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Απνδέθηεο Πίλαθα Γηαλνκήο

ΘΔΜΑ: «Καηάπλοςρ πλοίυν και ζκαθών, πποεπσόμενα από ηο εξυηεπικό ζε λιμένερ ηηρ ηπειπυηικήρ Υώπαρ –
transit ππομήθεια και εθοδιαζμόρ πλοίυν και ζκαθών ζε λιμένερ νήζυν – διενέπγεια επαζιηεσνικήρ
αλιείαρ».

ΥΔΣ. : Α) Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.17709/2021 (Φ.Δ.Κ. 1077 Β’/20-03-2021).
Β) Κ.Τ.Α. ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.17698/2021 (Φ.Δ.Κ. 1076 Β’/20-03-2021).

1. Δπί ηνπ ζέκαηνο θαη θαηφπηλ ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ απφ Ληκεληθέο Αξρέο, ζαο γλσξίδεηαη φηη ζχκθσλα κε
ην άξζξν ηξίην, παξ. 1 ηεο (Α) ζρεηηθήο, κεηαμχ άιισλ, απαγοπεύεηαι ο καηάπλοςρ ζηην ελληνική Δπικπάηεια,
ηδησηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο, επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πινίσλ θαη θξνπαδηεξφπινησλ αλεμαξηήησο ζεκαίαο,
ηα οποία πποέπσονηαι από ηην αλλοδαπή.
2. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηεο ππφςε Κ..Τ.Α., ηα ιδιυηικά πλοία ανατςσήρ και
επαγγελμαηικά ηοςπιζηικά πλοία, αλεμαξηήησο ζεκαίαο, κπνξνχλ λα θαηαπιεχζνπλ καη’ εξαίπεζη ζε
ειιεληθνχο ιηκέλεο θαη καξίλεο ηηρ ηπειπυηικήρ Υώπαρ, θαηφπηλ άδεηαο ηεο αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη είλαη θελά επηβαηψλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα θαηαπιεχζνπλ ζε ναςπηγεία ηηρ ηπειπυηικήρ Υώπαρ
γηα εξγαζίεο, εθφζνλ απηφ απνδεηθλχεηαη κε θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ηνπ λαππεγείνπ. Μεηά ην ηέινο ησλ
εξγαζηψλ, κπνξνχλ είηε λα απνπιεχζνπλ θελά επηβαηψλ γηα πξννξηζκφ ηεο αιινδαπήο, είηε γηα ιηκέλα ή καξίλα
ηηρ ηπειπυηικήρ Υώπαρ.
3. Οκνίσο ηα θξνπαδηεξφπινηα αλεμαξηήησο ζεκαίαο κπνξνχλ λα θαηαπιεχζνπλ καη’ εξαίπεζη ζε ειιεληθνχο
ιηκέλεο ηηρ ηπειπυηικήρ Υώπαρ, καθώρ και ζηος λιμένερ Ρόδος, Ηπακλείος και Κέπκςπαρ θαηφπηλ άδεηαο ηεο
αξκφδηαο Ληκεληθήο Αξρήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη θελά επηβαηψλ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα θαηαπιεχζνπλ ζε
ναςπηγεία ηηρ ηπειπυηικήρ Υώπαρ γηα εξγαζίεο, εθφζνλ απηφ απνδεηθλχεηαη κε θαηάιιεια πηζηνπνηεηηθά ηνπ
λαππεγείνπ. Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, κπνξνχλ είηε λα απνπιεχζνπλ θελά επηβαηψλ γηα πξννξηζκφ ηεο
αιινδαπήο, είηε γηα ιηκέλα ηηρ ηπειπυηικήρ Υώπαρ, καθώρ και ηυν λιμένυν Ρόδος, Ηπακλείος και Κέπκςπαρ
4. Καηά ηνλ θαηάπινπ ησλ σο άλσ πινίσλ ζηνπο αλσηέξσ ιηκέλεο, νη Τπεξεζίεο ζαο ζα ελεκεξψλνπλ ηηο
αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ηηο Σεισλεηαθέο Τπεξεζίεο, γηα ηηο ηπρφλ δηθέο
ηνπο ελέξγεηεο.
5. Οη πινίαξρνη, ηα πιεξψκαηα θαη νη επηβαίλνληεο ζηα πινία ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο
ησλ αξκφδησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ελψ άπαληεο, πέξαλ ησλ ηπρφλ επηπιένλ νδεγηψλ, ζα πξέπεη λα ηεξνχλ
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ηα πγεηνλνκηθά πξσηφθνιια θαη νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο
θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο https://www.ynanp.gr/el/), θαζψο θαη ηνπ Δ.Ο.Γ.Τ. https://eody.gov.gr/.
6. Σα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, ακέζσο κεηά ηνλ αξρηθφ
θαηάπινπ ηνπο ζε ιηκάλη ή καξίλα ηεο ρψξαο, παξακέλνπλ ζε ππνρξεσηηθφ πεξηνξηζκφ επηά (07) εκεξψλ εληφο
ηνπ ζθάθνπο/πινίνπ θαη ππφθεηληαη με δικέρ ηοςρ δαπάνερ ζε εξγαζηεξηαθφ ηαηξηθφ έιεγρν γηα πξνιεπηηθνχο
ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαζπνξά ηνπ θνξνλστνχ COVID-19 ζηελ ειιεληθή
Δπηθξάηεηα.
7. Σνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηεο (Α) ζρεηηθήο, πποβλέπεηαι ο
πποζυπινόρ πεπιοπιζμόρ εν όλυ ηυν θαλάζζιυν ζςνδέζευν με ηην Σοςπκία και ηην Αλβανία. Η απαγφξεπζε
δελ θαηαιακβάλεη ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κε πινία.
8. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο (Β) ζρεηηθήο, απαγνξεχεηαη εληφο ηεο ειιεληθήο
Δπηθξάηεηαο, ο απόπλοςρ και ο καηάπλοςρ κάθε ηύπος επαζιηεσνικού ζκάθοςρ, ηυν ιδιυηικών πλοίυν
ανατςσήρ και ηυν επαγγελμαηικών ηοςπιζηικών πλοίυν ανεξαπηήηυρ ζημαίαρ, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ
πξνβιεπφκελσλ εμαηξέζεσλ.
9. εκεηψλεηαη φηη ε πξνζέγγηζε ιδιυηικών πλοίυν ανατςσήρ και επαγγελμαηικών ηοςπιζηικών πλοίυν,
αλεμαξηήησο ζεκαίαο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη έρνπλ πξννξηζκφ ιηκέλεο ή καξίλεο ηεο επεηξσηηθήο
Υψξαο, ή λαππεγεία ηεο επεηξσηηθήο Υψξαο, ή ιηκέλα ηνπ εμσηεξηθνχ (transit δηέιεπζε), κπνξνχλ ζην πιαίζην
ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ θαη ελ γέλεη ηεο λαπζηπινΐαο, λα πξνβαίλνπλ ζε εθοδιαζμό κε θαχζηκα, λεξφ θαη
ηξνθνεθφδηα ζε ελληνικό ηπειπυηικό ή νηζιυηικό λιμένα, ζηο πλαίζιο transit διέλεςζηρ. Η ρξνληθή δηάξθεηα
ηεο ελ ιφγσ δηέιεπζεο είλαη ε απνιχησο αλαγθαία γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ππφςε δηαδηθαζηψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη
αςζηηπά συπίρ διεπαθή ησλ επηβαηλφλησλ ησλ ζθαθψλ κε πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ εθνδηακφ.
Δθφζνλ πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, νη επηβαίλνληεο δεν ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο
παξακνλήο ηεο (Α) ζρεηηθήο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ηέηνηαο πξνζέγγηζεο, ζα πξέπεη λα:
9.1.

Δλεκεξψλεηαη ε αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή, ε νπνία θαη ζα εγθξίλεη ζρεηηθά, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
αηηήκαηνο.

9.2.

Δλεκεξψλνληαη νη αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη νη Σεισλεηαθέο
Τπεξεζίεο, γηα ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο.

9.3.

Σεξνχληαη φια ηα πξνβιεπφκελα πγεηνλνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη απηνπξνζηαζίαο.

9.4.

Σεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3622/2007 (Φ.Δ.Κ. 281 Α'/20-12-2007), φπσο ηζρχεη θαη εηδηθά σο πξνο
ηε δηαζχλδεζε ηνπ πινίνπ κε ηνλ ιηκέλα.

9.5.

Σεξνχληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/2001 [Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Φ.Δ.Κ. 265 Α’/2211-2001)], φπσο ηζρχεη.

10. Γηελέξγεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο:
Καη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 2, πεξ. (ζ) ηεο (Β) ζρεηηθήο, επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο
κε ηε ρξήζε πισηνχ κέζνπ έσο νθηψ (08) κέηξσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο
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ελάκηζε (1,5) κέηξνπ κεηαμχ ησλ επηβαηλφλησλ ζε απηφ, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο κάζθαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2,
παξ. 1 ηεο ππφςε Κ.Τ.Α.
Οκνίσο, επηηξέπεηαη ε δηελέξγεηα εξαζηηερληθήο αιηείαο απφ ηελ μεξά, θαζψο θαη ε ππνβξχρηα εξαζηηερληθή
αιηεία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πγεηνλνκηθψλ κέηξσλ (σξάξην θπθινθνξίαο, ρξήζε
ηαηξηθήο κάζθαο, βεβαίσζε κεηαθίλεζεο θ.ιπ.).
χκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 2, πεξ. (ζ) ηεο ππφςε Κ.Τ.Α., γηα ηε κεηάβαζε ησλ αηφκσλ απφ ηνλ ηφπν
θαηνηθίαο ηνπο, ζην ζεκείν δηελέξγεηαο ηεο εξαζηηερληθήο αιηείαο, ή ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ειιηκεληζκέλν ή
αγθπξνβνιεκέλν ην πισηφ κέζν, ζα πξέπεη λα γίλεηαη πεδή ή κε πνδήιαην.
Σνλίδεηαη φηη νη ζρεηηθνί έιεγρνη αλαθνξηθά κε ηηο πποϋποθέζειρ μεηακίνηζηρ ησλ αηφκσλ γηα ηε δηελέξγεηα
εξαζηηερληθήο αιηείαο (πεδή ή κε πνδήιαην), ζα δηελεξγνχληαη ενηόρ ηυν σώπυν απμοδιόηηηαρ ηος Λιμενικού
ώμαηορ – Δλληνικήρ Ακηοθςλακήρ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 444/1970 (Φ.Δ.Κ. 39 Α’/26-02-1970)
φπσο ηζρχεη.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη Τπεξεζίεο ζαο δχλαληαη λα έξρνληαη ζε ζρεηηθή ζπλελλφεζε κε ηηο αξκφδηεο
Αζηπλνκηθέο Αξρέο, αλαθνξηθά κε ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ, ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο
πεξηνρέο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο ππφςε δξαζηεξηφηεηαο, ηα άηνκα πνπ δηελεξγνχλ
εξαζηηερληθή αιηεία, πέξαλ ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο (Β) ζρεηηθήο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ θαη ηηο
δηαηάμεηο ησλ θάησζη:
 Σνπ π.δ. 373/1985 (Φ.Δ.Κ. 131 Α’/22-07-1985) φπσο ηζρχεη, αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο
ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ αιηεπκάησλ, θαζψο θαη ηελ επνρή πνπ
δηελεξγείηαη ε ππφςε αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.
 Σσλ άξζξσλ 240 θαη 241 ηνπ θαηά πεξίπησζε Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα θαη ησλ άξζξσλ 9 θαη 10
ηνπ ππ’ αξηζκ. 188 Δηδηθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα Πεηξαηά.
 Σνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα ππ’ αξηζκ. 23 (Φ.Δ.Κ. 231 Β’/01-03-2000) φπσο ηζρχεη, αλαθνξηθά κε
ηε ρξήζε ηνπ ζθάθνπο (Α.Δ.Π., ζσζηηθά κέζα, έθηαζε πιφσλ θ.ιπ.).
11. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γ.Π.Ν. – Γ.Α.Π.ΘΑ.. – ΓΙ.ΓΙ.ΝΑ.Λ. – Γ.Α.Ν. – Γ.Δ.Π. – Γ.ΔΛ.ΑΛ. θαη
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ./Γ.Λ.Π. πνπ δηαλέκεηαη ην παξφλ, εληέιινληαη φπσο πξνβνχλ ζηηο ηπρφλ δηθέο ηνπο
ελέξγεηεο θαη ηελ παξνρή ηπρφλ εηδηθφηεξσλ νδεγηψλ.

Ο Τποςπγόρ

Ιυάννηρ Πλακιυηάκηρ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA-EVANGELIA KOUKAKI
Ημερομηνία: 2021.03.24 10:27:49 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
1. Κεληξηθά Ληκελαξρεία – Ληκελαξρεία
2. Ληκεληθά Σκήκαηα – Ληκεληθνί ηαζκνί (μέζω ηων Προϊζηάμενων Λιμενικών Αρχών)
ΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1Η – 2Η – 3Η – 4Η – 5Η – 6Η – 7Η – 8Η – 9Η ΠΔ.ΓΙ.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γξ. θ. Τπνπξγνχ
(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.
3. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γξ. θ. Β' Τ/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
4. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γ.Δ.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.
5. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γξ. θ.θ. Γ.Κ. Α' – Γ.Κ. Β’ – Γ.Κ. Γ’ – Γ.Κ. Γ’
6. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ./Γ.Π. – Γ.Α.Π.ΘΑ.. – ΓΙ.ΓΙ.ΝΑ.Λ. – Γ.Π.Ν. – Γ.Θ.. – Γ.Ν.ΔΡ. – Γ.ΔΛ.ΑΛ. – Τ.Ο.Θ.Δ. –
Γ.ΔΛ.Α.Λ.
7. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Δλεκέξσζεο
8. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ./Γ.Λ.Π. - ΓΙ.Ν.Δ.ΘΑ.Σ.
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