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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πειραιάσ, 27- 4-2018
Αρικ. Πρωτ: 2131.2/30996/2018

ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΘΕΜΑ: Παροχι οδθγιϊν
χετ.: α) Σο άρκρο 24 του ν.4532/2018 ( Αϋ63)
β) Σο άρκρο 45 παρ.3 του ΠΔ 63/2005 (Αϋ98)

1. ασ γνωρίηουμε ότι ςτο άρκρο 24 του ανωτζρω (α) ςχετικοφ προβλζπεται θ αντικατάςταςθ του άρκρου 157 του
Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το άρκρο μόνον του ν.δ.187/1973 (Αϋ261). Οι διατάξεισ του
προαναφερόμενου άρκρου ιςχφουν από τθν 05-4-2018.
2. φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του ωσ άνω άρκρου 157 oι παραβάτεσ των διατάξεων των Γενικϊν και Ειδικϊν
Κανονιςμϊν Λιμζνων που εκδίδονται κατά το προθγοφμενο άρκρο τιμωροφνται, με απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ
αρμόδιασ Λιμενικισ Αρχισ, με πρόςτιμο φψουσ από πενιντα (50,00) ζωσ και εξιντα χιλιάδων (60.000,00) ευρϊ.
3. τθν παράγραφο 2 ορίηεται ότι το προςωπικό Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. ςυντάςςει ςχετικι ζκκεςθ βεβαίωςθσ που
κοινοποιείται ςτον παραβάτθ και ο ενδιαφερόμενοσ καλείται να εκκζςει τισ απόψεισ του εντόσ προκεςμίασ δζκα (10)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ Τ.Α. που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 8 του ωσ άνω άρκρου,
θ ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ που κα κοινοποιείται ςτον παραβάτθ κα ζχει τον τφπο και το περιεχόμενο του
επιςυναπτόμενου ςτο παρόν Τποδείγματοσ. Σα ζντυπα ζκκεςθσ βεβαίωςθσ παράβαςθσ να εκτυπϊνονται θλεκτρονικά
εισ τριπλοφν, να είναι βιβλιοδετθμζνα με κερμοκόλλθςθ ςε μορφι αρικμθμζνων μπλοκ των πενιντα (50) εντφπων και
να ζχουν ςυνεχόμενθ αρίκμθςθ, με μζριμνα των Τπθρεςιϊν ςασ. Ζνα ςτζλεχοσ κα παραδίδεται ςτον παραβάτθ, ζνα κα
τθρείται ςτον αντίςτοιχο φάκελο τθσ Τπθρεςίασ ςασ και ζνα κα παραμζνει ςτο προαναφερόμενο αρικμθμζνο μπλοκ.
Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται πλζον θ κλιςθ ςε απολογία, κακότι ο παραβάτθσ καλείται να εκκζςει τισ απόψεισ
του με τθν ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ.
4. τθν παράγραφο 5 ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ που ο παραβάτθσ δεν διακζτει Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου
(Α.Φ.Μ.), ςυντάςςεται βεβαίωςθ παράβαςθσ από το αρμόδιο ςτζλεχοσ Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. και αφαιρείται από τον παραβάτθ
το ζγγραφο εκνικότθτασ ι το πιςτοποιθτικό κυριότθτασ και το πιςτοποιθτικό αξιοπλοΐασ του υπό τθν κυριότθτα ι
κατοχι του παραβάτθ πλοίου. Εάν θ παράβαςθ αφορά ςε όχθμα και ο παραβάτθσ δεν διακζτει Α.Φ.Μ., αφαιρείται θ
άδεια κυκλοφορίασ και οι πινακίδεσ αυτοφ. Σα αφαιροφμενα ζγγραφα των προθγοφμενων εδαφίων αποδίδονται ςτον
νόμιμο κάτοχό τουσ μετά τθν πλθρωμι του προςτίμου ι τθν ζκδοςθ απαλλακτικισ απόφαςθσ ι τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ
εγγυθτικισ επιςτολισ τράπεηασ, εφόςον είναι ανζφικτθ θ καταβολι του προςτίμου ι θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ
τράπεηασ.
5. Κατόπιν των ωσ άνω εκτεκζντων μεριμνιςατε για τον εφοδιαςμό ςασ με ανωτζρω (α) ςχετικό, κακϊσ και για τθν
ενθμζρωςθ και τον εφοδιαςμό των Αρχϊν Τπαγωγισ ςασ με τα προαναφερόμενα ζντυπα.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ α.α.
Επιςυνάπτεται:
Τπόδειγμα Ζκκεςθσ Βεβαίωςθσ Παράβαςθσ (φ.01)
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ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΑΝΣΟΡΙΝΙΟ

ΚΟΣΡΟΣΜΠΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
I. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Κ.Λ/Χ – Λ/Χ
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Γρ.κ.κ. Τ.ΝΑ.Ν.Π.-Γ.Γ.-Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.-Α' Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. - Δ.Κ.Α'
2. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΕΛΑΛ-ΔΘ-ΔΕΠ-ΔΝΕΡ-ΔΙΠΘΑΠ – ΔΕΔΑΠΛΕ
3. Τ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΝΕΘΑΣ
4. ΠΕ.ΔΙ.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ
& ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ...........................

Α.Α...................

ΕΚΘΕΗ
ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΑΡΑΒΑΗ

...............................ςιμερα τθν …………… του μινα …………..…………………….....….. του ζτουσ 20 …..…...............................................
1

θμζρα ………………………… και ϊρα ……………..… ο/θ ……...............................……....…………………………….......…………............................
2

……………………………………………….. κατά τθν υπθρεςία μου ςτ …………………...........………………………… διαπίςτωςα ότι:
*

A.ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ……………………………………………………………………………………………………………...............................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΕΡΑ……………………………............................................................
ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ………………………….....………………….……….ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ …….........................................………...................…..
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ……………………………………………………………………………………….....................................................................
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΙΑ………………………....………........……………………………………ΣΗΛ………….................…................….............…..…..
ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Ή ΑΡΙΘ. ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ ΚΑΙ ΧΩΡΑ ΕΚΔΟΗ ΑΤΣΟΤ................................................................
……………………….......................................................ΑΦΜ……........…...................ΔΟΤ……...................................……........…….....
*B. ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ:....................................................................................................................................
ΕΔΡΑ:.......................................................................................................................................................................................
Α.Φ.Μ.................................................................... ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΤ:.........................................................................................
όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα από....................................................................................................................................................
3

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

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
4

Η ανωτζρω πράξθ ι παράλειψθ ςυνιςτά παράβαςθ του άρκρου..........................................................................................

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
5

Αφαιρζκθκαν επί τόπου........................................................................................................................................................,

μζχρι τθν πλθρωμι του προςτίμου ι τθν ζκδοςθ απαλλακτικισ απόφαςθσ ι τθν κατάκεςθ ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
τράπεηασ, εφόςον είναι ανζφικτθ θ καταβολι του προςτίμου ι θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ τράπεηασ.
Ο Παραβάτθσ
τ.υ.
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Ο/Η Βεβαιϊν/οφςα
τ.ς.υ.
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΗΝ ΜΕ Α.Α...............................................ΕΚΘΕΗ ΒΕΒΑΙΩΗ ΠΑΡΑΒΑΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ:
Καλείςκε να εκκζςετε τισ απόψεισ ςασ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ παροφςασ.

Βεβαιϊνεται ότι ο παραβάτθσ αρνικθκε να παραλάβει τθν παροφςα ι να υπογράψει τθν παροφςα (
διαγράφεται αναλόγωσ)

Ο/Η Βεβαιϊν/οφςα
τ.ς.υ.

τζλεχοσ Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ που παρίςταται
τ.ς.υ.

1. Βαθμόσ και ονοματεπϊνυμο ςτελζχουσ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
2. Αναγράφεται ο τόποσ διαπίςτωςησ τησ παράβαςησ
3. Περιγράφεται περιληπτικά η απαγορευμζνη πράξη ή παράλειψη και όλα τα ςυγκροτοφντα την παράβαςη πραγματικά
περιςτατικά
4. Περιγράφεται η διάταξη που παραβιάςτηκε και το ΦΕΚ που ζχει δημοςιευθεί
5. Στην περίπτωςη που ο παραβάτησ δεν διαθζτει Α.Φ.Μ. αναγράφονται τα αφαιροφμενα ζγγραφα
* Συμπληρϊνεται κατά περίπτωςη
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