
           
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                -ΜΔΩ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟΤ- 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 

ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΝΟΜΔΤΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 

Πεηραηάς, 18-06-2020 
Αρ. Πρωη.: 2132.1/  37585   /2020 

  

ΣΜΗΜΑ : Β'  ΠΡΟ:  Απνδέθηεο Πίλαθα Γηαλνκήο 

Σατ. Γ/λζε   Σατ. Γ/λζε : : Αθηή Βαζηιεηάδε, Πχιεο Δ1 – Δ2, Πεηξαηάο   

Σατ. Κώδηθας  : 18510   

Πιεροθορίες : Τπνπινίαξρνο Λ.. ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΟ Γήκνο   

Σειέθωλο : 213-1374650    

Fax : 213-1371505   

E-mail : dla@hcg.gr   

     

ΘΔΜΑ: «Έιεγτοη ζε πιοία ελ πιω γηα ηελ αποηροπή κεηάδοζες ηες παλδεκίας ηοσ θορωλοϊού COVID-19 – 

δεκηοσργία κπιοθ παραβάζεωλ». 

  

ΥΔΣ. : Α) Η ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020). 

Β) Η κε Α.Π.: 2132.1/37253/2020/17-06-2020 δηαηαγή καο. 

Γ) Η κε Α.Π.: 2132.1/37254/2020/17-06-2020 (ΑΓΑ: 6ΨΜΞ4653ΠΩ-1Ν1) δηαηαγή καο. 

 

 1. Δπί ηνπ ζέκαηνο, ζαο γλσξίδεηαη φηη εθδφζεθε ε (Α) ζρεηηθή, ε νπνία αληηθαζηζηά ηελ ππ' αξηζκ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.32009 Κ.Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1988 Β'/23-05-2020). Με ην άξζξν 10 ηεο ππφςε Κ.Τ.Α. πξνβιέπνληαη νη φξνη 

θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο κε πινία ηα νπνία εθηεινχλ δξνκνιφγηα ηνπ εζσηεξηθνχ. Άπαληεο 

(επηβάηεο, πινίαξρνη θαη κέιε πιεξσκάησλ) νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αλαξηεκέλεο νδεγίεο ζηε 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ Τ.ΝΑ.Ν.Π. (www.ynanp.gr → Οδηγίες και ερωηημαηολόγια επιβαηών → Αναλσηικές 

οδηγίες), νη νπνίεο ζαο έρνπλ δηαβηβαζηεί κε ηελ (Γ) φκνηα. Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ππφςε 

λνκνζεζίαο, ζας δηαβηβάδεηαη εθ λέοσ επηθαηροποηεκέλος ΠΙΝΑΚΑ κε νδεγίεο – θαλφλεο θαη ζεκεία, γηα 

ρξήζε απφ ηα ζηειέρε πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο ηφζν πξν ηνπ απφπινπ ησλ πινίσλ, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ηνπ πινπ. 

 2. Με ηε (Γ) ζρεηηθή ζαο δηαβηβάζηεθε ππφδεηγκα εληχπνπ βεβαίσζεο παξάβαζεο (θαη ζε ςεθηαθή κνξθή), 

ηνπ νπνίνπ ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν παξακέλεη σο έρεη. Πξνθείκελνπ λα δηελεξγεζεί νξζψο θαη απξφζθνπηα ε 

δηαδηθαζία ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ, πξνβείηε ζηελ εθηχπσζε ηθαλνχ αξηζκνχ ηξηπινηχπσλ εληχπσλ βεβαίσζεο 

παξάβαζεο (αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε γηα ηε ρξήζε απηψλ απφ ηηο Τπεξεζίεο ζαο), ηα νπνία ζα ηα ζπκπιεξψζεηε 

κε ηα ζηνηρεία ησλ Τπεξεζηψλ ζαο (ηίηινο Τπεξεζίαο, e-mail θαη ηειέθσλν), θαζψο θαη κε αξίζκεζε ηνπ αχμνληα 

αξηζκνχ απηψλ (γηα θάζε ηξηάδα, π.ρ. πξψηε ηξηάδα α/α 1, δεχηεξε ηξηάδα α/α 2 θ.ιπ.). Αθνινχζσο θάζε θχιιν 

ηνπ ηξηπινηχπνπ ζα ζθξαγίδεηαη κε ηελ ζηξνγγπιή ζθξαγίδα ησλ Τπεξεζηψλ ζαο (δίπια θαη αξηζηεξά απφ ην α/α) 

θαη ζα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Γξαθείνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Ληκεληθήο Αξρήο 

(ζηνλ ρψξν ηεο ζθξαγίδαο). Όια ηα ηξηπιφηππα ζα ηα ηνπνζεηήζεηε ζε εηδηθφ, γηα ηνλ ιφγν απηφ, θάθειν. 

Βεβαησκέλεο παξαβάζεηο γηα ην ππφςε ζέκα ζα ηνπνζεηνχληαη – ηεξνχληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν, καδί κε ηπρφλ 

ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο, απαληήζεηο, θαη e-παξάβνια πιεξσκήο ησλ πξνζηίκσλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα 

http://www.ynanp.gr/
ΑΔΑ: 9ΨΝ84653ΠΩ-ΔΟΨ



δηαιακβαλφκελα ζηε (Β) φκνηα, αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ησλ εληχπσλ βεβαίσζεο παξάβαζεο απφ ηηο 

Ληκεληθέο Αξρέο, γηα ηα ζηειέρε ησλ Π.Δ.ΓΙ.Λ.. πνπ ζα πξνβνχλ ζηνπο ζρεηηθνχο ελ πισ ειέγρνπο. 

 3. Παξάγξαθνο 11 (Γ) ζρεηηθήο ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ηελ πεξηβνιή ησλ ζηειερψλ πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηνπο 

ειέγρνπο. Αλσηέξσ ζηειέρε ζα θέξνπλ ζηνιή σο θάησζη: ηνιή Αλδξψλ Α/Ξ ππ' αξηζκ. 8β, ηνιή Αλδξψλ Τ/Ξ 

ππ' αξηζκ. 4, ηνιή Γπλαηθψλ Α/Ξ ππ' αξηζκ. 8β θαη ηνιή Γπλαηθψλ Τ/Ξ ππ' αξηζκ. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ: 

1. ΠΙΝΑΚΑ [Οδεγίεο – Καλφλεο – εκεία Διέγρσλ – Παξαβάζεηο (ζει.06)] 

2. Τπφδεηγκα Δληχπνπ Παξάβαζεο (ζει.02) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΗ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ: 
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Η
 ΠΔ.ΓΙ.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

2. Κεληξηθά Ληκελαξρεία – Ληκελαξρεία 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

Ληκεληθά Σκήκαηα – Ληκεληθνί ηαζκνί (μέζω ηων Προϊζηάμενων Λιμενικών Αρτών) 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γξ. θ. Τπνπξγνχ (π.η.α.) 

 (e-mail: minister.gram@yna.gov.gr, emkoutou@yna.gov.gr, ebouki@yna.gov.gr) 

2. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γξ. θ. Α/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) 

3. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γξ. θ.θ. Α' Τ/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. - Β' Τ/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) 

4. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γ.Δ.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) 

6. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γξ. θ. Γ.Κ. Α' 

7. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γ.Θ.. - Γ.Π. 

Ο Γηεσζσληής Α' Κιάδοσ 

 

 

Τπολαύαρτος Λ.. ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΟ Γεώργηος 

mailto:minister.gram@yna.gov.gr
mailto:emkoutou@yna.gov.gr
mailto:ebouki@yna.gov.gr
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ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΓΗΓΙΔ – ΚΑΝΟΝΔ – ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΧΟΥ – ΠΑΡΑΒΑΔΙ 

 

1. ΟΓΗΓΙΔ – ΚΑΝΟΝΔ ΠΡΟ ΑΠΟΠΛΟΤ / ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΠΑΡΑΒΑΔΙ 

α.α. 
ημείο Δλέγχου 

ΠΡΟΣΙΜΟ 

1.1. 

Αλακνλή επηβαηώλ γηα επηβίβαζε ζην πινίν – ηήξεζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ απόζηαζεο 

κεηαμύ ηνπο. 

 
150,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ ηεξνύζε ειάρηζηε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ από άιια άηνκα θαηά ηε 

δηάξθεηα επηβίβαζήο ηνπ ζην πινίν ....... θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνπο επηβάηεο) 

1.2. 

Σπκπιήξσζε ηνπ Εληύπνπ – Εξσηεκαηνινγίνπ Δήισζεο Υγείαο. 

 

150,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ ζπκπιήξσζε ην Έληππν – Δξσηεκαηνιόγην Γήισζεο Υγείαο θαηά ηελ 

επηβίβαζή ηνπ ζην πινίν ....... θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνπο επηβάηεο) 

Κείκελν: “...επέηξεςε ηελ επηβίβαζε επηβάηε ζην πινίν ....... ρσξίο λα έρεη θαηαηεζεί 

ζπκπιεξσκέλν ην Έληππν – Δξσηεκαηνιόγην Γήισζεο Υγείαο ηνπ επηβάηε θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” 

(γηα ην κέινο πιεξώκαηνο) 

1.3. 

Θεξκνκέηξεζε επηβαηώλ. 

150,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...επέηξεςε ηελ επηβίβαζε επηβάηε ζην πινίν ....... κε ζεξκνθξαζία ζεξκνκέηξεζεο 

ζώκαηνο κεγαιύηεξε  ησλ 37,8 
ν
C θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ην κέινο πιεξώκαηνο) 
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1. ΟΓΗΓΙΔ – ΚΑΝΟΝΔ ΠΡΟ ΑΠΟΠΛΟΤ / ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΠΑΡΑΒΑΔΙ 

1.4. 

Τνπνζέηεζε αληηζεπηηθνύ δηαιύκαηνο ζηελ είζνδν ηνπ πινίνπ. 

1.000,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ είρε πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε αληηζεπηηθνύ δηαιύκαηνο ζηελ είζνδν ηνπ πινίνπ 

θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 

Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (β) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνλ πινίαξρν ηνπ 

πινίνπ) 

1.5. 

Επηβάηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα ηνπ ηνύ ή έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε άηνκα πνπ 

έρνπλ λνζήζεη από ην ηό ή αξλνύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ Έληππν – Εξσηεκαηνιόγην 

Δήισζεο Υγείαο ή αξλνύληαη λα θνξέζνπλ κάζθα πξνζώπνπ  

ΜΗ ΔΠΙΒΙΒΑΗ ΣΟ ΠΛΟΙΟ 
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2. ΟΓΗΓΙΔ – ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΑΞΙΓΙΟΤ / ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΠΑΡΑΒΑΔΙ 

α.α. 
ημείο Δλέγχου 

ΠΡΟΣΙΜΟ 

2.1. 

Ελεκέξσζε ησλ επηβαηώλ γηα ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα πξνθύιαμεο από ηνλ ηό κε ερεηηθά 

κελύκαηα, βίληεν θ.ιπ. 

 
1000,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ πξνέβεζαλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ επηβαηώλ γηα ηα κέζα πξνθύιαμεο γηα ηελ 

απνηξνπή δηάδνζεο ηνπ θνξσλατνύ κε ηε ρξήζε ερεηηθώλ κελπκάησλ ή βίληεν ζην πινίν ........ 

θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 

Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (β) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ” (γηα ηνλ πινίαξρν ηνπ 

πινίνπ) 

2.2. 

Σήκαλζε ζε θαζίζκαηα επηβαηώλ γηα ην πνπ επηηξέπεηαη λα θαζίζνπλ θαη πνπ όρη 

 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ ππήξρε ε θαηάιιειε ζήκαλζε ζηα θαζίζκαηα γηα ηελ ρξήζε ηνπο ή κε από 

ηνπο επηβάηεο ζην πινίν ....... θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (β) 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ) 

1000,00 

Κείκελν: “...θαζόηαλ ζε θάζηζκα ζην νπνίν δελ επηηξεπόηαλ ε ρξήζε ηνπ, θαη' εθαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ δηάηαμεο θαη ρξήζεο θαζηζκάησλ ζην πινίν ....... .” (γηα ηνπο επηβάηεο) 150,00 

2.3. 

Φξήζε καζθώλ (πθαζκάηηλσλ ή ρεηξνπξγηθώλ κίαο ρξήζεο) ζε όινπο ηνπο ρώξνπο θαη θαζ' 

όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ από όινπο ηνπο επηβάηεο, ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο θαη ηνπο 

πινηάξρνπο 

150,00 
ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ θνξνύζε κάζθα πξνζώπνπ ζε εμσηεξηθό/εζσηεξηθό ρώξν ηνπ πινίνπ ..... αλ 

θαη όθεηιε θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ην 

κέινο πιεξώκαηνο θαη επηβάηε) 
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2. ΟΓΗΓΙΔ – ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΑΞΙΓΙΟΤ / ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΠΑΡΑΒΑΔΙ 

2.4. 

Τήξεζε απόζηαζεο κεηαμύ ησλ επηβαηώλ ζηνπο εμσηεξηθνύο θαη εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ 

πινίνπ, ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ 

150,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ ηεξνύζε ειάρηζηε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,5 κέηξνπ από άιια άηνκα εληόο ηνπ 

πινίνπ ....... θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνπο 

επηβάηεο) 

2.5. 

Τνπνζέηεζε επηδαπέδηαο ζήκαλζεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ ζηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη νη 

reception, ηα κπαξ, νη θαθεηέξηεο, νη ηνπαιέηεο θαη νη ρώξνη ππνδνρήο ησλ επηβαηώλ 

1000,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ είρε ηνπνζεηεζεί ε πξνβιεπόκελε επηδαπέδηα ζήκαλζε ζηνλ ρώξν ...... ηνπ 

πινίνπ ....... θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. 

(Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (β) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνλ 

πινίαξρν ηνπ πινίνπ) 

2.6. 

Τνπνζέηεζε – ύπαξμε πξνζηαηεπηηθώλ (γπάιηλα ή plexiglass) δηαρσξηζηηθώλ ζηα 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ζηνπο ρώξνπο εμππεξέηεζεο ησλ επηβαηώλ 

(reception) 

1000,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ είραλ ηνπνζεηεζεί ηα πξνβιεπόκελα πξνζηαηεπηηθώλ δηαρσξηζηηθώλ ζηνλ 

ρώξν ...... ηνπ πινίνπ ....... θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (β) 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνλ πινίαξρν ηνπ πινίνπ) 

2.7. 

Έιεγρνο από κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ηνπ πινίνπ γηα ηελ είζνδν ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ 

αηόκσλ ζηηο θνηλόρξεζηεο ηνπαιέηεο θαη ηήξεζεο ειάρηζηεο απόζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 1,5 
150,00 

ΑΔΑ: 9ΨΝ84653ΠΩ-ΔΟΨ



κέηξνπ 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...βξίζθνληαλ ζηηο θνηλόρξεζηεο ηνπαιέηεο ηνπ πινίνπ ...... ρσξίο λα ηεξνύλ ηελ 

ειάρηζηε απόζηαζε 1,5 κέηξνπ από άιινπο επηβάηεο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο 

ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 

3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνπο επηβάηεο) 

 

 

 

 

 

2. ΟΓΗΓΙΔ – ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΑΞΙΓΙΟΤ / ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΠΑΡΑΒΑΔΙ 

α.α. 
ημείο Δλέγχου 

ΠΡΟΣΙΜΟ 

2.8. 

Με ρξήζε ησλ αλειθπζηήξσλ/ρξήζε αλειθπζηήξσλ ηαπηόρξνλα από αξηζκό αηόκσλ > 40% 

ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ 

150,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...επηβηβάζηεθε ζε αλειθπζηήξα ηνπ πινίνπ ....... ελώ δελ επηηξεπόηαλ ε ρξήζε ηνπ 

θαη δελ αλήθε ζε θαηεγνξία αηόκσλ πνπ επηηξεπόηαλ ε ρξήζε ηνπ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 

10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνπο επηβάηεο) 

Κείκελν: “...επηβηβάζηεθε ζε αλειθπζηήξα ηνπ πινίνπ ....... καδί κε άιια άηνκα κε απνηέιεζκα 

ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ ηνπ αλειθπζηήξα λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 40% από ηνλ 

κέγηζην επηηξεπόκελν αξηζκό, ήηνη .... άηνκα αληί γηα ..... άηνκα θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 

10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνπο επηβάηεο) 

Κείκελν: “...επέηξεςε ηελ επηβίβαζε ζηνλ αλειθπζηήξα ζε άηνκα πνπ δελ εμαηξνύληαλ γηα ηε 

ρξήζε ηνπ/επέηξεςε ηελ επηβίβαζε ζηνλ αλειθπζηήξα ζε κεγαιύηεξν αξηζκό αηόκσλ από ην 

40% ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπόκελνπ αξηζκνύ, ήηνη .... άηνκα αληί γηα .... άηνκα θαηά παξάβαζε 

ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), 

ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ” (γηα ην πιήξσκα) 

2.9. 

Φξήζε θακπίλαο από δύν (02) άηνκα/έσο θαη ηέζζεξα (04) άηνκα ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 

νηθνγέλεηα ή ζπλνδεύνπλ άηνκα πνπ ρξήδνπλ θξνληίδαο 
150,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

ΑΔΑ: 9ΨΝ84653ΠΩ-ΔΟΨ



Κείκελν: “...εληόο ηεο ππ' αξηζκ. .... θακπίλαο ηνπ πινίνπ ...... ήηαλ παξαπάλσ ησλ δύν (02) 

αηόκσλ/ ησλ ηεζζάξσλ (04) αηόκσλ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 1 ηεο ππ' αξηζκ. 

Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνπο επηβάηεο) 

Κείκελν: “... επέηξεςε ηε ρξήζε ηεο ππ' αξηζκ. .... θακπίλαο ηνπ πινίνπ ...... από παξαπάλσ 

ησλ δύν (02) αηόκσλ/ ησλ ηεζζάξσλ (04) αηόκσλ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 1 ηεο 

ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 

3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ” (γηα ηνλ Οηθνλνκηθό Αμησκαηηθό - Αξρηινγηζηή) 

2.10. 

Τνπνζέηεζε αληηζεπηηθώλ δηαιπκάησλ ζηηο ηνπαιέηεο, ζηηο reception, ζηνπο ρώξνπο 

ππνδνρήο ησλ επηβαηώλ, ζηα bar θαη θαθεηέξηεο ησλ πινίσλ 

1000,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ είραλ ηνπνζεηεζεί αληηζεπηηθά δηαιύκαηα ζηνλ ρώξν ...... ηνπ πινίνπ ....... 

θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 

Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (β) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.” (γηα ηνλ πινίαξρν ηνπ 

πινίνπ) 

 

2. ΟΓΗΓΙΔ – ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΑΞΙΓΙΟΤ / ΗΜΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΠΑΡΑΒΑΔΙ 

α.α. 
ημείο Δλέγχου 

ΠΡΟΣΙΜΟ 

2.11. 

Σηα εζηηαηόξηα δελ πξέπεη λα ππάξρεη κπνπθέο κε απηνζεξβίξηζκα ησλ πειαηώλ – επηβαηώλ 

 

150,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...επέηξεςαλ ην απηνζεξβίξηζκα ησλ επηβαηώλ ζην εζηηαηόξην θαηά παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ” (γηα ηνλ πγεηνλνκηθά ππεύζπλν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο) 

2.12. 

Όια ηα καραηξνπήξνπλα, ηα πηάηα, νη ραξηπεηζέηεο, ηα αιαηνπίπεξα, ν δίζθνο, ηα 

αλαςπθηηθά θαη ηα θαιακάθηα, ζα πξέπεη λα είλαη κίαο ρξήζεο εθηόο εάλ ηα πηάηα θαη ηα 

καραηξνπήξνπλα πιέλνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο 

150,00 

ΠΑΡΑΒΑΗ: 

Κείκελν: “...δελ ρνξεγνύζαλ ζηνπο πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ..... επί ηνπ πινίνπ ..... 

αληηθείκελα κηαο ρξήζεο ή ρνξεγνύζαλ πηάηα θαη καραηξνπήξνπλα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ρσξίο 

λα θαζαξίδνληαη κε ηελ πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 2 ηεο 

ππ' αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.37992 Κ.Υ.Α. (Φ.Δ.Κ. 2401 Β'/17-06-2020), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 

3 εδ. (α) ηνπ ίδηνπ άξζξνπ” (γηα ηνλ πγεηνλνκηθά ππεύζπλν ηνπ θαηαζηήκαηνο) 
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ΑΔΑ: 9ΨΝ84653ΠΩ-ΔΟΨ



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α/Α: ...... (2) 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ  

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ .....................................................  

E-mail:  ….....................................................  

Τηλέφωνο: .................................................. (1)  

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ (3) 

τοιχεία Ελεγχόμενου: (4) 

Όνομα: .............................................................................. Επϊνυμο: ........................................................................... 

Όνομα Πατρόσ: ................................................................. Όνομα Μθτρόσ: .................................................................. 

Ημερομθνία Γζννθςθσ: ..................................................... Σόποσ Γζννθςθσ: ................................................................. 

Α.Δ.Σ. ι Διαβατιριο: .......................................................... Εκδ. Αρχι: ........................................................................... 

Α.Φ.Μ.: .............................................................................. Δ.Ο.Τ.: .................................................................................. 

Δ/νςθ Κατοικίασ: ................................................................ Πόλθ: .................................................................................. 

Σ.Κ.: .....................................................................................  

τοιχεία Επιχείρηςησ: (5) 

Επωνυμία: ........................................................................................................................................................................... 

Α.Φ.Μ.: .............................................................................. Δ.Ο.Τ.: .................................................................................. 

Δ/νςθ: ................................................................................ Πόλθ: .................................................................................. 

Σ.Κ.: .....................................................................................  

  

 1. Ο/Η ............................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................(6) 

Ζχοντασ υπόψθ τθν από 1-5-2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Φ.Ε.Κ. Α' 90) 

κατόπιν ελζγχου που πραγματοποιικθκε τθν ...../...../.........., θμζρα ......................... και ϊρα ............... ςτ...... επί τθσ οδοφ 

.............................................. αρ. ............. / ςτον λιμζνα ............................................................................ / επί του πλοίου 

........................................................................................................... (7) 

Επιβάλλουμε 

ςτον ανωτζρω υπόχρεο, πρόςτιμο φψουσ ..................................................... ευρϊ (..................... €), διότι κατελιφκθ να             

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................(8) 

κακϊσ και τθν αναςτολι τθσ λειτουργίασ για ........................ (.....) εργάςιμεσ θμζρεσ κατά παράβαςθ των διατάξεων του άρκρου 

τεςςαρακοςτοφ τζταρτου τθσ από 1.5.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Φ.Ε.Κ. Α' 90). 

Ο ΠΑΡΑΒΑΣΗ (10) Ο ΒΕΒΑΙΩΑ (11) 

 
 
 

 

ΒΕΒΑΙΩΗ ΑΡΝΗΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ΤΠΟΓΡΑΦΗ (12) 
 

ΑΔΑ: 9ΨΝ84653ΠΩ-ΔΟΨ



 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 
1. Αναγράφονται υποχρεωτικά: 
 - Σίτλοσ Τπθρεςίασ (π.χ. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ, Ελλθνικι Αςτυνομία, Δ/νςθ Άμεςθσ Δράςθσ Αττικισ) 
 - Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ Τπθρεςίασ 
 - Σθλζφωνο Επικοινωνίασ 
2. Αρικμείται με α/α ανά τρία (3) αντίτυπα. 
3. Διαγράφεται εάν δεν ςυντρζχει περίπτωςθ. 
4. υμπλθρϊνονται από το όργανο ελζγχου. 
5. υμπλθρϊνονται από το όργανο ελζγχου. 
6. υμπλθρϊνεται ο βακμόσ, το ονοματεπϊνυμο και θ Τπθρεςία του Οργάνου Ελζγχου. 
7. υμπλθρϊνονται, αντίςτοιχα, θθ θμερομθνία, θ θμζρα, θ ϊρα και ο τόποσ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ. 
8. Περιγράφεται θ διαπιςτωκείςα παράβαςθ. 
9. Διαγράφεται εάν δεν ςυντρζχει περίπτωςθ. 
10. Τπογραφι (ολογράφωσ) του παραβάτθ ι του νομίμου εκπροςϊπου/υπεφκυνου τθσ επιχείρθςθσ/Φορζα. 
11. Τπογραφι (ολογράφωσ) του Οργάνου Ελζγχου που βεβαιϊνει τθν παράβαςθ. 
12. υμπλθρϊνεται ςε περίπτωςθ άρνθςθσ τθσ παραλαβισ τθσ Πράξθσ Επιβολισ Προςτίμου και Αναςτολισ Λειτουργίασ. 

 

ΠΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
 

1. Σο αντίτιμο του προςτίμου μπορεί να καταβλθκεί εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία επίδοςθσ ι 
κοινοποίθςθσ ι κυροκόλλθςθσ τθσ Πράξθσ Επιβολισ Προςτίμου και Αναςτολισ Λειτουργίασ, μζςω θλεκτρονικοφ 
παραβόλου (e-παράβολο) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων, που εκδίδεται, είτε απευκείασ από 
τθν ιςτοςελίδα https://gsis.gr/e-paravolo (Φορζασ Ελλθνικό Δθμόςιο/Οριηόντια παράβολα), είτε από τα Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.) ι τισ Σράπεηεσ ι τισ κατά τόπουσ Δ.Ο.Τ. Αντίγραφο του παραςτατικοφ εξόφλθςθσ 
αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ που αναγράφεται ςτο ζντυπο τθσ Πράξθσ Επιβολισ Προςτίμου και 
Αναςτολισ Λειτουργίασ για τθν υποβολι αντιρριςεων. 
2. Ο παραβάτθσ ζχει δικαίωμα εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία επίδοςθσ ι 

κοινοποίθςθσ ι κυροκόλλθςθσ, να υποβάλει τισ ζγγραφεσ αντιρριςεισ του ςτον Προϊςτάμενο τθσ Τπθρεςίασ ι τθσ 

Αρχισ μόνο δια θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ειδικότερα ςτθν θλεκτρονικισ διεφκυνςθ: 

................................................................................................. , θ οποία αναγράφεται ςτο πεδίο (1). 

3. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ για υποβολι αντιρριςεων, το πρόςτιμο οριςτικοποιείται και αποςτζλλεται ςτθν 

αρμόδια Δ.Ο.Τ. φορολογίασ του ελεγχόμενου παραβάτθ, όπου βεβαιϊνεται. 

 

 

 

https://gsis.gr/e-paravolo
ΑΔΑ: 9ΨΝ84653ΠΩ-ΔΟΨ
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