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Θζμα: «Κανονιςμοί για τθν εφαρμογι απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006 τθσ
Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ – Τποχρεώςεισ Κράτουσ θμαίασ και Λιμζνα».

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
α. του άρκρου τρίτου και τζταρτου του ν. 4078/2012 «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ Ναυτικισ
Εργαςίασ, 2006, τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ» (Αϋ 179).
β. του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα,
που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 (Αϋ 98).
γ. του άρκρου 5 του π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργθςθ υπθρεςιϊν» (Αϋ 141), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 1 του π.δ. 94/2012
«Τροποποίθςθ π.δ. 85/2012 «Κδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ
υπθρεςιϊν (Αϋ 141)» (Αϋ 149).
δ. του π.δ. 86/2012 «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» (Αϋ
141).
ε. τθσ αρικ. Υ.48/9−7−2012 απόφαςθσ του Ρρωκυπουργοφ «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων του
Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν Χριςτου Σταϊκοφρα» (Βϋ 2105).
2. Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου, που κυρϊκθκε με το ν.δ. 187/1973
(Αϋ 261).
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3. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ
προχπολογιςμοφ.

Άρκρο πρώτο
1.
Εγκρίνουμε Κανονιςμοφσ για τθν εφαρμογι απαιτιςεων τθσ Σφμβαςθσ Ναυτικισ
Εργαςίασ, 2006, τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ που κυρϊκθκε με το ν.4078/2012, που αφοροφν
ςτισ υποχρεϊςεισ Κράτουσ Σθμαίασ και Λιμζνα.
2.
α.
β.

γ.

δ.

ε.

ςτ.
η.
θ.

Για τθν εφαρμογι των Κανονιςμϊν αυτϊν, με τον όρο:
Σφμβαςθ νοείται θ Σφμβαςθ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ
Εργαςίασ, που κυρϊκθκε με το ν. 4078/2012 (Αϋ179).
Πλοίο νοείται υπό ελλθνικι ςθμαία πλοίο, ανεξάρτθτα εάν είναι δθμόςιασ ι ιδιωτικισ
ιδιοκτθςίασ, το οποίο απαςχολείται τακτικϊσ ςε εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, εκτόσ
αυτοφ που απαςχολείται με τθν αλιεία ι παρόμοιεσ εργαςίεσ, όπωσ βοθκθτικό
ιχκυοκαλλιζργειασ, αυτοφ που είναι χαρακτθριςμζνο παραδοςιακό ςφμφωνα με τθν
κ.υ.α. 4113.203/01/13-09-2005 (Βϋ 1281), πλοίου πολεμικοφ ι βοθκθτικοφ αυτοφ,
κακϊσ και εκτόσ αυτοφ που πλζει αποκλειςτικά:
αα. ςε λίμνεσ, ποτάμια και κανάλια ι
ββ. εντόσ λιμζνων, ςυμπεριλαμβανομζνων των καλαςςίων περιοχϊν ςτισ οποίεσ
αγκυροβολοφν πλοία (ράδα), τα οποία προορίηονται να εξυπθρετθκοφν από τον
πλθςίον αυτϊν λιµζνα. Ειδικά για το λιµζνα του Ρειραιά κεωρείται θ καλάςςια
περιοχι κατά µικοσ των ακτϊν τθσ Αττικισ, µζχρι τα Κςκµια και τθ Βουλιαγµζνθ, ι
γγ. ςε προςβάςεισ λιµζνων µζχρι τρία (03) ναυτικά µίλια από το ςτόµιο αυτϊν ι
δδ. μεταξφ λιμζνων ι μεταξφ ςυνεχόμενων όρμων ςε απόςταςθ που δεν υπερβαίνει
τα ζξι (06) ναυτικά μίλια.
Ναυτικόσ νοείται οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει προςλθφκεί ι απαςχολείται ι
εργάηεται και με οποιαδιποτε ειδικότθτα ναυτολογείται επί πλοίου ςτο οποίο ζχει
εφαρμογι θ παροφςα.
Πλοιοκτιτθσ νοείται ο ιδιοκτιτθσ του πλοίου ι άλλοσ οργανιςμόσ ι πρόςωπο, όπωσ ο
διαχειριςτισ, ο πράκτορασ ι ο ναυλωτισ γυμνοφ πλοίου, ο οποίοσ ζχει αναλάβει τθν
ευκφνθ λειτουργίασ του πλοίου από τον ιδιοκτιτθ και ο οποίοσ, αναλαμβάνοντασ
τζτοια ευκφνθ, αποδζχκθκε να αναλάβει τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ που
επιβάλλονται ςτουσ πλοιοκτιτεσ ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ, ανεξάρτθτα με το εάν
κάποιοσ άλλοσ οργανιςμόσ ι πρόςωπα εκπλθρϊνουν οριςμζνα από τα κακικοντα ι
τισ υποχρεϊςεισ για λογαριαςμό του πλοιοκτιτθ.
Ολικι Χωρθτικότθτα (ο.χ.) νοείται θ ολικι χωρθτικότθτα που υπολογίηεται ςφμφωνα
με τουσ κανονιςμοφσ περί καταμζτρθςθσ χωρθτικότθτασ που περιζχονται ςτο
Ραράρτθμα Ι τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τθ Καταμζτρθςθ τθσ Χωρθτικότθτασ των
Ρλοίων, 1969, ι οποιαςδιποτε άλλθσ διαδοχικισ Σφμβαςθσ. Για πλοία που
καλφπτονται από το προςωρινό πρόγραμμα καταμζτρθςθσ τθσ χωρθτικότθτασ που
υιοκετικθκε από τον Διεκνι Ναυτιλιακό Οργανιςμό, θ ολικι χωρθτικότθτα είναι αυτι
που περιλαμβάνεται ςτθ ςτιλθ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ του Διεκνοφσ Ριςτοποιθτικοφ
Χωρθτικότθτασ (1969).
Κ.Ο.Χ. νοοφνται οι κόροι ολικισ χωρθτικότθτασ.
ΚΔΝΔ νοείται ο Κϊδικασ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου, που κυρϊκθκε με το ν.δ. 187/
1973.
ΥΝΑ νοείται το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου.
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κ.

Λ.Σ. νοείται το Λιμενικό Σϊμα.

3.

Οι Κανονιςμοί ζχουν ωσ ακολοφκωσ:

«Κανονιςμοί για τθν Εφαρμογι Απαιτιςεων
τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006 – Τποχρεώςεισ Κράτουσ θμαίασ και Λιμζνα»
Κανονιςμόσ 1- Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ

1.
Για το ςκοπό του παρόντοσ Κανονιςμοφ, με τον όρο αρμόδια αρχι νοείται θ
Διεφκυνςθ Ελζγχου Διαχείριςθσ τθσ Αςφάλειασ Ρλοίων και Λιμενικϊν Εγκαταςτάςεων του ΥΝΑ.
2.
Θ αρμόδια αρχι εφαρμόηει ςφςτθμα επικεϊρθςθσ προσ πιςτοποίθςθ των πλοίων,
ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 5.1.3. και το Ρρότυπο Α5.1.3 τθσ Σφμβαςθσ. Οι επικεωριςεισ του
προθγοφμενου εδαφίου μποροφν να διενεργοφνται από Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ που
εγγράφονται ςε οικείο μθτρϊο που τθρείται από τον Κλάδο Ελζγχου Εμπορικϊν Ρλοίων του ΥΝΑ,
όπωσ και από επικεωρθτζσ των αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν που ζχουν εξουςιοδοτθκεί ςφμφωνα
με τον οικείο Κανονιςμό.
3.

Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ του ΥΝΑ μπορεί να είναι:

α.

Αξιωματικοί απόφοιτοι τθσ Σχολισ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ., ι

β.

Αξιωματικοί Λ.Σ. Τεχνικοί, ι

γ.

Αξιωματικοί απόφοιτοι Σχολισ Δοκίμων Υπαξιωματικϊν Λ.Σ., ι

δ.

Ρολιτικοί Υπάλλθλοι του ΥΝΑ.

4.
Τα πρόςωπα τθσ παραγράφου 3 ζχουν καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, ςφμφωνα
με το άρκρο 28 του π.δ. 50/2001 (Αϋ39) και κατζχουν:
α.

Δίπλωμα Ρολυτεχνείου ι Ρολυτεχνικισ Σχολισ, ι

β.

Ρτυχίο Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ ςυναφζσ με τθ ναυτιλία, ι

γ.

Δίπλωμα Εμπορικοφ Ναυτικοφ ΑΕΝ ι ΑΔΣΕΝ, ι

δ.
Ρτυχίο Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ και ςυναφι με τθ ναυτιλία τίτλο
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν, ι
ε.

Ρτυχίο Σχολισ Ναυτικϊν Δοκίμων (ΣΝΔ)/Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ.

5.

Ρζραν των προςόντων τθσ παραγράφου 4, οι Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ πρζπει

να:
α.
είναι επικεωρθτζσ Κράτουσ Σθμαίασ, όπωσ οι επικεωρθτζσ του Κλάδου Ελζγχου
Εμπορικϊν Ρλοίων, ι
β.

είναι ελεγκτζσ εφαρμογισ του Διεκνοφσ Κϊδικα Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (ΔΚΑΔ), ι

γ.
είναι επικεωρθτζσ του Κράτουσ Λιμζνα (PSCO), ςτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ του
Μνθμονίου Συνεννόθςθσ των Ραριςίων (Paris MoU), ι
δ.
να ζχουν εργαςιακι εμπειρία τουλάχιςτον δφο (02) ετϊν εντόσ τθσ τελευταίασ
πενταετίασ ςτθ Διεφκυνςθ Ναυτικισ Εργαςίασ ι ςε Τμιμα/Γραφείο Ναυτολογίασ Κεντρικϊν
Λιμεναρχείων.
6.
Για τθν εγγραφι τουσ ςτο μθτρϊο Επικεωρθτϊν Ναυτικισ Εργαςίασ τθσ παραγράφου
2, τα πρόςωπα που κατζχουν τα απαραίτθτα προςόντα ολοκλθρϊνουν επιτυχϊσ εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ςε αντικείμενα όπωσ γνϊςθ και κατανόθςθ των απαιτιςεων τθσ Σφμβαςθσ και ειδικότερα
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των εκνικϊν νόμων και κανονιςμϊν που τθν εφαρμόηουν, των τεχνικϊν επικεϊρθςθσ, τθν εξζταςθ
ςτοιχείων και εγγράφων, τθ ςυλλογι και αξιολόγθςθ αντικειμενικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων, τθ
ςφνταξθ και υποβολι εκκζςεων επικεϊρθςθσ και διαχείριςθσ τυχόν ευρθμάτων και ανάλθψθ
διορκωτικϊν ενεργειϊν.
7.
Στελζχθ Λ.Σ. που ζχουν παρακολουκιςει και ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Διεκνοφσ Εκπαιδευτικοφ Κζντρου τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ
ςχετικά με τθν εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν και επικεωρθτϊν ναυτικισ εργαςίασ για τθν εφαρμογι τθσ
Σφμβαςθσ, αναγνωρίηονται ωσ Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ και δφναται να οριςκοφν ωσ
Εκπαιδευτικοί και Επιςτθμονικοί Υπεφκυνοι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων τθσ παραγράφου 6,
κακϊσ και προγραμμάτων Εκπαιδευτϊν Επικεωρθτϊν Ναυτικισ Εργαςίασ.
8.
Οι Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ εφοδιάηονται από τθν αρμόδια αρχι με ειδικό
δελτίο ταυτότθτασ, το οποίο ςυντάςςεται ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα και περιζχει
τουλάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α.

τίτλο τθσ εκδοφςασ αρχισ, τόπο και θμερομθνία ζκδοςθσ.

β.

ονοματεπϊνυμο και πρόςφατθ φωτογραφία του κατόχου.

γ.

διλωςθ που να αναφζρει ότι ο κάτοχοσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να διεξάγει
επικεωριςεισ των ςυνκθκϊν ναυτικισ εργαςίασ, ςφμφωνα με τον παρόντα
Κανονιςμό και τον Κανονιςμό 5.1.3. και το Ρρότυπο Α5.1.3 τθσ Σφμβαςθσ.

δ.

υπογραφι του κατόχου.

9.
Θ αρμόδια αρχι μεριμνά ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του ΥΝΑ ϊςτε οι
Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ να λαμβάνουν και να ςυνεχίηουν να λαμβάνουν κατάλλθλθ
εκπαίδευςθ/επιμόρφωςθ ςχετικά με τθ Σφμβαςθ, μζςω οργάνωςθσ κατάλλθλων προγραμμάτων
ι/και ςυμμετοχισ επικεωρθτϊν ςε αντίςτοιχα προγράμματα που διοργανϊνονται ςε εκνικό,
ενωςιακό και διεκνζσ επίπεδο.
10.
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα τθσ παραγράφου 2, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
μεκόδου που χρθςιμοποιείται για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του τθροφνται από τθν
αρμόδια αρχι.
11.
Ο πλοιοκτιτθσ είναι υπεφκυνοσ και ο πλοίαρχοσ μεριμνά προκειμζνου να κζτει ςτθ
διάκεςθ του Επικεωρθτι Ναυτικισ Εργαςίασ όλα τα ζγγραφα, βιβλία, αρχεία, πίνακεσ και λοιπά
ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν διεξαγωγι τθσ επικεϊρθςθσ.
12.
Οι Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ απολαμβάνουν πλιρουσ ανεξαρτθςίασ κατά τθν
εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, τα οποία οφείλουν να εκτελοφν με αντικειμενικότθτα και
αμερολθψία και ζχουν τθν εξουςία τουλάχιςτον να:
α.

επιβιβάηονται ελεφκερα επί πλοίων.

β.
διεξάγουν οποιαδιποτε εξζταςθ, δοκιμι ι ζρευνα που μπορεί να κεωροφν
απαραίτθτθ με ςκοπό να ικανοποιθκοφν ότι τα πρότυπα τθροφνται.
γ.
απαιτοφν τθν αποκατάςταςθ οποιωνδιποτε ελλείψεων και, όταν ζχουν λόγο να
πιςτεφουν ότι οι ελλείψεισ αποτελοφν ςοβαρι παραβίαςθ των απαιτιςεων τθσ Σφμβαςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων των ναυτικϊν, ι αντιπροςωπεφουν ςθμαντικό κίνδυνο για
τθν αςφάλεια, τθν υγεία ι τθν αςφάλεια από ζκνομεσ ενζργειεσ των ναυτικϊν, να απαγορεφουν ςτο
πλοίο να αναχωριςει από το λιμζνα ζωσ ότου πραγματοποιθκοφν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ.
13.
Οι Επικεωρθτζσ αντιμετωπίηουν ωσ εμπιςτευτικι τθν πθγι οποιωνδιποτε
παραπόνων ι δυςαρεςκειϊν, που ιςχυρίηεται κίνδυνο ι ζλλειψθ ςε ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ
και διαβίωςθσ των ναυτικϊν ι παράβαςθ των νόμων και κανονιςμϊν και δεν αφινουν υπόνοια ςτον
πλοιοκτιτθ, ςτον εκπρόςωπο του πλοιοκτιτθ ι ςτον διαχειριςτι του πλοίου ότι θ επικεϊρθςθ ζλαβε
χϊρα ωσ ςυνζπεια τθσ εν λόγω δυςαρζςκειασ ι παραπόνου.
14.

Οι Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ απαγορεφεται να:
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α.
ζχουν οποιοδιποτε άμεςο ι ζμμεςο ςυμφζρον ςε οποιαδιποτε εργαςία τθν οποία
καλοφνται να επικεωριςουν, και
β.
αποκαλφπτουν οποιαδιποτε εμπορικά μυςτικά ι εμπιςτευτικζσ εργαςιακζσ
διαδικαςίεσ ι πλθροφορίεσ προςωπικισ φφςεωσ που μπορεί να περιιλκαν ςτθ γνϊςθ τουσ κατά τθ
διάρκεια των κακθκόντων τουσ, τιμωροφμενοι ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των ανωτζρω, ανεξαρτιτωσ
τυχόν ποινικοφ ι πεικαρχικοφ ελζγχου, με τθν οριςτικι διαγραφι τουσ από το μθτρϊο. Οι
Επικεωρθτζσ υπόκεινται ςτθν απαγόρευςθ αυτι ακόμθ και όταν δεν φζρουν πλζον τθν ιδιότθτα τουσ
ωσ Επικεωρθτζσ.
15.
Σε όποιον παρεμποδίηει τουσ Επικεωρθτζσ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ
επιβάλλονται με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου του Κλάδου Ελζγχου Εμπορικϊν Ρλοίων, οι κυρϊςεισ
ςφμφωνα με το άρκρο 45 του ΚΔΝΔ.
Κανονιςμόσ 2 - Ζλεγχοσ και υμμόρφωςθ
1.
Οι Λιμενικζσ Αρχζσ ςτο εςωτερικό και οι τοποκετθμζνοι ςτισ Ρροξενικζσ Αρχζσ
Αξιωματικοί Λιμενικοφ Σϊματοσ που αςκοφν διοικθτικά κακικοντα ναυτιλίασ ςτο εξωτερικό
ελζγχουν, ςφμφωνα με οδθγίεσ των Υπθρεςιϊν του ΥΝΑ, τθν τιρθςθ των απαιτιςεων τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ για τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ και εξακριβϊνουν ότι τα μζτρα που ςχετίηονται με τισ
ςυνκικεσ εργαςίασ και διαβίωςθσ των ναυτικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που παρατίκενται
ςτθ Διλωςθ Συμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, όταν απαιτείται, εφαρμόηονται.
2.
Το Ριςτοποιθτικό Ναυτικισ Εργαςίασ, ςυνοδευόμενο από Διλωςθ Συμμόρφωςθσ
Ναυτικισ Εργαςίασ αποτελεί εκ πρϊτθσ όψεωσ (prima facie) απόδειξθ ότι το πλοίο ζχει επικεωρθκεί
δεόντωσ και ότι οι απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, που αφοροφν ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ και διαβίωςθσ
των ναυτικϊν, πλθροφνται ςτο βακμό που αυτό πιςτοποιείται.
3.
Για το ςκοπό τθσ παραγράφου 1, οι ζλεγχοι διενεργοφνται από Ριςτοποιθμζνουσ
επικεωρθτζσ του Paris MoU ι Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ και εναλλακτικά από:
α.

Αξιωματικοφσ απόφοιτουσ Σχολισ Δοκίμων Σθμαιοφόρων Λ.Σ. ι

β.

Αξιωματικοφσ Λ.Σ. ειδικότθτασ Τεχνικοφ ι

γ.
Αξιωματικοφσ, Ανκυπαςπιςτζσ και Αρχικελευςτζσ Λ.Σ., απόφοιτουσ Σχολισ Δοκίμων
Υπαξιωματικϊν Λ.Σ., οι οποίοι κατζχουν πτυχίο Ανϊτατων ι Ανωτζρων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων είτε
δίπλωμα Εμπορικοφ Ναυτικοφ ΑΕΝ ι ΑΔΣΕΝ.
Σε περίπτωςθ που δεν διατίκενται πρόςωπα με τα παραπάνω προςόντα, οι ζλεγχοι δφναται να
πραγματοποιοφνται από άλλα ςτελζχθ ΛΣ, ςφμφωνα με τθν κακοδιγθςθ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν
του ΥΝΑ.
4.
Οι διατάξεισ των παραγράφων 12, 13 και 14 του Κανονιςμοφ Επικεωρθτϊν Ναυτικισ
Εργαςίασ ζχουν εφαρμογι και ςτα πρόςωπα τθσ παραγράφου 3.
5.
Εάν Λιμενικι Αρχι γίνει αποδζκτθσ καταγγελίασ προδιλωσ βάςιμθσ ι υπάρχουν
αποδείξεισ ότι πλοίο δεν ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτζσ εφαρμόηονται
με τουσ εκνικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ ι ότι υπάρχουν ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτθν εφαρμογι των
μζτρων που παρατίκενται ςτθ Διλωςθ Συμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, λαμβάνει τα απαραίτθτα
μζτρα ςε ςυνεργαςία με τισ ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του ΥΝΑ, για να διερευνιςει το κζμα και να
μεριμνιςει ότι ζχουν αναλθφκεί ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ των ελλείψεων που τυχόν
διαπιςτϊκθκαν, ανεξάρτθτα από τθν κίνθςθ διαδικαςιϊν επιβολισ των νομίμων κυρϊςεων.
6.
Σε όποιον παρεμποδίηει τον ζλεγχο κατά τον παρόντα Κανονιςμό επιβάλλονται
κυρϊςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 45 του ΚΔΝΔ.
Κανονιςμόσ 3 - Εξουςιοδότθςθ Αναγνωριςμζνων Οργανιςμών
1. Εξουςιοδοτοφνται Οργανιςμοί για να διεξάγουν τισ προβλεπόμενεσ από τθ Σφμβαςθ
επικεωριςεισ/εξακριβϊςεισ, προσ ζκδοςθ/κεϊρθςθ/ανανζωςθ του Ριςτοποιθτικοφ Ναυτικισ
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Εργαςίασ, ζκδοςθ του Ρροςωρινοφ Ριςτοποιθτικοφ Ναυτικισ Εργαςίασ, τθν πιςτοποίθςθ του Μζρουσ
ΙΙ τθσ Διλωςθσ Συμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ και τθν ζκδοςθ τθσ Διλωςθσ Συμμόρφωςθσ
Ναυτικισ Εργαςίασ, που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ και κριτιρια που,
εφόςον πλθροφνται ςωρευτικϊσ, κεωροφνται κατόπιν αιτιςεϊσ τουσ αναγνωριςμζνοι Οργανιςμοί
για τθν παροχι των υπθρεςιϊν του Ρροςαρτιματοσ 1 τθσ εξουςιοδότθςθσ τθσ Αρχισ αναφορικά με
τθ Σφμβαςθ:
α. ο Οργανιςμόσ είναι αναγνωριςμζνοσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 391/2009 (L 131/28-052009)
και
ζχει
εξουςιοδοτθκεί
για
κακικοντα
που
αναφζρονται
ςτθν
υ.α.
4113.190/01/2004/25.02.2004 (Β’ 379), όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
β. ο Οργανιςμόσ, δια του προςωπικοφ του, διακζτει τθν απαραίτθτθ γνϊςθ των απαιτιςεων
τθσ Σφμβαςθσ, κακϊσ και των εκνικϊν νόμων, κανονιςμϊν και των ςχετικϊν διεκνϊν οργάνων.
γ. ο Οργανιςμόσ ζχει το κατάλλθλο μζγεκοσ, δομι, εμπειρία και δυνατότθτα ανάλογθ με τον
βακμό τθσ εξουςιοδότθςθσ.
Για τον ςκοπό αυτό ο Οργανιςμόσ:
αα. είναι ςτελεχωμζνοσ ανά πάςα ςτιγμι με επαρκζσ, κατάλλθλο και προςοντοφχο διοικθτικό
και τεχνικό προςωπικό, προςωπικό υποςτιριξθσ, κακϊσ και επικεωρθτζσ ανάλογα με το
μζγεκοσ και τθ ςφνκεςθ του αρικμοφ των πλοίων, που επικεωρεί και πιςτοποιεί/δθλϊνει, και
διακζτει άμεςα όπου δραςτθριοποιοφνται τα ανωτζρω πλοία, όταν και εφόςον χρειάηεται,
μζςα και προςωπικό ανάλογα με τα κακικοντα, που αναλαμβάνει,
ββ. παρζχει υπθρεςίεσ ςχετικά με τθ Σφμβαςθ με αποκλειςτικοφσ επικεωρθτζσ του και
γγ. επιδεικνφει τεχνικι, διοικθτικι, διαχειριςτικι επάρκεια και ικανότθτα για να εξαςφαλίηει
τθν παροχι ζγκαιρων υπθρεςιϊν ικανοποιθτικισ ποιότθτασ.
δ. Τα προςόντα των επικεωρθτϊν κακϊσ και θ εκπαίδευςθ αυτϊν ςε κζματα εφαρμογισ τθσ
Σφμβαςθσ δεν μπορεί να υπολείπονται των αντίςτοιχων προςόντων των επικεωρθτϊν τθσ αρμόδιασ
Αρχισ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Κανονιςμό 1 τθσ παροφςασ.
ε. ο Οργανιςμόσ δεν είναι υπό τον ζλεγχο πλοιοκτθτϊν ι ναυπθγϊν ι άλλων, οι οποίοι
αναπτφςςουν εμπορικι δραςτθριότθτα ςτθν καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τθν επιςκευι ι τθν
εκμετάλλευςθ πλοίων. Επίςθσ, δεν εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό ωσ προσ τισ προςόδουσ του από μία
και μόνο εμπορικι επιχείρθςθ και ο Ρρόεδροσ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ, όπωσ
και οιοςδιποτε άλλοσ νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του κατά το Καταςτατικό του Οργανιςμοφ και τα μζλθ
του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου δεν ταυτίηονται, οφτε ζχουν επαγγελματικοφσ, προςωπικοφσ ι
οικογενειακοφσ δεςμοφσ με ιδιοκτιτθ/εφοπλιςτι/διαχειριςτι υπό ελλθνικι ςθμαία πλοίου. Το
αςυμβίβαςτο αυτό ιςχφει και για τουσ Επικεωρθτζσ του Οργανιςμοφ, οι οποίοι επιπροςκζτωσ δεν
επιτρζπεται να ζχουν οποιοδιποτε ςυμφζρον άμεςο ι ζμμεςο ςε ςχζςθ με κάκε
λειτουργία/διαδικαςία που καλοφνται να επικεωριςουν. O Οργανιςμόσ είναι υπόλογοσ κατά τθ
λειτουργία του. Για τα ανωτζρω υποβάλλεται ζνορκθ βεβαίωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του
Οργανιςμοφ ςφμφωνα με το ιςχφον Καταςτατικό του, επίςθμα μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι, με το
κάτωκι περιεχόμενο:
«Βεβαιϊνω ενυπογράφωσ ότι ο Οργανιςμόσ, τον οποίο νομίμωσ εκπροςωπϊ ςφμφωνα με το ιςχφον
Καταςτατικό αυτοφ,:
1) δεν είναι υπό τον ζλεγχο πλοιοκτθτϊν ι ναυπθγϊν ι άλλων, οι οποίοι αναπτφςςουν εμπορικι
δραςτθριότθτα ςτθν καταςκευι, τον εξοπλιςμό, τθν επιςκευι ι τθν εκμετάλλευςθ πλοίων,
2) δεν εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό ωσ προσ τισ προςόδουσ του από μία και μόνο εμπορικι επιχείρθςθ
και
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3) είναι υπόλογοσ κατά τθ λειτουργία του.
Επίςθσ, βεβαιϊνω ότι:
4) ο Πρόεδροσ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ, οιοςδιποτε άλλοσ νόμιμοσ
εκπρόςωποσ του Οργανιςμοφ κατά το Καταςτατικό του και τα μζλθ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου
δεν ταυτίηονται, οφτε ζχουν επαγγελματικοφσ, προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ δεςμοφσ με
ιδιοκτιτθ/εφοπλιςτι/διαχειριςτι υπό ελλθνικι ςθμαία πλοίου και
5) οι Επικεωρθτζσ, που απαςχολοφνται ςτον Οργανιςμό, είναι αποκλειςτικοί και δεν ζχουν
επαγγελματικοφσ, προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ δεςμοφσ με ιδιοκτιτθ/εφοπλιςτι/ διαχειριςτι υπό
ελλθνικι ςθμαία πλοίου».
2. Για τα κριτιρια των περιπτϊςεων β), γ) και δ) τθσ παραγράφου 1 ο Οργανιςμόσ υποβάλλει
με τθν αίτθςι του ςτθν αρμόδια Αρχι υπεφκυνθ διλωςθ, υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπό
του ςφμφωνα με το ιςχφον Καταςτατικό του Οργανιςμοφ, νομίμωσ κεωρθμζνθ για το γνιςιο
υπογραφισ, ι εφόςον ζχει ζδρα ςτθν αλλοδαπι, κεωρθμζνθ από ελλθνικι προξενικι αρχι ι
ςφμφωνα με τθν επιςθμείωςθ τθσ Δ.Σ. Χάγθσ 1961 (Apostille) και επίςθμα μεταφραςμζνθ ςτθν
ελλθνικι.
Ειδικότερα, θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αναφζρει:
«Ο Οργανιςμόσ, τον οποίο νομίμωσ εκπροςωπϊ ςφμφωνα με το ιςχφον Καταςτατικό αυτοφ,:
1) διακζτει δια του προςωπικοφ του τθν απαραίτθτθ γνϊςθ των απαιτιςεων τθσ Σφμβαςθσ Ναυτικισ
Εργαςίασ, 2006, κακϊσ και των εκνικϊν νόμων, κανονιςμϊν και των ςχετικϊν διεκνϊν οργάνων,
2) ζχει το κατάλλθλο μζγεκοσ, δομι, εμπειρία και δυνατότθτα ανάλογθ με τον βακμό τθσ
εξουςιοδότθςθσ. Για τον ςκοπό αυτό ο Οργανιςμόσ:
α) είναι ςτελεχωμζνοσ ανά πάςα ςτιγμι με επαρκζσ, κατάλλθλο/προςοντοφχο διοικθτικό, τεχνικό
προςωπικό, προςωπικό υποςτιριξθσ και επικεωρθτζσ ανάλογα με το μζγεκοσ και τθ ςφνκεςθ του
αρικμοφ των πλοίων, που επικεωρεί και πιςτοποιεί/δθλϊνει, και διακζτει άμεςα ςε κάκε τόπο
εργαςίασ, όπου δραςτθριοποιοφνται τα ανωτζρω πλοία, όταν και εφόςον χρειάηεται, μζςα και
προςωπικό ανάλογα με τα κακικοντα που αναλαμβάνει,
β) παρζχει υπθρεςίεσ ςχετικά με τθ Σφμβαςθ, όπωσ κυρϊκθκε με τον ν.4078/2012, με αποκλειςτικοφσ
επικεωρθτζσ του,
γ) επιδεικνφει τεχνικι, διοικθτικι, διαχειριςτικι επάρκεια και ικανότθτα για να εξαςφαλίηει τθν
παροχι ζγκαιρων υπθρεςιϊν ικανοποιθτικισ ποιότθτασ,
δ) οι επικεωρθτζσ, που απαςχολοφνται ςτον Οργανιςμό δεν ζχουν οποιοδιποτε ςυμφζρον άμεςο ι
ζμμεςο ςε ςχζςθ με κάκε λειτουργία/διαδικαςία που καλοφνται να επικεωριςουν.
3) Τα προςόντα των επικεωρθτϊν του Οργανιςμοφ, κακϊσ και θ εκπαίδευςθ αυτϊν ςε κζματα
εφαρμογισ τθσ Σφμβαςθσ δεν υπολείπονται των αντίςτοιχων προςόντων των επικεωρθτϊν τθσ
αρμόδιασ Αρχισ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον Κανονιςμό Επικεωρθτϊν Ναυτικισ Εργαςίασ».
3.
Αντίγραφο του ιςχφοντοσ Καταςτατικοφ του Οργανιςμοφ επικυρωμζνο από τθν
αρμόδια αρχι του Κράτουσ, που εποπτεφει τον Οργανιςμό και ςτα μθτρϊα του οποίου είναι
καταχωρθμζνοσ, υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Αρχι, επίςθμα μεταφραςμζνο ςτθν ελλθνικι,
ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικό τθσ ίδιασ αρχισ, επίςθμα μεταφραςμζνο ςτθν ελλθνικι, που να
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βεβαιϊνει ότι είναι το ιςχφον. Επιπρόςκετα, ο Οργανιςμόσ κοινοποιεί αμελλθτί ςτθν αρμόδια Αρχι
οποιαδιποτε τροποποίθςθ του καταςτατικοφ του, που αφορά ςτθ νόμιμθ εκπροςϊπθςι του.
4.
Θ εξουςιοδότθςθ τθσ Αρχισ παρζχεται κατόπιν υπογραφισ γραπτισ διμεροφσ
ςυμφωνίασ, το κείμενο τθσ οποίασ παρατίκεται κατωτζρω:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ, 2006
ΟΡΩΣ ΚΥΩΘΘΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ν. 4078/2012 ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΕΡΙΘΕΩΘΣΕΩΝ ΡΟΣ
ΕΚΔΟΣΘ/ΘΕΩΘΣΘ/ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΤΟΥ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ/ ΕΚΔΟΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΩΙΝΟΥ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΤΘΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΜΕΟΥΣ ΙΙ ΤΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΤΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΝΑΥΤΙΚΘΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΘ ΣΥΜΒΑΣΘ, ΓΙΑ ΡΛΟΙΑ ΡΟΥ ΦΕΟΥΝ ΤΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΘΜΑΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ, ΟΡΩΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΡΟΣΩΡΕΙΤΑΙ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΥΡΟΥΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΟΥ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ, ΟΡΩΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΡΟΣΩΡΕΙΤΑΙ.
Θ παροφςα ςυμφωνία ςυνομολογείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ,
2006 (εφεξισ Σφμβαςθ), όπωσ κυρϊκθκε με τον ν.4078/2012 (Αϋ 179), μεταξφ τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, που εκπροςωπείται από τον Υπουργό Ναυτιλίασ και Αιγαίου
……………………………………….. και εφεξισ αναφζρεται ωσ “Αρχι” και του Αναγνωριςμζνου Οργανιςμοφ,
με τθν επωνυμία ……………………………….. και ζδρα …………………………………………, που εξουςιοδοτείται από
τθν Ελλάδα για τθ διεξαγωγι επικεωριςεων προσ ζκδοςθ/κεϊρθςθ/ανανζωςθ του Ριςτοποιθτικοφ
Ναυτικισ Εργαςίασ/ζκδοςθ του Ρροςωρινοφ Ριςτοποιθτικοφ Ναυτικισ Εργαςίασ, τθν πιςτοποίθςθ
του Μζρουσ ΙΙ τθσ Διλωςθσ Συμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ και τθν ζκδοςθ τθσ Διλωςθσ
Συμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ για πλοία που φζρουν τθν
ελλθνικι ςθμαία, όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται από τον ……………………………………………., ο οποίοσ
εφεξισ αναφζρεται ωσ “Οργανιςμόσ”. (διαγράφεται αναλόγωσ)
1. ΡΕΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΘΣ
Θ παροφςα ςυμφωνία ανάκεςθσ υπθρεςιϊν καλφπτει πλοία που φζρουν τθν ελλθνικι ςθμαία και
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ 5.1.3 και του Ρροτφπου Α.5.1.3 τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ
κυρϊκθκε με τον ν.4078/2012 (Αϋ 179).
2. ΣΚΟΡΟΣ
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ είναι θ παροχι εξουςιοδότθςθσ από τθν Αρχι ςε αναγνωριςμζνο
Οργανιςμό για τθ διεξαγωγι επικεωριςεων προσ ζκδοςθ/κεϊρθςθ/ανανζωςθ του Ριςτοποιθτικοφ
Ναυτικισ Εργαςίασ, ζκδοςθ Ρροςωρινοφ Ριςτοποιθτικοφ Ναυτικισ Εργαςίασ, τθν πιςτοποίθςθ του
Μζρουσ ΙΙ τθσ Διλωςθσ Συμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ και τθν ζκδοςθ τθσ Διλωςθσ
Συμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ.
3. ΟΙΣΜΟΙ
3.1 Ρλοία κατά τθν ζννοια του παρόντοσ νοοφνται τα πλοία του πεδίου εφαρμογισ.
3.2 Κείμενθ Νομοκεςία: θ αναφερόμενθ ςτθν παράγραφο 1 του Ρροςαρτιματοσ 1 τθσ παροφςασ
ςυμφωνίασ.
3.3 Οργανιςμόσ: Ο αναγνωριςμζνοσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 391/2009 (L 131/28-05-2009) και
εξουςιοδοτθκείσ για κακικοντα που αναφζρονται ςτθν υ.α. 4113.190/01/2004/25.02.2004 (Β’ 379),
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όπωσ ιςχφει κάκε φορά, οργανιςμόσ – νθογνϊμονασ, που ζχει αναγνωριςκεί κατόπιν αιτιςεϊσ του
και ωσ Οργανιςμόσ για παροχι των υπθρεςιϊν του Ρροςαρτιματοσ 1 τθσ εξουςιοδότθςθσ τθσ Αρχισ
αναφορικά με τθ Σφμβαςθ και ζχει εξουςιοδοτθκεί από τθν Αρχι για να εκδίδει
πιςτοποιθτικά/δθλϊςεισ ςε υπό ελλθνικι ςθμαία πλοία.
3.4 Ρλοιοκτιτθσ: Ο ιδιοκτιτθσ του πλοίου ι άλλοσ οργανιςμόσ ι πρόςωπο, όπωσ ο διαχειριςτισ, ο
πράκτορασ ι ο ναυλωτισ γυμνοφ πλοίου, ο οποίοσ ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ λειτουργίασ του πλοίου
από τον ιδιοκτιτθ και ο οποίοσ, αναλαμβάνοντασ τζτοια ευκφνθ, αποδζχκθκε να αναλάβει τα
κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται ςτουσ πλοιοκτιτεσ ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ,
ανεξάρτθτα με το εάν κάποιοσ άλλοσ οργανιςμόσ ι πρόςωπα εκπλθρϊνουν οριςμζνα από τα
κακικοντα ι τισ υποχρεϊςεισ για λογαριαςμό του πλοιοκτιτθ.
3.5. Ριςτοποιθτικό/Διλωςθ: ωσ αναφζρεται ςτον κανονιςμό 5.1.3 και ςτο πρότυπο Α5.1.3 τθσ
Σφμβαςθσ.
Το Ριςτοποιθτικό/Διλωςθ φζρει υποχρεωτικά: α) τα ςτοιχεία των υποδειγμάτων
Ριςτοποιθτικοφ/Διλωςθσ τθσ Σφμβαςθσ, και του Ρροςαρτιματοσ 2 τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ, κακϊσ
και β) μοναδικό αφξοντα αρικμό, που καταχωρίηεται με ευκφνθ του Οργανιςμοφ. (διαγράφεται
αναλόγωσ)
3.6 Ο Οργανιςμόσ υποχρεοφται να τθρεί με δαπάνθ του ειδικό δθμόςια προςβάςιμο Μθτρϊο
Ριςτοποιθτικϊν/Δθλϊςεων που εκδίδει κατ’ εξουςιοδότθςθ και για λογαριαςμό τθσ Αρχισ και
περιλαμβάνει όλα τα εκδοκζντα πιςτοποιθτικά/δθλϊςεισ κατά μοναδικό αφξοντα αρικμό και
ςυγκεντρωτικό πίνακα αυτϊν, τα οποία διακζτει άμεςα ςτθν Αρχι.
3.7 Αρμόδια Αρχι: Θ Διεφκυνςθ Κανονιςμϊν και Εποπτείασ Οργανιςμϊν (ΔΚΕΟ) που ανικει ςτον
Κλάδο Ελζγχου Εμπορικϊν Ρλοίων (ΚΕΕΡ) του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου (ΥΝΑ).
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ
4.1 Ο Οργανιςμόσ διαπιςτϊνει για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ εξουςιοδότθςισ του, εάν πλοίο, που
επικεωρεί, πιςτοποιεί και δθλϊνει, πλθροί και εξακολουκεί να πλθροί, τισ απαιτιςεισ τθσ εκνικισ
νομοκεςίασ που εφαρμόηει τθ Σφμβαςθ και τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ και εκδίδει, κεωρεί ι
ανανεϊνει, όπωσ προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και παροφςα ςυμφωνία, το πιςτοποιθτικό και
τθ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ναυτικισ εργαςίασ του Κανονιςμοφ 5.1.3 και του προτφπου Α5.1.3 τθσ
Σφμβαςθσ.
4.2 Ο Οργανιςμόσ μεριμνά για τθν αποκατάςταςθ των ελλείψεων των πλοίων, ςτα οποία προςφζρει
τισ υπθρεςίεσ, για τισ οποίεσ ζχει εξουςιοδοτθκεί, αναφζροντασ ςχετικά προσ τθν αρμόδια Αρχι και
διεξάγει επικεωριςεισ ςτο πλαίςιο αυτό εάν ηθτθκεί από το Κράτοσ Λιμζνα.
4.3 Οι προβλεπόμενεσ ςτθν παροφςα παράγραφο υπθρεςίεσ, που παρζχονται και τα προβλεπόμενα
από αυτι πιςτοποιθτικά/δθλϊςεισ, που εκδίδονται από τον Οργανιςμό, γίνονται αποδεκτά ωσ
υπθρεςίεσ, που παρζχονται, ι πιςτοποιθτικά/δθλϊςεισ από τθν αρμόδια Αρχι, εφόςον πλθροφν τισ
ςχετικζσ από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν παροφςα ςυμφωνία, απαιτιςεισ.
4.4 Ο Οργανιςμόσ υποχρεοφται να διακζτει νομικι οντότθτα ςτθν Ελλάδα. Θ απαίτθςθ αυτι
ικανοποιείται με μία νομικι οντότθτα, θ οποία ζχει νομικι προςωπικότθτα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ και υπόκειται ςτθ δικαιοδοςία των Ελλθνικϊν δικαςτθρίων.
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4.5 Ο Οργανιςμόσ εξαςφαλίηει επαρκζσ δίκτυο αποκλειςτικϊν και προςοντοφχων επικεωρθτϊν του
ςτισ περιοχζσ δραςτθριοποίθςθσ των πιςτοποιοφμενων από αυτόν πλοίων.
4.6 Ο Οργανιςμόσ δθλϊνει απερίφραςτα δια τθσ προςυπογραφισ τθσ παροφςασ, ότι αποδζχεται τθν
εξουςιοδότθςι του, όπωσ προβλζπεται ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ και τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ. Ρροσ τοφτο, και πριν από τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ, υποβάλλει
ςτθν Αρχι υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του ότι ικανοποιεί τισ ανωτζρω απαιτιςεισ
και αποδζχεται τισ τυχόν ειδικζσ απαιτιςεισ που υιοκετεί το ΥΝΑ.
5. ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ
5.1 Οι εξαιρζςεισ από τισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, όπου προβλζπονται, αποτελοφν προνόμιο τθσ
Αρχισ και πρζπει προθγουμζνωσ να εγκρίνονται από τθν Αρχι.
6. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΡΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ
6.1 Ππωσ αναφζρεται ςτο Ρροςάρτθμα 1 τθσ παροφςασ.
6.2 Για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που εξουςιοδοτοφνται να παρζχουν καταβάλλονται τζλθ
επικεωριςεων και χαρτοςιμανςθ, όπωσ κακορίηονται ςτον Κανονιςμό 6 τθσ παροφςασ. Για τον
ςκοπό αυτό υποβάλλονται ςτθν αρμόδια Αρχι ςε τριμθνιαία βάςθ Ρίνακεσ, που ςυνοδεφονται από
τα αντίςτοιχα φωτοαντίγραφα παραςτατικϊν καταβολισ των προβλεπομζνων τελϊν επικεϊρθςθσ
και χαρτοςιμανςθσ, και περιζχουν ςτοιχεία ωσ ακολοφκωσ:
Α) αρικμό του πιςτοποιθτικοφ που εκδόκθκε/ κεωρικθκε από τον Οργανιςμό, όπωσ περιγράφεται
ςτθν παράγραφο 2 του Ρροςαρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ,
Β) το όνομα του πλοίου,
Γ) τον αρικμό και λιμζνα νθολογίου,
Δ) τον αρικμό ΙΜΟ και
Ε) τουσ κόρουσ ολικισ χωρθτικότθτασ.
Οι παραπάνω Ρίνακεσ υποβάλλονται μζχρι τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα μετά τθν 1θ Μαΐου, 1θ
Αυγοφςτου, 1θ Νοεμβρίου και 1θ Φεβρουαρίου εκάςτου ζτουσ και αφοροφν ςτα αντίςτοιχα χρονικά
διαςτιματα από τθν 1θ Ιανουαρίου ζωσ τθν 31 Μαρτίου, από τθν 1θ Απριλίου ζωσ τθν 30θ Ιουνίου,
από τθν 1θ Ιουλίου ζωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου και από τθν 1θ Οκτωβρίου ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου
εκάςτου ζτουσ.
7. ΝΟΜΙΚΘ ΒΑΣΘ ΤΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΡΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ
7.1 Ππωσ προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
7.2 Για τθν διαπίςτευςθ των Επικεωρθτϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία εκδίδεται από τον
Οργανιςμό διαπίςτευςθ Επικεωρθτι, ςφμφωνα με το Ρροςάρτθμα 3 τθσ παροφςασ.
8. ΥΡΟΒΟΛΘ ΑΝΑΦΟΩΝ
8.1 Ο Οργανιςμόσ αναφζρει ςτθν αρμόδια Αρχι κάκε πλθροφορία ςχετικι με τον τρόπο που του
ορίηεται με οδθγίεσ τθσ και υποβάλλει όλεσ τισ αναφορζσ, που προβλζπονται από τθν κείμενθ
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νομοκεςία και τθν παροφςα ςυμφωνία εξουςιοδότθςθσ. Επίςθσ, υποβάλλει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ
Κράτουσ Μζλουσ όλεσ τισ αναφορζσ, που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
8.2 Στθν αρμόδια Αρχι παρζχονται άμεςα όλα τα ςχζδια, τα ζγγραφα και οι εκκζςεισ
επικεωριςεων/παρακολουκιςεων,
βάςει
των
οποίων
επικεωροφνται/εκδίδονται/
ανανεϊνονται/κεωροφνται πιςτοποιθτικά/δθλϊςεισ *διαγράφεται αναλόγωσ+ από τον Οργανιςμό
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ Αρχισ, κακϊσ και το αρχείο των ελλθνικϊν πλοίων, που τθρεί ο Οργανιςμόσ.
8.3 Θ αρμόδια Αρχι ενθμερϊνει τον Οργανιςμό για τθν ζκδοςθ ι τθν τροποποίθςθ οδθγιϊν, που
εκδίδει, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν παρεχόμενθ εξουςιοδότθςθ. Ο Οργανιςμόσ ενθμερϊνει τθν
αρμόδια Αρχι για τθν ζκδοςθ ι τροποποίθςθ των εςωτερικϊν κανονιςμϊν του, κανόνων ι ςχετικϊν
οδθγιϊν του και διακζτει δωρεάν ςτθν αρμόδια Αρχι πζντε αντίτυπα αυτϊν ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι. Θ υποβολι των ανωτζρω δεν ςυνεπάγεται τθν ζγκριςι τουσ από τθν αρμόδια
Αρχι. Σε περίπτωςθ διοργάνωςθσ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων/προγραμμάτων ςτθν Ελλάδα,
ςχετιηομζνων με τα αντικείμενα τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ εξουςιοδότθςθσ , τόςο θ αρμόδια Αρχι,
όςο και ο Οργανιςμόσ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προςκαλοφν αμοιβαία και χωρίσ οικονομικι
επιβάρυνςθ διδάκτρων δφο τουλάχιςτον εκπροςϊπουσ τουσ, για να ςυμμετάςχουν ςε αυτά,
αναλόγωσ τθσ υφιςταμζνθσ διακεςιμότθτασ.
8.4 Ράςθσ φφςεωσ αλλθλογραφία κα διενεργείται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα μζςω ταχυδρομείου ι
τθλεομοιοτυπίασ ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου δια αναφοράσ του Οργανιςμοφ νομίμωσ
υπογεγραμμζνθσ και κεωρθμζνθσ.
8.5 Πταν ο Οργανιςμόσ πρόκειται να εκδϊςει πιςτοποιθτικά/δθλϊςεισ, που καλφπτονται από τθν
παροφςα ςυμφωνία και των οποίων θ αμζςωσ προθγοφμενθ ζκδοςθ είχε διενεργθκεί από τισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του ΥΝΑ, τθρείται θ ακόλουκθ διαδικαςία:
α. Ο Οργανιςμόσ αποςτζλλει γραπτι ειδοποίθςθ ςτθν αρμόδια Αρχι εντόσ δφο εργάςιμων θμερϊν
από τθν υποβολι του αιτιματοσ τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ, ςτθν οποία αναφζρονται τα ςτοιχεία
του πλοίου *όνομα του πλοίου, αρικμόσ ΙΜΟ (όπου προβλζπεται), Λιμζνασ και Αρικμόσ Νθολογίου+
και τα πιςτοποιθτικά/δθλϊςεισ *διαγράφεται αναλόγωσ+, των οποίων τθν ζκδοςθ προτίκεται να
αναλάβει.
β. Αντίγραφα εγκεκριμζνων ςχεδίων, εγχειριδίων, εκκζςεων επικεϊρθςθσ, πιςτοποιθτικϊν ι
οποιωνδιποτε άλλων προβλεπόμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία εγγράφων, που τθροφνται ςτο
αρχείο των αρμοδίων Υπθρεςιϊν του ΥΝΑ διαβιβάηονται, εφόςον ηθτθκοφν, ςτον Οργανιςμό μζςω
τθσ πλοιοκτιτριασ ι διαχειρίςτριασ εταιρείασ.
8.6 Ο Οργανιςμόσ παρζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτθν αρμόδια Αρχι ςτο ςφςτθμα τεκμθρίωςισ του –
ςφμφωνα με το ςφςτθμα ποιότθτάσ του-, περιλαμβανομζνων και των ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν, που χρθςιμοποιεί για τισ υπθρεςίεσ, που καλφπτονται από τθν παροφςα ςυμφωνία. Το
ςφςτθμα ποιότθτασ του Οργανιςμοφ για τισ υπθρεςίεσ εξουςιοδότθςθσ πρζπει να πλθροί τα διεκνι
πρότυπα κατά ΙSO.
Ρεραιτζρω, ο Οργανιςμόσ παρζχει πρόςβαςθ ςτθν αρμόδια Αρχι ςτο μθτρϊο των πλοίων, που τθρεί
για αυτά που καλφπτονται από τθν εξουςιοδότθςι του. Το μθτρϊο περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία του
πλοίου, αναφορικά με τθν εξουςιοδότθςθ και τθρείται για λογαριαςμό τθσ αρμόδιασ Αρχισ, ςτθν
οποία και το παραδίδει δαπάνθ του ςε περίπτωςθ άρςθσ τθσ εξουςιοδότθςθσ κακ’ οιονδιποτε τρόπο
ι παφςθσ τθσ αναγνϊριςθσ. Το μθτρϊο πλοίων τθρείται ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ τθσ αρμόδιασ
Αρχισ, ςε θλεκτρονικι μορφι.
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Ο Οργανιςμόσ τθρεί θλεκτρονικό αρχείο με τουσ εςωτερικοφσ του κανονιςμοφσ και το προςωπικό
του, ςυμπεριλαμβανομζνων των αποκλειςτικϊν επικεωρθτϊν του, ςτο οποίο ζχει άμεςθ πρόςβαςθ θ
αρμόδια Αρχι.
Τα θλεκτρονικά αρχεία, που αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο, τθροφνται αδιαλείπτωσ,
πλιρωσ ενθμερωμζνα και είναι προςβάςιμα ςτθν αρμόδια Αρχι και ςε τρίτουσ υπό τθν επιφφλαξθ
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, μζςω επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Οργανιςμοφ ςτο διαδίκτυο. Ο Οργανιςμόσ
παρζχει ςτθν αρμόδια Αρχι, τόςο τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ, ςτθν οποία τθροφνται τα ανωτζρω
θλεκτρονικά αρχεία, όςο και τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε αυτά. Τα αρχεία και μθτρϊα,
που προβλζπονται από τθν παροφςα ςυμφωνία και τθν κείμενθ νομοκεςία, ενθμερϊνονται με
ευκφνθ του Οργανιςμοφ.
8.7 Πταν ο Οργανιςμόσ λαμβάνει αναφορά κράτθςθσ πλοίου ι αντίγραφο ζκκεςθσ επικεϊρθςθσ τθσ
Αρχισ του Κράτουσ λιμζνα, που αφορά ομοίωσ ςε κράτθςθ πλοίου, θ οποία ςχετίηεται με το
αντικείμενο τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ, ενθμερϊνει τον πλοιοκτιτθ και μεταβαίνει χωρίσ
κακυςτζρθςθ επί του πλοίου με Επικεωρθτι του, ιδιαίτερα εφόςον ηθτθκεί από Κράτοσ Λιμζνα,
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν αποκατάςταςθ των ελλείψεων και να διευκολφνει τθ διαδικαςία
άρςθσ τθσ κράτθςθσ. Ο Οργανιςμόσ ενθμερϊνει αμελλθτί τθν αρμόδια Αρχι. Στατιςτικά δεδομζνα
αναφορικά με τισ κρατιςεισ και τα ατυχιματα των πλοίων υποβάλλονται ςτθν αρμόδια Αρχι.
Ειδικότερα, υποβάλλονται ετθςίωσ απολογιςτικά ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του προθγουμζνου ζτουσ,
ωσ ακολοφκωσ:
α. Ρίνακασ ςτοιχείων των κρατθκζντων πλοίων με όνομα, αρικμό νθολογίου, αρικμό ΙΜΟ,
πλοιοκτιτθ, λιμζνα κράτθςθσ από τισ Αρχζσ ελζγχου του Κράτουσ λιμζνα, για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ
και επελιφκθ ο Οργανιςμόσ.
β. Ροςοςτό κρατιςεων πλοίων ςτο ςφνολο των κρατθκζντων πλοίων του Οργανιςμοφ κατά περιοχι
εφαρμογισ μνθμονίου ςυνεννόθςθσ χωρϊν λιμζνα (ενδεικτικά Paris MOU, Tokyo MOU, Vina Del Mar
MOU, Carribean MOU, Mediterranean MOU, Indian Ocean MOU, Black Sea MOU), κακϊσ και ςτθν
περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ Αμερικανικισ Ακτοφυλακισ (US Coast Guard), για τισ περιοχζσ όπου
υφίςτανται ςτοιχεία.
8.8 Κάκε περίπτωςθ κράτθςθσ πλοίου για τθν οποία ενθμερϊνεται αναφζρεται ςτθν αρμόδια αρχι.
9. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΧΘ
9.1 Ππωσ αναφζρεται ςτθν παροφςα ςυμφωνία.
10. ΕΡΟΡΤΕΙΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΜΟΔΙΑ ΑΧΘ ΤΩΝ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΡΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
10.1 Θ εποπτεία του ζργου του Οργανιςμοφ ςυνίςταται, κατά κρίςθ τθσ Αρχισ, ςε απρογραμμάτιςτεσ
δειγματολθπτικζσ επικεωριςεισ πλοίων ι ςε αναφορζσ του Οργανιςμοφ προσ τθν Αρχι – όπωσ τισ
αιτείται – ι ςε δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ τθσ Αρχισ ςε γραφεία του Οργανιςμοφ μετά από ζγκαιρθ
ενθμζρωςι του.
11. ΑΛΛΟΙ ΟΟΙ
11.1 Επικεωρθτζσ.
11.1.1 Οι Επικεωρθτζσ του Οργανιςμοφ διακζτουν κατ’ ελάχιςτον τα προςόντα, που προβλζπονται
από τθν κείμενθ νομοκεςία για τουσ επικεωρθτζσ τθσ Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ παρζχεται από τον

12

ΑΔΑ: ΒΕΖ8ΟΠ-Ο04
Οργανιςμό ςτθν αρμόδια Αρχι, όποτε ηθτθκεί, τεκμθρίωςθ, τόςο για τα τυπικά, όςο και για τα
ειδικότερα προςόντα των Επικεωρθτϊν του, όπωσ προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, κακϊσ και
για τθν εξουςιοδότθςι τουσ αναφορικά με το ζργο, το οποίο επιτελοφν. Ο Οργανιςμόσ μεριμνά για
τθν ενθμζρωςθ των επικεωρθτϊν του να μθν αποκαλφπτουν, ακόμθ και μετά τθν αποχϊρθςι τουσ
από τον Οργανιςμό, οποιαδιποτε εμπορικά μυςτικά ι εμπιςτευτικζσ εργαςιακζσ διαδικαςίεσ ι
πλθροφορίεσ προςωπικισ φφςεωσ που μπορεί να περιιλκαν ςτθ γνϊςθ τουσ κατά τθ διάρκεια των
κακθκόντων τουσ.
11.2 Εφαρμοςτζο Δίκαιο και Δικαιοδοςία.
Θ παροφςα ςυμφωνία διζπεται από το ελλθνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαςτιρια για τθν επίλυςθ
οποιωνδιποτε διαφορϊν εκ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ είναι τα ελλθνικά δικαςτιρια.
11.3 Οικονομικι ευκφνθ.
11.3.1 Σφμφωνα με τθν παροφςα ςυμφωνία, εφόςον καταλογιςκεί δικαςτικά ευκφνθ οριςτικά και
τελεςίδικα ςτθν Αρχι ι προκφπτει ωσ μζροσ τθσ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ μζςω διαδικαςιϊν
διαιτθςίασ, μαηί με τθν απαίτθςθ αποηθμίωςθσ των ηθμιωκζντων μερϊν για περιουςιακι απϊλεια ι
ηθμία ι ατομικι βλάβθ ι κάνατο, που αποδεικνφεται ςτο εν λόγω δικαςτιριο, ότι προκλικθκε από
ςκόπιμθ πράξθ ι παράλειψθ ι βαρεία αμζλεια του εξουςιοδοτθμζνου Οργανιςμοφ, των
Επικεωρθτϊν, των υπαλλιλων, πρακτόρων του ι άλλων, που ενεργοφν εξ ονόματοσ του
εξουςιοδοτθμζνου Οργανιςμοφ, το Ελλθνικό Δθμόςιο δικαιοφται πλιρθ οικονομικι αποηθμίωςθ από
τον εξουςιοδοτθμζνο Οργανιςμό, ςτο βακμό που θ ανωτζρω απϊλεια, ηθμία, προςωπικι βλάβθ ι ο
κάνατοσ προκλικθκε, ςφμφωνα με απόφαςθ δικαςτθρίου, από υπαιτιότθτα του Οργανιςμοφ.
11.3.2 Σφμφωνα με τθν παροφςα ςυμφωνία, εφόςον καταλογιςκεί ευκφνθ οριςτικά και τελεςίδικα
ςτθν Αρχι ι προκφπτει ωσ μζροσ τθσ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ μζςω διαδικαςιϊν διαιτθςίασ, μαηί με
τθν απαίτθςθ αποηθμίωςθσ των ηθμιωκζντων μερϊν για προςωπικι βλάβθ ι κάνατο, που
αποδεικνφεται ςτο εν λόγω δικαςτιριο, ότι προκλικθκε από αμελι ι απερίςκεπτθ πράξθ ι
παράλειψθ του Οργανιςμοφ, των Επικεωρθτϊν, των υπαλλιλων, πρακτόρων του ι άλλων, που
ενεργοφν εξ ονόματοσ του Οργανιςμοφ, το Ελλθνικό Δθμόςιο δικαιοφται οικονομικι αποηθμίωςθ από
τον Οργανιςμό, ςτο βακμό που θ ανωτζρω προςωπικι βλάβθ ι κάνατοσ προκλικθκε, ςφμφωνα με
απόφαςθ δικαςτθρίου, από τον Οργανιςμό, θ οποία δεν κα υπερβαίνει τα πζντε εκατομμφρια ευρϊ
(5.000.000 €).
11.3.3 Σφμφωνα με τθν παροφςα ςυμφωνία, εφόςον καταλογιςκεί ευκφνθ οριςτικά και τελεςίδικα
ςτθν Αρχι ι προκφπτει ωσ μζροσ τθσ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ μζςω διαδικαςιϊν διαιτθςίασ, μαηί με
τθν απαίτθςθ αποηθμίωςθσ των ηθμιωκζντων μερϊν για περιουςιακι απϊλεια ι ηθμία, που
αποδεικνφεται ςτο εν λόγω δικαςτιριο, ότι προκλικθκε από αμελι ι απερίςκεπτθ πράξθ ι
παράλειψθ του Οργανιςμοφ, των Επικεωρθτϊν, των υπαλλιλων, πρακτόρων του ι άλλων που
ενεργοφν εξ ονόματοσ του Οργανιςμοφ, το Ελλθνικό Δθμόςιο δικαιοφται οικονομικι αποηθμίωςθ από
τον Οργανιςμό, ςτο βακμό που θ ανωτζρω περιουςιακι απϊλεια ι ηθμία προκλικθκε, ςφμφωνα με
απόφαςθ του δικαςτθρίου, από τον Οργανιςμό, θ οποία δεν κα υπερβαίνει τα δφο εκατομμφρια
πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (2.500.000 €).
11.3.4 Ο Οργανιςμόσ υποχρεοφται να διατθρεί αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι των ωσ άνω περιπτϊςεων
ευκφνθσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ και υποχρεοφται ςτθν υποβολι
εγγράφων αποδεικτικϊν ςτοιχείων πιςτοποίθςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ,
οποτεδιποτε ηθτθκεί από τθν Αρχι.
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11.3.5 Εάν το ελλθνικό Κράτοσ κλθτευκεί ι αναμζνεται να κλθτευκεί, για να απαντιςει για μία τζτοια
ευκφνθ, όπωσ αναφζρεται πιο πάνω ςτθν παροφςα παράγραφο, ο Οργανιςμόσ ενθμερϊνεται χωρίσ
κακυςτζρθςθ. Θ Αρχι, για ςκοποφσ πλθροφόρθςθσ, αποςτζλλει όλα τα ςχετικά ζγγραφα και ςτοιχεία,
που αφοροφν εγειρόμενεσ απαιτιςεισ, ςτον Οργανιςμό.
11.4 Λφςθ.
11.4.1 Θ παροφςα ςυμφωνία ςυνομολογείται και γίνεται αποδεκτι από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δια
τθσ υπογραφισ τθσ από τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ και λφεται αυτοδικαίωσ:
(α) εφόςον παφςει θ αναγνϊριςθ του Οργανιςμοφ κακ’ οιονδιποτε τρόπο,
(β) φςτερα από καταγγελία κακενόσ από τα μζρθ με τθν επίδοςθ ςτο άλλο ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ προ
δϊδεκα (12) μθνϊν. Θ καταγγελία επιφζρει τθ λφςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ μετά τθν παρζλευςθ
αυτισ τθσ προκεςμίασ,
(γ) φςτερα από καταγγελία κακενόσ από τα μζρθ οποτεδιποτε για ςπουδαίο λόγο, χωρίσ τιρθςθ
προκεςμίασ. Αν ο ςπουδαίοσ λόγοσ, για τον οποίο ζγινε θ καταγγελία, ςυνίςταται ι οφείλεται ςε
ακζτθςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ, ιτοι των διατάξεων αυτισ, που αποτελοφν και ουςιϊδεισ όρουσ
τθσ, εκτόσ τθσ παραγράφου 11.5, για τθν οποία ακολουκείται ειδικι διαδικαςία, το μζροσ, που τθν
ακζτθςε, ζχει υποχρζωςθ προσ αποηθμίωςθ, εφαρμοηομζνων εν προκειμζνω και των διατάξεων του
άρκρου 45 του Κϊδικα Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Αϋ 261). Στθν περίπτωςθ αυτι τθσ
ακζτθςθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ από ζνα από τα μζρθ, προτοφ γίνει θ καταγγελία από το άλλο
μζροσ, το τελευταίο κα ειδοποιεί πρϊτα γραπτϊσ το μζροσ, που παραβιάηει, για τθν παράβαςι του,
δίδοντάσ του τθν ευκαιρία αποκατάςταςθσ τθσ παράβαςθσ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν, θ
οποία, παρελκοφςθσ άπρακτθσ, κα δίνει το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ ςτο
μζροσ που ζχει ειδοποιιςει. Ριςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από τον Οργανιςμό πριν από τθν
καταγγελία τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ ι
επόμενθσ τακτικισ κεϊρθςισ τουσ.
11.4.2 Σε περίπτωςθ λφςθσ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ για οποιονδιποτε από τουσ λόγουσ τθσ
παραγράφου 11.4.1 και άρςθσ τθσ παραςχεκείςασ εξουςιοδότθςθσ αναφορικά με τθν ανάκεςθ
υπθρεςιϊν επικεϊρθςθσ των πλοίων και ζκδοςθσ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν/δθλϊςεων
(διαγράφεται αναλόγωσ), ο Οργανιςμόσ παρζχει αμελλθτί ςτθν αρμόδια Αρχι, όταν του ηθτθκεί, όλα
τα ςτοιχεία, ζγγραφα, αρχεία, πλθροφορίεσ, που ςχετίηονται με τθν εν λόγω εξουςιοδότθςθ, όπωσ και
το μθτρϊο πλοίων. Επιπρόςκετα, ο Οργανιςμόσ οφείλει να ενθμερϊςει αμζςωσ και εγγράφωσ τουσ
πλοιοκτιτεσ περί τθσ παφςθσ αναγνϊριςθσ/άρςθσ εξουςιοδότθςθσ του Οργανιςμοφ.
11.5 Εφόςον διαπιςτωκεί από τθν αρμόδια Αρχι μθ ςυμμόρφωςθ του Οργανιςμοφ αναφορικά με το
εφαρμοηόμενο ςφςτθμα ποιότθτάσ του και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ,
τθρείται θ ακόλουκθ διαδικαςία: Θ μθ ςυμμόρφωςθ γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτον Οργανιςμό από
τθν αρμόδια Αρχι. Ο Οργανιςμόσ υποβάλλει ςτθν αρμόδια Αρχι αποτελζςματα διερεφνθςθσ των
αιτιϊν τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν και ςυμμορφϊνεται εντόσ τριμινου από τθ
γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ, εκτόσ και εάν θ ςπουδαιότθτά τθσ, κατά τθν κρίςθ τθσ
αρμόδιασ Αρχισ, απαιτεί άμεςθ ςυμμόρφωςθ. Εφόςον ο Οργανιςμόσ δεν ςυμμορφωκεί, επζρχεται
αυτοδικαίωσ λφςθ τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ και άρςθ τθσ εξουςιοδότθςθσ.
11.6 Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε τρίτουσ δικαιωμάτων, που παρζχονται ςτον Οργανιςμό με τθν
παροφςα ςυμφωνία, χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ άδεια τθσ Αρχισ.
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11.7 Σε κάκε περίπτωςθ ο Οργανιςμόσ ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ τθσ αρμόδιασ Αρχισ που
ςχετίηονται με τθν παροφςα.
11.8 Θ παροφςα ςυμφωνία και τα τρία Ρροςαρτιματά τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ,
ιςχφει από …………………………………… (ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ).

Τα υπογράφοντα μζρθ

Για τον Οργανιςμό
Για το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου
………………….

Ο Υπουργόσ Ναυτιλίασ και Αιγαίου

Ο νόμιμοσ/εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του
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ΡΟΣΑΤΘΜΑ 1
(προςτίκεται ςτθν παροφςα ςυμφωνία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ)
ςτθ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ, 2006
ΟΡΩΣ ΚΥΩΘΘΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ν. 4078/2012 ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΕΡΙΘΕΩΘΣΕΩΝ ΡΟΣ
ΕΚΔΟΣΘ/ΘΕΩΘΣΘ/ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΤΟΥ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΘ ΤΟΥ ΡΟΣΩΙΝΟΥ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΤΘΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΜΕΟΥΣ ΙΙ ΤΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ
ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΤΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΝΑΥΤΙΚΘΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ ΡΟΥ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΘ ΣΥΜΒΑΣΘ, ΓΙΑ ΡΛΟΙΑ ΡΟΥ ΦΕΟΥΝ ΤΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΘΜΑΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΘΣ ΚΥΒΕΝΘΣΕΩΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ, ΟΡΩΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΡΟΣΩΡΕΙΤΑΙ ΑΡΟ
ΤΟΝ ΥΡΟΥΓΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΡΟΥ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΑΡΑΝΩ, ΟΡΩΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΚΡΟΣΩΡΕΙΤΑΙ.
Με θμερομθνία υπογραφισ………….. και εφαρμογι από …………. ςχετικά με:
ΚΕΙΜΕΝΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
και
ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘΣ
1. ΚΕΙΜΕΝΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.
Θ Σφμβαςθ, όπωσ ζχει κυρωκεί με τον ν.4078/2012 (Αϋ 179) και γίνεται αποδεκτι από τθν Ελλάδα, οι
κανονιςμοί που εκδίδονται για τθν εφαρμογι τθσ, θ παροφςα ςυμφωνία κακϊσ και θ ςχετικι με αυτά
κείμενθ νομοκεςία.
2. Ρροςδιοριςμόσ εξουςιοδότθςθσ.
Ο Οργανιςμόσ εξουςιοδοτείται με τθν παροφςα ςυμφωνία να παρζχει υπθρεςίεσ, ωσ κατωτζρω:
ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘΣ

1

ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘ ΣΥΜΒΑΣΘ

1.1

ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ/ΕΞΑΚΙΒΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ, ΘΕΩΘΣΘ,
ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ (ΜΕΟΣ ΙΙ) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΘ ΔΘΛΩΣΘΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΘ, ΘΕΩΘΣΘ, ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΘΣ
ΕΓΑΣΙΑΣ
ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΚΔΟΣΘ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΘ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ΧΟΘΓΟΥΜΕΝΘ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ
(ςυμπλθρϊνεται
αναλόγωσ)
ΡΛΘΘΣ
ΡΛΘΘΣ
ΡΛΘΘΣ
ΡΛΘΘΣ
ΡΛΘΘΣ
ΡΛΘΘΣ

ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ/
ΕΞΑΚΙΒΩΣΘ/
ΕΛΕΓΧΟΣ/
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ
ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΘ ΕΝΕΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΛΘΘΣ
ΚΕΙΜΕΝΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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3. ΑΡΟΣΥΣΘ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ.
Το Ριςτοποιθτικό Ναυτικισ Εργαςίασ αποςφρεται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 16 & 17 του
Ρροτφπου Α.5.1.3 τθσ Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ απόςυρςθσ Ριςτοποιθτικοφ Ναυτικισ Εργαςίασ ο
Οργανιςμόσ αποςτζλλει ςτον πλοιοκτιτθ και τον πλοίαρχο του πλοίου μζςω του πλοιοκτιτθ
επιςτολι, που αναφζρει ότι το πιςτοποιθτικό αποςφρεται και ηθτεί τθν παράδοςθ του
πιςτοποιθτικοφ. Αντίγραφο τθσ επιςτολισ διαβιβάηεται αμζςωσ με το αποτελεςματικότερο μζςο ςτθν
αρμόδια Αρχι. Ανεξάρτθτα από τα παραπάνω, θ αρμόδια Αρχι, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι, διατθρεί
το δικαίωμα απόςυρςθσ οποιουδιποτε πιςτοποιθτικοφ, που εκδόκθκε από τον Οργανιςμό κατ’
εφαρμογι τθσ παροφςασ ςυμφωνίασ.
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ΡΟΣΑΤΘΜΑ 2
(προςτίκεται ςτθν παροφςα ςυμφωνία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ
Αφξων Αρικμόσ.........
Ελλθνικι

Δθμοκρατία
εκνόςθμο

Hellenic

Republic

Τίτλοσ Ριςτοποιθτικοφ (Ελλθνικά/Αγγλικά)

Ρεριεχόμενο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (ελλθνικά/αγγλικά)

Σφραγίδα Οργανιςμοφ

Organizationϋs Seal or Stamp
Βεβαιϊνεται θ καταβολι των νομίμων τελϊν και θ χαρτοςιμανςθ
It is hereby certified that lawful fees and dues have been paid
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ΡΟΣΑΤΘΜΑ 3
(προςτίκεται ςτθν παροφςα ςυμφωνία και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ)
ΔΙΑΡΙΣΤΕΥΣΘ ΕΡΙΘΕΩΘΤΩΝ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ …………………………… ΡΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΘ Σφμβαςθ, όπωσ κυρϊκθκε με τον ν.4078/2012, ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΧΘ
(Αναρτάται από τον Επικεωρθτι ςε εμφανζσ ςθμείο τθσ περιβολισ του κατά τθν επιβίβαςι του ςτο
πλοίο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΘ ΔΙΑΡΙΣΤΕΥΣΘ
Κωδικόσ Αυκεντικότθτασ

(bar code)
ΦΩΤΟΓΑΦΙΑ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ/SURVEYOR’S PHOTO
(ΕΡΙΚΟΛΛΑΤΑΙ & ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ/STAMP OF THE ORGANIZATION)

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ/ORGANIZATION
(ΕΡΩΝΥΜΙΑ/NAME)…………………….………
(ΕΔΑ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ/LOCATION OF THE ORGANIZATION)……………………
(ΕΔΑ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ/SURVEYOR’S LOCATION)……………………….
(ΕΡΩΝΥΜΟ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ/SURVEYOR’S LAST NAME).……………………………………………
(ΟΝΟΜΑ ΕΡΙΘΕΩΘΤΘ/SURVEYOR’S NAME)…………...……..
(ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ/FIELD)………………………….
1. Ο εικονιηόμενοσ είναι εξουςιοδοτθμζνοσ να διεξάγει επικεωριςεισ ςφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία, κατ’
εφαρμογι τθσ υ.α. αρικμ. ………........................................................………………………………………………………….
The holder of this card whose signature appears below is authorized to survey vessels in accordance with the Hellenic
legislation according to the provisions of the ministerial decision no…………………………………………….…….
2. Θ παροφςα με ευκφνθ του κατόχου επιςτρζφεται ςτον Οργανιςμό με τθ διακοπι εκτζλεςθσ των κακθκόντων του
Επικεωρθτι.
The present with cardholder's liability is refunded to the Organization after discontinuation of Surveyor’s duties.
ΥΡΟΓΑΦΘ ΚΑΤΟΧΟΥ
HOLDER’S SIGNATURE

Για τον Οργανιςμό/For the Organization
υπογράφεται από τον/signed by
(ονοματεπϊνυμο/name)
(ιδιότθτα/field)

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ/DATE……………….
ΤΟΡΟΣ/LOCATION……………………
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Κανονιςμόσ 4 - Ζλεγχοσ Κράτουσ Λιμζνα

1.
Κάκε πλοίο υπό ξζνθ ςθμαία που καταπλζει, κατά τθ ςυνικθ πορεία των
δραςτθριοτιτων του ι για λειτουργικοφσ λόγουσ, ςε Ελλθνικό λιμζνα μπορεί να αποτελζςει
αντικείμενο ελζγχου ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 5.2.1. και το Ρρότυπο Α5.2.1 τθσ Σφμβαςθσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ οδθγίεσ των Υπθρεςιϊν του ΥΝΑ. Οι ζλεγχοι αυτοί διενεργοφνται από:
α. Ριςτοποιθμζνουσ επικεωρθτζσ του Κράτουσ Λιμζνα (PSCO), ςτο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ
του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ των Ραριςίων (Paris MoU) ι
β. Επικεωρθτζσ Ναυτικισ Εργαςίασ.
2.
Σε περίπτωςθ που δεν διατίκενται πρόςωπα με τα προςόντα τθσ παραγράφου 1, οι
ζλεγχοι δφναται να πραγματοποιοφνται από βακμοφόρουσ ΛΣ που υπθρετοφν ςτισ Λιμενικζσ Αρχζσ,
ςφμφωνα με τθν κακοδιγθςθ των αρμόδιων Υπθρεςιϊν του ΥΝΑ.

Κανονιςμόσ 5 - Διαχείριςθ Παραπόνων ςτθν Ξθρά

1.
Ναυτικοί υπό ξζνθ ςθμαία πλοίου που καταπλζει ςε Ελλθνικό λιμζνα, οι οποίοι
ιςχυρίηονται παραβίαςθ των απαιτιςεων τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων
των ναυτικϊν, ζχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ςχετικό παράπονο ςτθν οικεία Λιμενικι Αρχι,
οφτωσ ϊςτε να διευκολφνεται θ άςκθςθ μζςων για ταχεία και πρακτικι διευκζτθςθ αυτοφ. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ τα πρόςωπα που μπορεί να διενεργοφν ελζγχουσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό
Ελζγχου ςε Λιμζνα, ενεργοφν κατά τα οριηόμενα ςτο Ρρότυπο Α5.2.2. τθσ Σφμβαςθσ λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν Οδθγία Β5.2.2 αυτισ, κακϊσ και τυχόν οδθγίεσ των Υπθρεςιϊν ΥΝΑ.
2.
Στοιχεία ςχετικά με παράπονα που επιλφκθκαν ςε ετιςια βάςθ κατά τα οριηόμενα
ςτον παρόντα Κανονιςμό, διαβιβάηονται από τισ Λιμενικζσ Αρχζσ ςτθ Διεφκυνςθ Ναυτικισ Εργαςίασ
του ΥΝΑ εντόσ του πρϊτου δεκαπενκθμζρου του επόμενου ζτουσ, προκειμζνου να διαβιβαςκοφν
ςυγκεντρωτικά ςτον Γενικό Διευκυντι του Διεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ.

Κανονιςμόσ 6 – Δαπάνεσ και Σζλθ Επικεωριςεων

1.
Για τθν επικεϊρθςθ προσ ζκδοςθ ι ανανζωςθ ι κεϊρθςθ Ριςτοποιθτικοφ Ναυτικισ
Εργαςίασ καταβάλλονται με τθ διαδικαςία του παραβόλου-διπλοτφπου είςπραξθσ υπζρ Ελλθνικοφ
Δθμοςίου ςτον ΚΑΕ 1259 από τον πλοιοκτιτθ ςε περίπτωςθ επικεϊρθςθσ από επικεωρθτι τθσ
αρμόδιασ Αρχισ και από τον αναγνωριςμζνο Οργανιςμό ςε περίπτωςθ επικεϊρθςθσ από επικεωρθτι
του, τζλθ ανάλογα με τθν χωρθτικότθτα του πλοίου, ωσ ακολοφκωσ:
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ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΡΛΟΙΩΝ

ΤΕΛΘ
ΡΛΟΙΟΚΤΘΤΘ

ΤΕΛΘ
ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ

α.

Για πλοία μζχρι 1.000 κοχ

300 ευρϊ

60 ευρϊ

β.

Για πλοία από 1.000,01 μζχρι 10.000 κοχ

500 ευρϊ

100 ευρϊ

γ.

Για πλοία από 10.000,01 κοχ και άνω

800 ευρϊ

160 ευρϊ

Για κάκε πιςτοποιθτικό που εκδίδεται καταβάλλεται παράβολο χαρτοςιμου Δθμοςίου 30 ευρϊ,
Μετοχικοφ Ταμείου Ναυτικοφ 30 ευρϊ και Ειδικοφ Κλάδου Οικονομικισ Ενίςχυςθσ Μεριςματοφχων
Ναυτικϊν 30 ευρϊ.
2.
Για τθν επικεϊρθςθ προσ ζκδοςθ Ρροςωρινοφ Ριςτοποιθτικοφ Ναυτικισ Εργαςίασ,
τα ποςά των τελϊν του πίνακα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου μειϊνονται ςτο ιμιςυ, εκτόσ των
χαρτοςιμων που παραμζνουν ίδια.
3.
Για τθ διενζργεια επικεϊρθςθσ που πραγματοποιείται προσ διαπίςτωςθ
αποκατάςταςθσ παρατιρθςθσ που προζκυψε, εφόςον ο επικεωρθτισ καλείται να μεταβεί ςτο πλοίο
πλζον τθσ μίασ φοράσ, καταβάλλεται αναλόγωσ και για κάκε επίςκεψθ μετά τθν πρϊτθ το 40% των
ποςϊν των προθγουμζνων παραγράφων.
4.
To ςφνολο των δαπανϊν για τθ μετακίνθςθ Επικεωρθτι Ναυτικισ Εργαςίασ
καλφπτονται από τον πλοιοκτιτθ.

Άρκρο δεφτερο
1. Θ ιςχφσ των διατάξεων τθσ παροφςασ εκτόσ των αναφερόμενων ςτθν παράγραφο 2 αρχίηει από τθ
δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
2. Οι εγκρινόμενοι δια τθσ παροφςασ Κανονιςμοί 2, 4 και 5 τίκενται ςε ιςχφ από τθν 4θ Ιανουαρίου
2014.
Θ παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΟΤΟΤΡΟΤΛΗ
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