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Θέμα:

ΥΝΑΝΠ / FAL Convention - Δημοσίευση ΚΥΑ για την αποδοχή των
τροποποιήσεων (έτους 2016) του Παραρτήματος της ΔΣ FAL

Σας ενημερώνουμε ότι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (Τεύχος
Β’ 4251) δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 2213.6-1.14/61761/2020/30-9-2020 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη,
Υποδομών & Μεταφορών και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, που αφορά στην
ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των τροποποιήσεων (έτους 2016) του Παραρτήματος της
Διεθνούς Σύμβασης ‘Περί Διευκόλυνσης της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης, 1965’ του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού (UN ΙΜΟ).
Με την ανωτέρω ΚΥΑ ενσωματώνονται στην εθνική έννομη τάξη οι τροποποιήσεις του εν
λόγω Παραρτήματος, που αφορούν κυρίως:
(α)
(β)

(γ)
(δ)
(ε)

τροποποιήσεις ορισμών και γενικών διατάξεων του Παραρτήματος της Δ.Σ. FAL,
τροποποιήσεις διατάξεων σχετικά με την υποχρεωτική ηλεκτρονική ανταλλαγή
πληροφοριών που αφορούν στον κατάπλου, παραμονή και αναχώρηση πλοίων, καθώς
και στην άφιξη, παραμονή και αναχώρηση φορτίων και άλλων ειδών μέσω συστημάτων
“Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας” (Maritime Single Window),
τροποποιήσεις διατάξεων που αφορούν στην παροχή επιπρόσθετων εγγυήσεων
αναφορικά με τη χορήγηση αδειών παραμονής σε μέλη του πληρώματος,
τροποποιήσεις διατάξεων που αφορούν σε απαιτήσεις Κράτους Λιμένα σε συνάρτηση με
την παροχή πληροφόρησης επί θεμάτων ασφάλειας του φορτίου, τελωνειακών
διατυπώσεων και παράδοσης καταλοίπων σε λιμενικές εγκαταστάσεις,
τροποποιήσεις των έντυπων διακίνησης πληροφοριών IMO/FAL 1 έως 7.

Σημειώνεται ότι με την εν λόγω ΚΥΑ συντελείται, επίσης, κωδικοποίηση του Παραρτήματος
της Δ.Σ. FAL, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν το έτος 2016, με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 30.09.2020, ημέρα δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της Απόφασης, καταργούνται:
• η υπ’ αρ. 3131.Α.16/295/2012/12/14-12-2012 ΚΥΑ «Αποδοχή Τροποποιήσεων Ετών 2005
και 2009 του Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης FAL» (Α΄ 243) και
• η υπ’ αρ. 1141.16/01/04/23-01-2004 ΚΥΑ «Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 2002 του
Παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης FAL» (Β΄ 94),
Το κείμενο της προαναφερθείσας ΚΥΑ μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού
Τυπογραφείου (www.et.gr – Αναζήτηση ΦΕΚ).
Με εκτίμηση,
Γραμματεία ΠΕΠΕΝ

