
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Επι τοϋ σχεδίου Νόμου «"pi, προστασίας τοϋ θαλασσίου 

περιβάλλοντος καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτω· ·.

Ποος τήν Βουλήν των ’Ελλήνων

Ή διεύρυνσις τοϋ διά θαλάσσης έμ—ορίου, ή .'.υτ:: 
κχτχναλώσεως — ετρελαιου. ή ίδρυσις νέων διυλιστ'ριι.ν 
καί έπισκευαστικων βάσεων πλοίων, ή έπέκτχσις των εγκα
ταστάσεων των υ τ. ισ τ χ υ εν ω ν τοιουτουν και μ όημ.ουργια 
π άστε ούσεωτ νέων 3ιντ.γ/;'.νικο>ν μονάδων πλησίον των 
άκτω· ··. πολλαπ/ι σιάζουν όσημέρ.τι τον άριθμόν καί τό 
υιένεύ.: των δια ;·.· νυ>μενων πλοίων καί είδικώτερον των

"Λεθεον 2. 1? Τ . ι|

οεεαυ.ινοπ/'.οιωνν. είε τ.ν Ελληνικόν Θαλάσσιον χώρον ως καί
τπς πάσης (ρύσεως πηγάς ρυ.,άνσεως .ής Θαλασσής.

Λόνω των λίαν δυσμενών συνεπειών εκ της ρυπανσεως

Κ .•/•‘ορίζεται ότι ό Νόμος έχει εφαρμογήν εις τούς λιμέ
νας, τ:-.ς άκτάς καί τα έλληνικά χωρικά ΰδατα, επί δεξαμε- 
νοπλνων καί λοιπών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας καί 

-χωρητικυτητος. 'Ομοίως ό Νόμος εφαρμόζεται εις τήν ανοι
κτήν Οπλασσαν επί δεξαμενοπλοίων καί λοιπών πλοίων υπό 
ελληνικήν ή ξένην σημαίαν υπό τάς επιφυλάξεις των δια- 
τάξεων τών έκάστοτε ΐσχυουσών διεθνουν Συμβάσεων πεός 
αποφυγήν ρυπάνσεως τής θαλάσσης καί εν γένει πεοστα- 
σίαν τοϋ θαλασσίου περιβάλλοντος. Ό νόμος τυγχάνει επί-
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πλησίον τών ακτών ή όπωσδ/π«τε χρησιμοπν.ΰυσών ταύ- 
τας διά τάς λειτουργικά; των ανάγκες. Εόίίική μνεία --ίνεται 
προκειμένου καί περί πολεμικών πλοίων υπό Ελληνικήν ή 
ξένην σημαίαν όπως εφαρμόζουν, καθ’ ον χρόνον εύρίσκονται 
εντός περιοχών υπό τήν δικαιοδοσίαν τής Ελλάδος, ανά
λογα μέτρα πρός τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου.

Τό Ν.Λ. 4529,1966 «περί κυρώσεως τής Δ.Σ. «περί 
προλήψεως τής ρυπάνσεως τής Θαλάσσης διά πετρελαίου» 
Λονδΐνον 1954, ώς αΰτη έτροποποιήθη υπό τής Λιασκέ- 
ψεως Λονδίνου 1952». τό Ν.Λ. 38S, 1968 «περί συμπληρώ- 
σεως καί τροποποιήσεως τής περί «ελέγχου τής Ναυσιπλοΐας 
καί Έπιθεωρήσεως ’Εμπορικών Πλοίων Νομοθεσίας», 
τό Ν.Λ. 915/Γ97Γ «περί συμπληρώσεως καί τροποποιή
σεως τής ((περί προλήψεως ρυπάνσεως τής θαλάσσης διά 
πετρελαίου ύπό πλοίων νομοθεσίας», τό Ν.Λ. 187/1973 
«περί Κωδικός Λημοσίου Ναυτικοϋ Λικαίου» καί ή ΰπ’ 
άριθ. Ε1β/221/65 Υγειονομική διάταξις «περί διαθέσεως 
λυμάτων καί βιομηχανικών άποβλήτων» ώς έτροποποιήθη, 
άποτελούν τό υφιστάμενον νομικόν καθεστώς, τό διέπον τήν 
πρόληψιν καί καταστολήν τής ρυπάνσεως τής θαλάσσης. 
Λεν αντιμετωπίζονται έν τούτοις άπασαι αί μορφαί ρυπάν
σεως, ώς είναι αί έκ δηλητηριωδών καί τοξτκών ουσιών, αί 
έκ λυμάτων, άποβλήτων κλπ. καί δή κατά τόν δυνατόν λυσι- 
τελέστερον τρόπον, ουδέ προβλέπονται τεχνικαί μέθοδοι 
χρήσιμο—οιήσεως κατασταλτικών κατά τής ρυπάνσεως 
μέτρων.

Γενικώς ή έλλειψις ειδικού νομοθετηματος διέποντος 
τήν προστασίαν τοϋ θαλασσίου περιβάλλοντος έκ τής ρυ
πάνσεως, ΰπό τήν εύρεΐαν αυτής έννοιαν καί διαγράφοντας 
κατά τρόπον σαφή τάς πρός τοϋτο υποχρεώσεις καί δικαιώ
ματα τής Διοικήσεως, τών ’Οργανισμών Λιμένων, τών Λιμε
νικών Ταμείων, τών πλοίων, τών εταιρειών πετρελαιοει
δών, τών ναυπηγείων, τών έπισκευαστικών βάσεων πλοίων 
ώς καί τών πάσης φύσεως βιομηχανιών, τών κειμένων πλη
σίον τών άκτών ’Επιχειρήσεων καί ’Οργανισμών ή οπωσδή
ποτε χρεσιμοποιούντων αύτάς διά τάς λειτουργικές των 
άνάγκας, άποτελεΐ κενόν, διαπιστωθέν εις πλείστας περι
πτώσεις.

Ή επιβολή, έξ άλλου, κυρώσεων ΰπό τής Διοικήσεως 
κατά τών υπαιτίων προκλήσεως ρυπάνσεως τής θαλάσσης, 
ένεργεΐται βάσει διατάξεων κατεσπαρμένων εις δ'.άφαρα νομο- 
θετήματα καί δή είε τά Ν.Λ. 4529/1966, Β.Λ. 532/1967, 
Ν.Λ. 915/1971, Β.Δ. 570/1971 καί Ν.Δ. 187/1973 άνευ
ενιαίας διαδικασίας διά τήν εις πρώτον καί δεύτερον βαθμόν 
κρίσιν τής Διοικήσεως, ένώ συγχρόνως περιορίζεται έπί 
περιστατικών ρυπάνσεως μόνον διά πετρελαίου ΰπό πλοίων, 
μη προβλεπομενων άντιστοίχων κυρώσεων κατά τών παρα
κτίων εγκαταστάσεων αΐτινες ρυπαί'^ρυν τήν θάλασσαν.

Εις τήν πληρεστέραν όθεν προστασίαν τής δημοσίας 
ΰγείας και τής εθνικής οίκανομίας έκ τών δυσμενών συνε- 
πειών τής ρυπάνσεως τής θαλάσσης άποβλέπει τό συνημμέ
νου σχέδιον Νόμου, έπί τών κυριωτέρων διατάξεων τοϋ όποι
ου παρατηρούνται τά κάτωθι :

Άρθρον 1.
Λόγω τοϋ εΐδικοϋ άνττκειμένου τοϋ νομοθετηματος έκρίθη 

σκόπιμος ή παράθεσις τής κυριωτέρας ορολογίας διά τήν 
ομοιόμορφον ερμηνείαν.

Άρθοον 3.
ρητη α'παγορευσις απορριφεως πασης ου- 

θαλάσσης ΰπό
Καθιεροϋτα

σίας δυναμενης νά πρόκαλέση ρύπανσιν της 
τήν έννοιαν τών όρων τσϋ άρθρου 1.

“Αρθρον 4.

Το άρθρον τοϋτο καθορίζει τάς ύποχρεώσεις παντός.πλοίαυ. 
χρησιμοποιοϋντος τοΰς Ελληνικούς λιμένας. Λι’ αύτοϋ δια
γράφεται ευρύ πλαίσιον καθηκόντων τών πλοιάρχων ώς 
πρός τά κατάλοιπα, τά πετρελαιοειδή μίγματα, τά απορ
ρίμματα, τά κατάλοιπα τών δηλητηριωδών καί τοξτκών 
ουσιών κ.ά. Είδικώτερον τά χρησιμοποιοΰντα τοΰς Ελλη
νικούς λιμένας πλοία ΰποχρεοϋνται νά παραδίδουν τά κατά
λοιπα καί πετρελαιοειδή μίγματα καί τά απορρίμματα αυτών 
εις καθοριζομένους πρός τοϋτο χοΰρους ή πλωτά μέσα ΰπο- 
δοχής αυτών. ’Επίσης λαμβάνεται πρόνοια όπως τά κατά- 
λ.οιπα δηλητηριωδών καί τοξικών ούσιών παραδίδωνται 
κατά τάς διατάξεις τής άρμοδίας Λιμενικής ’Αρχής άπαγο- 
ρευομένης τής άπορρίψεώς των εις τήν θάλασσαν.

'Ύφίσταται πρόβλεψις διά τήν άπαγόρευσιν τοϋ από
πλου πλοίου διαθέτοντος κατάλοιπα καί πετρελαιοειδή αύτοϋ 
μίγματα, ώς καί κατάλοιπα δηλητηριωδών καί τοξτκών οΰ- 
ούσιών, άπορριμμάτων καί λυμάτων καί μέχρι παραδό- 
σεως αυτών, έφ’ όσον ή Αρχή έξακριβώση ότι εις τούς 
λιμένας προσεγγίσεως τοϋ πλοίου δεν διατίθενται εύκο- 
λίαι υποδοχής καταλοίπων.

Ειδική ύποχρέωσις επιβάλλεται εις τά προσεγγίζοντα 
εις Ελληνικούς λιμένας ή όρμους δεξαμενόπλοια, λόγω τής 
φύσεως τών φορτίων των, όπως έκτελέσουν έργασίας άπαλ- 
λαγής τών δεξαμενών των έκ τών άερίων πρό τής φορτώ- 
σεως φορτίου μή όμοειδοϋς πρός τό έκφορτουθέν, θεσπίζε
ται όμως διά τά πλοία ταϋτα άπαλλαγή έκ τής ύποχρεώ- 
σεως διαθέσεως τών καταλοίπων καί πετρελαιοειδών μιγμά
των έφ’ όσον έν τώ πλοίου διατίθενται έν λειτουργία έπαρκή 
μέσα έπεξεργασίας καί
σύστημα φορτωσεως

διαχωρισμού η χρησιμοποιούν τό 
ιτρελαίου έν επιφάνεια συμφώνως

πρός τάς άπαιτήσεις τής οικείας Διεθνοϋς Συμβάσεως.
“Αρθρον 5.

Εΐδτκαί υποχρεώσεις έπιβάλλονται εις εγκαταστάσεις 
ένθα διεξάγονται μεταδόσεις πετρελαιοειδών ώς καί έπι- 
σκευαί πλοίων διά τήν άποφυγήν ρυπάνσεως τής θαλάσσης 
καθώς καί διά τήν παρ’ αυτών άνάπτυξιν ευκολιών ύποδο- 
χής καταλ.οίπων καί άκαθάρτου έρματος προκειμένου νά 
έξασφαλίζεται ή άποφυγή αυτών εις τήν θάλασσαν. Περαι
τέρω προβλέπεται ειδική διαδικασία διά τήν παροχήν άδειας 
διά τήν λειτουργίαν λουτρικών έγκαταστάσεων καθώς καί 
μέτρα διασφαλίζοντα τήν δημοσίαν έν γένει ύγείαν εις τάς 
έν λόγω έγκαταστάσεις.

Άρθρον 6.

Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου αύτοϋ έπιδιώκεται ή 
έξασφάλισις όχι μόνον τής προλήψεως, άλλα καί τής κατα
στολής έν περιπτώσει περιστατικοϋ ρυπάνσεως. Καθορί-



ζόνται βά.-υποχρεώσεις εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών ξη
ρός χωρητικότητας άνω των 150 τόννων διά την λήψιν μέ
τρων κατά τάς φορτοεκφορτώσεις-.τϊετρελαιοειδών ώς καί 
κατά τήν πετρέλευσιν των πλοίων, προς άντιμετώπισιν 
ρυπάνσεως τής θαλάσσης έκ τής τυχόν διαφυγής πετρελαίου. 
Έξ άΰλου δεν άφίενται ανεξέλεγκτοι καί αί μικρότεραι έγκα- 
ταστάσεις, των υποχρεώσεων αύτών καθοειζομένων δι’ 
άποφάσεως τής Λιμενικής ’Αρχής.

“Αρθρα 7 καί 8.

Δι’ αύτών καθιεροϋται ό ουσιαστικός έλεγχος τόσον τών 
χωρικών ύδάτων όσον καί τμήματος τής ανοικτής θαλάσσης 
εις την οποίαν ευρισκόμενον τό δεςαμενοπλοιον δύναται να 
λάβη τήν εντολήν μή εισόδου του εις τον Ελληνικόν θαλάσ
σιον χώρον. Καθορίζονται έζ άλλου αί υποχρεώσεις τών πλοι
άρχων δεξαμενοπλοίων προσέγγιζαν των εις Ελληνικούς 
λιμένας ή όρμους λόγω άνωτέρας βίας ή προοριζομένων δι’ 
'Ελληνικούς λιμένας ή όρμους διά τάς περιπτώσεις ζημίας 
ή φθοράς ή άτυχή ματος έξ ών δύναται νά έπέλθη ρύπανσις 
τής θαλάσσης καί προβλέπονται μέτρα σκοποϋντα εις τον 
περιορισμόν τών έκ τής διακινήσεως ή τής κατασκευής τών 
δεξαμενοπλοίων δυναμένων νά προέλθουν κινδύνων ρυπαν- 
σεως τής θαλάσσης.

“Αρθρον 9.
Προβλέπεται όπως δι’ έκδιδομένων Υπουργικών απο

φάσεων καθορίζωνται οί όροι καί αί προϋποθέσεις οργανώ- 
σεως καί λειτουργίας ευκολιών υποδοχής καταλοίπων καί 
πετρελαιοειδών μιγμάτων ώς καί ή ύποχρέωσις κατασκευής 
τοιούτων εύκολιών ύπό τών Λιμενικών Ταμείων καί ’Οργα
νισμών Λιμένος.

“Αρθρον 10. Μ

Καθορίζεται ή υποχρεωτική συμμόρφωσις τόσον τών 
υφισταμένων όσον καί τών νέων εγκαταστάσεων προς τάς 
θεσπιζομένας διατάξεις. -

'Αρθρον 11.

Καθορίζεται ή ύποχρέωσις παντός υπευθύνου διά προ- 
κληθεϊσαν ρύπανσιν ή δι’ επικείμενον κίνδυνον προκλήσεως' 
τοιαύτης, προς ληψιν παντός προσφόρου μέτρου διά τήν 
αποτροπήν, τόν περιορισμόν καί τήν έξουδετέρωσιν ταύ- 
της καί τήν σύγχρονον ένημέρωσιν τής Λιμενικής ’Αρχής 
ή τοϋ Υπουργείου διά τήν λήψιν τών ένδεδειγμένων μέτρων. 
Διά τοϋ αύτοΰ άρθρου παρέχεται επίσης ή εύχέρεια εις τήν 
Λιμενικήν ’Αρχήν, όπως χρησιμοποιή καί συντονίζη ιδιω
τικά μέσα άπορρυπάνσεως καί αίτήται τήν συνδρομήν οργα
νισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων πρός άντιμετώπισιν περι
στατικών ρυπάνσεως, τών συναφών προς τοΰτο δαπανών 
βαρυνουσών τόν προκαλέσαντα τήν ρύπανσιν.

'Αρθρον 14.
'Ορίζεται ή διαδικασία διαπιστώσεως τών παραβάσεων 

πρός επιβολήν διοικητικών κυρώσεων ώς καί ή άσκησις .εν
δίκων μέσων.

Πρός κατοχύρωσιν τών συμφερόντων τοϋ Δημοσίου λαμ- 
βάνεται πρόνοια, ώστε άπό τής βεβαιώσεως τής παραβά- 
σεως ύπό τής ’Αρχής καί μέχρι πληρωμής τοϋ έπιβαλλο- 
μένου προστίμου ή καταθέσεως εγγυητικής επιστολής άνε- 
γνωρισμένης Τραπέζης ίσοπόσου πρός τό έπιβληθεν πρό
στιμου, νά άπαγορεύεται ό απόπλους τοϋ πλοίου, δυνάμενος 
νά έπιτραπή προσωρινώς έφ’ όσον τοϋτο επιβάλλεται έκ 
λόγων δημοσίου συμφέροντος.

“Αρθρον 15.

Διά τήν εφαρμογήν τών ύπό τοϋ Νόμου προβλεπομένων 
μέτρων πρός πρόληψιν καί καταστολήν τής ρυπάνσεως τής 
θαλάσσης καί τών ακτών, ώς καί τήν προστασίαν τής δη
μοσίας ύγείας, προβλέπεται ή σύστασις παρά τοϋ 'Υπουρ
γείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας Περιφερειακών Σταθμών Προ- 
λήψεως καί Καταπολεμήσεως Ρυπάνσεως.

“Αρθρον 16.

Συνιστώνται νέαι θέσεις έπιστημονικοϋ καί τεχνικοϋ προ- 
σωπικοϋ διά τήν έπάνδρωσιν τών 'Υπηρεσιών τοϋ 'Υπουρ
γείου διά τήν καταπολέμησιν τής ρυπάνσεως ώς καί ή δια
δικασία προσλήψεως καί αμοιβής αύτοϋ. ’Επίσης προβλέ- 

~πεται ή έπέκτασις τών δΐατάξεων-τοϋ Νόμου τοϋ-διέποντος 
τό ιπτάμενον Στρατιωτικόν προσωπικόν τής ’Αεροπορίας 
Στρατοϋ καί τροκειμένου περί βαθμοφόρων Α.Σ. οί όποιοι 
επιβαίνουν αεροσκαφών διά τήν έκτέλεσιν εναερίων περι
πολιών.

“Αρθρον 17.

’Επιβάλλεται ή ύποχρέωσις εις τούς ’Οργανισμούς Λιμέ
νων καί τά Λιμενικά Ταμεία διά τήν παραχώρησιν καταλ
λήλων χώρων διά τήν έγκατάστασιν τών Περιφερειακών 
Σταθμών καί τήν έναποθήκευσιν τοϋ μηχανικού εξοπλι
σμού των.

"Αρθρον 18.
'Ορίζεται ό τρόπος εΐσπράξεως καί διαθέσεως τών έπι- 

βαλλομένων προστίμων καί προβλέπονται άμοιβαί εις τούς 
οπωσδήποτε συμπράττοντας εις τήν ανακάλυψαν καί τήν 
τιμωρίαν τών ύπαιτίων ρυπάνσεως.

“Αρθρον 19. \
Προβλέπεται ό διά κοινών αποφάσεων τών συναρμοδίων 

'Υπουργών, καθορισμός τών προδιαγραφών καί ό έλεγχος 
τής καταλληλότατος τών διαφόρων ούσιών πρός καταπολέ- 
μησιν τής ρυπάνσεως.

“Αρθρον 12.

Καθορίζονται τά ύπεύθυνα, έναντι τοϋ Δημοσίου, πρό
σωπα διά τήν άποκχτάστασιν προκληθεισών ζημιών έκ 
ρυπάνσεως, ώς καί διά τάς γενομένχς δαπάνας πρός απο
τροπήν καί καταπολέμησιν τής ρυπάνσεως. 'Ωσαύτως καθο
ρίζονται τά άρμόδια δικαστήρια διά τήν έπίλυσιν άναφυομέ- 
νων διαφορών έκ συναφών άπαιτήσεων τοϋ Δημοσίου.

• “Αρθρον 13.

Καθορίζονται αί επιβαλλόμενα', ποινίκαί, διοικητικαί καί 
πειθαρχικαί κυρώσεις διά παραβάσεις τών διατάξεων τοϋ 
παρόντος Νόμου, τής Δ. Συμβάσεως «περί προλήψεως τής 
ρυπάνσεως τής θαλάσσης διά πετρελαίου» καί τών έκδο- 
θησομένων εκτελεστικών Π. Διαταγμάτων καί Υπουργι
κών ’Αποφάσεων.

“Αρθρον 20.

, Μνημονεύονται αί καταργούμεναι διατάξεις ,αίτινες πεο- 
σαρτώνται ώς Παράρτημα τή παρούση.

Έν Πειεαιεΐ τή 15 ΣεπτευΛείου 1977
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