρο 15  

Σύστασις Περιφερειακών Σταθµών Καταπολεµήσεως της Ρυπάνσεως 
 

1. Συντιστώνται παρά τοις Λιµεναρχείοις Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ελευσίνος, 
Καβάλας και Χανίων, ανά εις Σταθµός Προλήψεως και Καταπολεµήσεως της Ρυπάνσεως της 
Θαλάσσης.  
2. Αι αρµοδιότητες των Σταθµών αυτών συνίστανται εις την επιθεώρησιν των πλοίων κατά 
τας διενεργουµένας φορτοεκφορτώσεις πετρελαίου τον έλεγχον παραδόσεως των καταλοίπων 
πετρελαίων, πετρελαιοειδών µιγµάτων και ετέρων ρυπαντικών ουσιών εις τας προς τούτο 
διατιθεµένας ευκολίας υποδοχής, την δια πλωτών και χερσαίων µέσων επιτήρησιν του 
θαλασσίου χώρου, την δι' ειδικών αγηµάτων αντιµετώπισιν περιστατικών ρυπάνσεως, ως και 
την εκτέλεσιν πάσης ετέρας υπηρεσίας ανατιθεµένης αυτοίς δια των εν παρ. 5 του παρόντος 
άρθρου εκδιδοµένων Υπουργικών αποφάσεων.  
3. Εν περιπτώσει ανάγκης το Αρχηγείον Λιµενικού Σώµατος δύναται να χρησιµοποιή το 
προσωπικόν και τα µέσα των Σταθµών και εις ετέραν περιοχήν και ν' αναθέτη εις αυτούς επί 
πλέον καθήκοντα, αναγόµενα εις την αστυνοµίαν της ναυσιπλοίας και την προστασίαν της 
ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση.  
4. ∆ια των Π.∆/των, εκδιδοµένων προτάσει των Υπουργών Συντονισµού, Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, Οικονοµικών και Εµπορικής ναυτιλίας, δύναται να συνιστώνται και έτεροι 
πλην των ανωτέρω Σταθµοί Προλήψεως και Καταπολεµήσεως της Ρυπάνσεως.  
5. ∆ι' αποφάσεων του Υπουργού, δηµοσιευοµένων δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως 
καθορίζονται:  
α. Η έδρα εκάστου Σταθµού Προλήψεως και Καταπολεµήσεως Ρυπάνσεως, ως και στα 
τοπικά όρια δικαιοδοσίας των, και  
β. παν εν γένει θέµα αναγόµενον εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν αυτών.   

 
Άρθρο 16 

 Συνιστώµεναι νέαι θέσεις 
 

1. Συντιστώνται αι κάτωθι θέσεις προσωπικού, προστιθέµεναι εις το σύνολον των οργανικών 
θέσεων του Υπουργείου.  
α) Οκτώ θέσεις µονίµων υπαλλήλων εποπτών δηµοσίας υγείας, κεκτηµένων πτυχίον 
αντιστοίχου Τµήµατος των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) ή πτυχίον 
Υγειονοµικής Σχολής Αθηνών και πενταετή υπηρεσίαν µετά την απόκτησιν του πτυχίου.  



β) Τριάκοντα εννέα (39) θέσεις τεχνικού προσωπικού επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
των ακολούθων ειδικοτήτων:  
ι) ∆ύο θέσεις διπλωµατούχων χηµικών µηχανικών.  
ιι) Μία θέσις διπλωµατούχου Ωκεανογράφου, και  
ιιι) Εξ (6) θέσεις τεχνικών συµβούλων επιθεωρήσεων πλοίων, κεκτηµέντων δίπλωµα 
Πλοιάρχου  Α' τάξεως ή Μηχανικού Α' τάξεως.  
ιυ) Τριάκοντα (30) θέσεις κατωτέρων πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού, κεκτηµένων 
πτυχίου ή αδείας καταστρώµατος ή µηχανής.  
2. Επί του επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις του 
Ν.∆. 385/1969 «περί προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου εις ∆ηµοσίας 
Υπηρεσίας και Ν.Π.∆.∆.». Τα του πειθαρχικού δικαίου του προσωπικού τούτου διέπονται 
υπό των διατάξεων του άρθρου 25 του Νοµ. 417/1976 «περί επαναφοράς εν ισχύι των 
πειθαρχικών διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικος» και «περί τροποποιήσεως και 
συµπληρώσεως αυτών».  
3. Αι αποδοχαί του προσλαµβανοµένου επί συµβάσει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου 
προσωπικού καθορίζονται αναλόγως της ειδικότητος εκάστου συµφώνως προς τας διατάξεις 
του Ν.∆. 1198/1972 «περί του τρόπου ρυθµίσεως των ορών αµοιβής και εργασίας, του επί 
σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου κ.λ.π».  
4. Οι επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου προσλαµβανόµενοι κατά τας διατάξεις του παρόντος, 
κάτοχοι αποδεικτικού ναυτικής ικανότητος  Εµπορικού Ναυτικού ασφαλίζονται ανεξαρτήτως 
χρόνου θαλασσίας υπηρεσίας των, εις το Ναυτικόν Αποµαχικόν Ταµείον και τα αντίστοιχα 
Ταµεία Προνοίας Εµπορικού Ναυτικού.  
5. Οι εκ των εν τη προηγουµένη παραγράφω επανδρούντες τα πλωτά µέσα Λ.Σ. υπάγονται 
κατά την εκτέλεσιν της Υπηρεσίας των εις τας ποινικάς και πειθαρχικάς διατάξεις του 
Κώδικος ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, εκτός εάν άλλως ειδικώς ορίζεται υπό ετέρων 
διατάξεων αφορωσών εις την Υπηρεσίαν επί πλωτών µέσων του Λιµενικού Σώµατος.  
6. Αξιωµατικοί και Υπαξιωµατικοί του Λ.Σ. επιβαίνοντες αεροσκαφών ως εναέριοι 
παρατηρηταί, υπάγονται εις τας διατάξεις των νόµων των διεπόντων εκάστοτε το ιπτάµενον 
προσωπικόν της Αεροπορίας Στρατού.   

 
Άρθρο 17  

Υποχρεώσεις Οργανισµών Λιµένων και Λιµενικών Ταµείων 
 

1.   Οι Οργανισµοί και τα Λιµενικά Ταµεία υποχρεούνται εις την διάθεσιν καταλλήλων 
παραλιακών χώρων δια την εγκατάστασιν των Σταθµών Προλήψεως και Καταπολεµήσεως 
Ρυπάνσεως και την εναποθήκευσιν του µηχανικού των εξοπλισµού, ως και την εξασφάλισιν 
των απαιτουµένων ευκολιών δια την υποδοχήν και παραµονήν των πλωτών µέσων αυτών.  
2.   Οι προς τούτο απαιτούµενοι χώροι και λοιπαί ευκολίαι καθορίζονται υπό τριµελούς 
Επιτροπής, αποτελουµένης εκ του Νοµάρχου, ή αντιπροσώπου αυτού, εξ ενός εκπροσώπου 
της Αρχής και εξ ενός εκπροσώπου του Οργανισµού Λιµένος ή του Λιµενικού Ταµείου. Εις 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, η αποθήκευσις των µέσων και υλικών απορρυπάνσεως, εις 
λιµένας ένθα εδρεύει Περιφερειακός Σταθµός, γίνεται εις καταλλήλους χώρους 
εξευρισκοµένους µερίµνη της υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένης επιτροπής.   

 
Άρθρο 18  

Είσπραξις και διάθεσις εσόδων εκ προστίµων 
 

1. Τα επιβαλλόµενα κατά το άρθρο 14 του παρόντος πρόστιµα αποτελούν έσοδα του 
∆ηµοσίου και εισπράττονται κατά τας διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως ∆ηµοσίων 
Εσόδων.  
2. Τα εν λόγω έσοδα περιέρχονται εις τον Κρατικόν Προϋπολογισµόν, εξ ού αντιµετωπίζεται 
και πάσα δαπάνη προς εφαρµογήν των µέτρων προλήψεως και εξουδετερώσεως της 
ρυπάνσεως της θαλάσσης και ίδια διά:   
α) Την προµήθειαν πλωτών, χερσαίων και εναερίων µέσων δια την προστασίαν του 
ελληνικού θαλασσίου χώρου εκ της ρυπάνσεως, ως και δια την αντιµετώπισιν δαπανών 



συντηρήσεως, επισκευής, εξοπλισµού και προµηθείας καυσίµων αυτών.  
β) Την προµήθειαν µέσων και εργαλείων και γενικώς την αντιµετώπισιν δαπανών προς 
εξουδετέρωσιν περιστατικών ρυπάνσεως.  
γ) Την αντιµετώπισιν δαπανών αναθέσεως εξετάσεων εις ιδιωτικά επιστηµονικά εργαστήρια 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.  
δ) Την προµήθειαν οργάνων και υλικών εν γένει αναγκαίων δια την εύρυθµον λειτουργίαν 
της ∆ιευθύνσεως Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος.  
ε) Την συµµετοχήν της ∆ιευθύνσεως Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος εις εργασίας 
∆ιεθνών Οργανισµών, Επιτροπών, Συνεδρίων επι θεµάτων θαλασσίου περιβάλλοντος.  
στ) Την καταβολήν ενοικίων δια µισθώσεις ακινήτων ως και δια την εκµίσθωσιν πλωτών, 
χερσαίων και εναερίων µέσων προς εξυπηρέτησιν εκτάκτων αναγκών της ∆ιευθύνσεως 
Προστασίας θαλασσίου Περιβάλλοντος.  
ζ) Την αµοιβήν προσωπικού παρασχόντος εκτάκτως βοηηθητικάς υπηρεσίας προς 
αντιµετώπισιν περιστατικών ρυπάνσεως.  
η) Την κατασκευήν έργων αρµοδιότητος του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, ως και την 
επισκευήν ή συντήρησιν κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων της ∆ιευθύνσεως Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος.  
θ) Την αποζηµίωσιν των µελών συγκροτουµένων οµάδων εργασίας εκ µη δηµοσίων 
υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΝΠ∆∆ δια την µελέτην ειδικών θεµάτων προστασίας του 
θαλασσίου περιβάλλοντος, την αποζηµίωσιν συµβούλων και την αντιµετώπισιν δαπανών 
αναθέσεως εκπονήσεως µελετών δια την αιτίαν αυτήν.  
ι) Την οργάνωσιν εκδηλώσεων, την εκτύπωσιν εντύπων και την ενίσχυσιν προσπαθειών 
αποσκεπουσών εις την διαπαιδαγώγησιν των ναυτιλλοµένων και του κοινού επί της ανάγκης 
προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.  
ια)  Την µετάκλησιν εκ της αλλοδαπής εµπειρογνωµόνων επί θεµάτων προστασίας του 
θαλασσίου περιβάλλοντος και την παροχήν αυτοίς της επιβαλλοµένης φιλοξενίας.  
3. Πρόσωπα συµπράττοντα και οπωσδήποτε υποβοηθήσαντα εις την ανακάλυψιν υπαιτίων 
ρυπάνσεως δικαιούνται αµοιβής καθοριζοµένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών 
Οικονοµικών και Ναυτιλίας.  
4. Το ύψος της αµοιβής καθορίζεται αναλόγως του ύψους του επιβαλλοµένου προστίµου και 
καταβάλλεται υπό του ∆ηµοσίου Ταµείου, εις τα δικαιούµενα πρόσωπα, ευθύς ως η απόφασις 
επιβολής του προστίµου καταστή αµετάκλητος.  
Εάν τα δικαιούµενα πρόσωπα ανήκουν εις το Λιµενικόν Σώµα, ο προσδιορισµός αυτών και η 
κατανοµή της αµοιβής καθορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού, προτάσει της οικείας 
Αρχής.  
Κατά τα λοιπά ισχύν έχουν αι διατάξεις του άρθρου 23 του Α.Ν. 389/1936 «περί οργανώσεως 
Οικονοµικής Αστυνοµίας κατά θάλασσαν».   

 
Άρθρο 19  

 Έλεγχος καταλληλότητας ουσιών απορρύπανσης. 
 

∆ια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Εµπορικής Ναυτιλίας, 
κατόπιν προηγούµενης γνωµοδοτήσεως του Ινστιτούτου Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών 
Ερευνών (ΙΩΚΑΕ) και του Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρµάκων (Κ.Ε.Ε.Φ.) ή ετέρου 
Κρατικού εργαστηρίου καθορίζονται αι προδιαγραφαί και ο έλεγχος της από απόψεως 
δηµόσιας υγείας και περιβάλλοντος καταλληλότητας των πάσης φύσεως ουσιών των 
δυνάµεων να χρησιµοποιηθούν δια την εξουδετέρωσιν της ρύπανσης της θάλασσας .   
 

Άρθρο 20   
Καταργούµεναι διατάξεις 

 
Καταργούνται :  
α) Το Β.∆. 532/1967 «περί διαδικασίας επιβολής προστίµων εις περιπτώσεις ρυπάνσεως 
ανοικτής θαλάσσης δια πετρελαίου».  
β) Η παρ. 3 του άρ. 3 του Ν.∆. 4529/1966 «περί κυρώσεως της ∆ιεθνούς Συµβάσεως» περί 



προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης δια πετρελαίου «Λονδίνον 1954 ως αύτη 
ετροποποιήθη υπό της ∆ιασκέψεως Λονδίνου 1962, ως αντικατεστάθη δια της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του Α.Ν. 388/1968 «περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως της «περί ελέγχου της 
ναυσιπλοΐας και επιθεωρήσεως εµπορικών πλοίων νοµοθεσίας».  
γ) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.∆. 4529/1966, ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.∆. 
915/71 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της «περί προλήψεως ρυπάνσεως της 
θαλάσσης δια πετρελαίου υπό πλοίων νοµοθεσίας» ως και το άρθρο 2 του Ν.∆.915/71. 
δ) Το δεύτερον εδάφιον του άρθ. 1 του Β.∆. 570/1971 «περί αυξήσεως ορίων χρηµατικών 
ποινών», και  
ε) Πάσα ετέρα διάταξις αναγοµένη εις θέµατα ρυθµιζόµενα δια του παρόντος.   
 

Άρθρο 21  
 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται µετά τρίµηνον από της δηµοσιεύσεως του εις την Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
Ο παρών νόµος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ’Ηµών σήµερον κυρωθείς, δηµοσιευθήτω 
δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόµος του Κράτους. 
 

Εν Αθήναις τη 13 Οκτωβρίου 1977 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 
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