
ΘΕΜΑ: «Έκδοση αδειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία». 

ΣΧΕΤ:  (α) Οι διατάξεις του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), όπως ισχύει. 
(β) Οι διατάξεις της Αριθμ. 641.36-2/12 ΚΥΑ (Β΄ 1338/2012). 
(γ) Οι διατάξεις της Αριθμ. 2152.20/67471/2018 ΚΥΑ (Β΄ 4557/2018).  

 

1. Σε συνέχεια προγενέστερης αλληλογραφίας επί του θέματος και για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση 
της ναυτιλιακής κοινότητας επί των επιμέρους υποχρεώσεων και διαδικασιών που θέτουν οι σχετικές διατάξεις, 
γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

α) Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες για λόγους ανωτέρας βίας πρέπει να 
τροποποιηθεί άμεσα στοιχείο, το οποίο περιλαμβάνεται στο κείμενο της άδειας ή της ανανέωσής της, σε μη 
εργάσιμες ώρες και ημέρες, η πλοιοκτήτρια/διαχειρίστρια εταιρεία οφείλει να ενημερώσει εγγράφως με κάθε 
πρόσφορο μέσο, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δώδεκα (12) ωρών από την επέλευση της μεταβολής τη 
Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (dapthas.b@hcg.gr – adeies.enoplwn@hcg.gr) και το 
Κέντρο Επιχειρήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (kepix@hcg.gr), αιτιολογώντας επαρκώς τους λόγους αυτούς και κατόπιν να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά για έκδοση τροποποίησης την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 παρ. 7 της (β) σχετικής, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 8 της (γ) όμοιας.  

Η διάταξη αυτή προστέθηκε με γνώμονα τη διευκόλυνση της ναυτιλιακής δραστηριότητας και την 
αμεσότερη δυνατή εξυπηρέτηση των πλοιοκτητριών/διαχειριστριών εταιρειών σε περιπτώσεις έκτακτων αλλαγών 
ενόπλων φρουρών, οπλισμού ή/και πυρομαχικών, οι οποίες συμβαίνουν εκτός του εργασίμου ωραρίου της 
Υπηρεσίας μας. Στις περιπτώσεις αυτές, αρκεί η έγγραφη γνωστοποίηση των μεταβολών το αργότερο εντός δώδεκα 
(12) ωρών από την επέλευσή τους στις ως άνω αναγραφόμενες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
κατόπιν, την αμέσως επόμενη εργάσιμη, απαιτείται η υποβολή πλήρους φακέλου για την έκδοση τροποποίησης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις [άρθρο 1 παρ. 6 της (β) σχετικής, όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 8 της (γ) όμοιας]. 

β) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 περ. β΄ και γ΄ της (β) σχετικής, με μέριμνα του πλοιάρχου έκαστου 
πλοίου, αφενός αναγράφονται στο ημερολόγιο γέφυρας και στη σελίδα των παρατηρήσεων του ναυτολογίου του 
πλοίου τα πλήρη στοιχεία των ενόπλων ιδιωτών φρουρών που επιβιβάζονται στο πλοίο υπό την ειδική ένδειξη 
«ένοπλοι ιδιώτες φρουροί» και αφετέρου επιβεβαιώνονται στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου τα στοιχεία του 
οπλισμού και πυρομαχικών που φέρονται από τους ένοπλους ιδιώτες φρουρούς επί του πλοίου, σε σχέση με αυτά 
που αναγράφονται στην άδεια του άρθρου 1 του (α) σχετικού (το πρωτότυπο της οποίας φέρεται επί του πλοίου) 
καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών (βάσει των εκδοθεισών τροποποιήσεων). 
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Πειραιάς, 12 Αυγούστου 2022 
 
Αριθ. Πρωτ:  2152.20-5/57990/2022 
 
 
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής  
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Οι εγγραφές αυτές κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, διότι στο παρελθόν έχει απαιτηθεί η υποβολή τους στην 
Υπηρεσία μας για διάφορους λόγους. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως τα μέλη σας υπενθυμίσουν στους 
πλοιάρχους των εν λόγω πλοίων την υποχρέωση που θέτει η ως άνω αναφερόμενη διάταξη και τους επιστήσουν 
την προσοχή ως προς την ορθή αναγραφή των υπόψη στοιχείων. 

2. Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να μνημονευθεί ότι στο άρθρο 10 του (α) σχετικού περιγράφονται οι 
περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις κατά των ενόπλων ιδιωτών φρουρών, των πλοιάρχων και των 
εκπροσώπων των πλοιοκτητριών/διαχειριστριών εταιρειών, καθώς και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας. Σημειώνεται ότι από την έναρξη εφαρμογής του νόμου έως και σήμερα δεν έχει επιβληθεί κανενός 
είδους κύρωση (ποινική ή διοικητική) σε κανένα εκ των προαναφερόμενων προσώπων, γεγονός που καταδεικνύει 
την άψογη συνεργασία και την άμεση επίλυση οποιουδήποτε ανακύπτοντος ζητήματος μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων.    

3. Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση απαιτηθεί επί 
των ανωτέρω ή γενικότερα της σχετικής νομοθεσίας. 

4. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας, καθώς και την ενημέρωση των μελών σας επί των 
προεκτεθέντων.- 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
2. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας  

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 
2. Γρ. κ. Α΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.) 
3. Γρ. κ. Δ.Κ. Α΄ 
4. Γρ. κ. Ε/ΕΚΣΕΔ – ΚΕΠΙΧ  
5. ΚΕΠΙΧ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 
 
 

 

Ο Διευθυντής 
 
 

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Τρύφων  
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