
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ 

----------------------------------- 

 
 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  L 157, 

7.7.1995, σ.1, 

L 324, 

29.11.2002,  

σ. 53. 

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Άρθρου 7, 

παράγραφος 3, στοιχείο α) και του Άρθρου 19α της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου 

της 19ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το 

κράτος του λιμένα» ως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 

2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

5ης Νοεμβρίου 2002 για την τροποποίηση των οδηγιών για την 

ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, 

  

 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

47(I) του 2001 

27(Ι) του 2004. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας 

(Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του 

Κράτους του Λιμένα ) Νόμους του 2001 και του 2004 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος 

του Κράτους του Λιμένα) Νόμοι του 2001 έως 2009. 
  

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 3, του ακόλουθου νέου άρθρου 3Α: 

   
 «Άσκηση 

εξουσιών και 

εκτέλεση 

καθηκόντων 

κρατικών 

λειτουργών και 

3Α.-(1) Ο Υπουργός μπορεί να μεταβιβάζει γραπτώς 

σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους την άσκηση 

οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας 

περί έκδοσης διαταγμάτων, και την εκτέλεση 

οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι 

εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή 
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αξιωματούχων. αναθέτουν, αντίστοιχα, στην αρμόδια αρχή: 
   
  (α) το Διευθυντή, 
   
  (β) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο 

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων. 
   
  Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός 

διατηρεί την εξουσία να ασκεί ούτως μεταβιβαζόμενη 

εξουσία και να εκτελεί ούτως μεταβιβαζόμενο 

καθήκον, από και κατά την διάρκεια της εν λόγω 

μεταβίβασης. 
   
       (2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση 

εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του 

εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και 

να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες 

του Υπουργού. 
   
       (3)  Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και 

να ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του 

εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το 

πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση. 
   
       (4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος 

άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα 

ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, 

ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα 

λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί 

την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια 

πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, 

εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με 
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τυχόν οδηγίες του τελευταίου. 
   
       (5)  Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος 

άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, 

που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού 

κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε 

άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι 

δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν 

είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο 

ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν 

λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.». 
  

Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

3.  Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

εδαφίου (4) αυτού. 

  

Προσθήκη 

νέων άρθρων 

στο βασικό 

νόμο. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 21 των ακόλουθων νέων άρθρων 21Α και 21Β:  

  
 «Διοικητικό 

πρόστιμο. 

21Α.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή 

διαπιστώσει ότι πρόσωπο διενεργεί πράξη ή τελεί σε 

παράλειψη, κατά παράβαση του εδαφίου (3)(α) του 

άρθρου 6, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιβάλλει σε 

τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις  οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ, 

ανάλογα  με τη βαρύτητα της παράβασης, 

ανεξάρτητα από το αν συντρέχει  περίπτωση 

ποινικής ευθύνης δυνάμει  του παρόντος Νόμου ή 

άλλου νόμου ή κανονισμών. 
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       (2)  Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η 

αρμόδια αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο 

για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό 

πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για 

τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει 

τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα 

υποβολής παραστάσεων, μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία 15 ημερών από την ημέρα της 

ειδοποίησης. 
   
       (3) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο 

δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή και  

αιτιολογημένη απόφασή της την οποία διαβιβάζει στο 

επηρεαζόμενο πρόσωπο και - 
   
  (α)  η οποία καθορίζει την παράβαση∙ και 
   
  (β) δια της οποίας πληροφορεί το επηρεαζόμενο 

πρόσωπο - 
   
   (i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει 

την απόφαση- 
    
    (αα) με προσφυγή στον Υπουργό κατά 

το άρθρο 21Β, και 
     
    (ββ) με προσφυγή στο Ανώτατο 

Δικαστήριο κατά το Άρθρο 146 

του Συντάγματος, και 
     
   (ii) περί των προθεσμιών εντός των οποίων 

δύνανται να ασκηθούν τα 

προαναφερόμενα δικαιώματα, οι οποίες 
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καθορίζονται στο άρθρο 21Β του 

παρόντος Νόμου και το Άρθρο 146 του 

Συντάγματος, αντίστοιχα∙ και 
   
  (γ) η οποία καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω 

διαβίβασή της. 
   
       (4) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καθορίζει με 

οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του 

ύψους επιβαλλόμενου δυνάμει του εδαφίου (1) 

διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει την 

διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να 

αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του 

επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, με βάση τα 

κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά. 
   
 Προσφυγή 

ενώπιον του 

Υπουργού 

αναφορικά με 

διοικητικό  

πρόστιμο. 

21Β.-(1)(α)  Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου, ο 

αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία και ο πλοίαρχος 

τέτοιου πλοίου μπορούν έκαστος να προσβάλουν, με 

προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, την απόφαση της 

αρμόδιας αρχής δυνάμει του άρθρου 21Α περί 

επιβολής διοικητικού προστίμου, η οποία απόφαση 

αφορά το εν λόγω πλοίο. 
   
  (β)  Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού 

ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

30 ημερών από τη διαβίβαση της προσβαλλόμενης 

απόφασης στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. 
   
       (2) Τα εδάφια  (2), (3) και (4) του άρθρου 16 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου. 
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       (3)  Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο 

επιβλήθηκε με απόφαση του Υπουργού ως αρμόδια 

αρχή, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται ως εάν να ήταν 

διάταξη που προβλέπει την υποβολή ένστασης στον 

Υπουργό κατά της απόφασής του περί επιβολής του 

διοικητικού προστίμου.». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου αντικαθίσταται  από το ακόλουθο 

νέο άρθρο:  

 

  
 «Αποπληρωμή 

διοικητικών 

δαπανών και 

διοικητικού 

προστίμου.   

22.-(1)  Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης- 

   
     (α) προσώπου να καταβάλει στην αρμόδια αρχή 

το αντίτιμο των δαπανών οι οποίες το 

βαρύνουν κατά το άρθρο 18∙ 
   
     (β) προσώπου, στο οποίο επεβλήθηκε διοικητικό 

πρόστιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου, να 

καταβάλει στην αρμόδια αρχή τέτοιο 

πρόστιμο, 
   
  η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και 

εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος 

οφειλόμενο στη Δημοκρατία. 
   
       (2) Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συνιστά 

επιβάρυνση επί πλοίου, η οποία επιβάρυνση 
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ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι των άλλων 

δανειστών, όμως έπεται της τελευταίας υποθήκης: 
   
     (α) δαπάνη η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18 και 

η οποία αφορά το εν λόγω πλοίο∙ 
   
     (β) διοικητικό πρόστιμο που επεβλήθηκε στον 

έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου δυνάμει 

του παρόντος Νόμου, αναφορικά με το εν 

λόγω πλοίο. 
      (3)  Σε περίπτωση που διοικητικό πρόστιμο που 

επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου 

προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Υπουργού 

κατά το άρθρο 21Β είτε ενώπιον του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, 

ισχύουν τα ακόλουθα: 
   
  (α) τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται 

αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο∙ 
   
  (β) η αρμόδια αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε 

καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό 

πρόστιμο, στο πρόσωπο που το είχε 

καταβάλει.». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.050.082-2009 
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