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Θέκα: «Σξνπνπνίεζε - πκπιήξσζε ηνπ Καλνληζκνύ γηα ηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηεο
ύκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο - πκπιήξσζε
Δγθπθιίνπ Μ.Δ. ΝΔ, 2006/01».
ρεη.: α) Ζ αξηζ. πξση. 3527.1.2/ 01/ 2013 Μ.Δ. ΝΔ, 2006/01 (ΑΓΑ: ΒΛ9ΞΟΠ-16Τ).
β) Ζ αξηζ. πξση. 2242.7-2.1/ 6244/ 2017 Μ.Δ. ΝΔ, 2006/03 (ΑΓΑ: 753Ε4653ΠΩ-ΖΛΕ).
1. Γεληθά - Ιζηνξηθό
1.1. Καηά ηελ 103ε Γηεζλή πλδηάζθεςε Δξγαζίαο (International Labour Conference – ILC,
Ηνύληνο, 2014) εγθξίζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κώδηθα ηεο θπξσζείζαο από ηε Υώξα καο κε ηνλ λ. 4078/
2012 (Α΄ 179) ύκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 (ΝΔ, 2006), κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε
αληηκεηώπηζε ησλ πεξηζηαηηθώλ εγθαηάιεηςεο ησλ λαπηηθώλ θαη απνδεκίσζεο απηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ
ηνπο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή καθξνρξόληαο αλαπεξίαο (Σξνπνπνηήζεηο 2014 ζηε ΝΔ, 2006). Οη ελ
ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο έγηλαλ απνδεθηέο από ηε Υώξα καο κε ην π.δ. 3/2017 (Α΄ 6), ζπκπιεξώλνληαο
νπζηαζηηθά ηνλ παξαπάλσ θπξσηηθό λόκν.
1.2. Πεξαηηέξσ, πηνζεηήζεθε Απόθαζε (Resolution) πεξί κεηαβαηηθώλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ζηε
ζέζε ζε ηζρύ ησλ Σξνπνπνηήζεσλ 2014. ύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ Απόθαζε πνπ εθαξκόδεη θαη ε Υώξα
καο, νη Σξνπνπνηήζεηο 2014 ζηε ΝΔ, 2016, δελ έρνπλ ζθνπό λα ζίμνπλ ην θύξνο/ ηζρύ ησλ
Πηζηνπνηεηηθώλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLCert) θαη ησλ ζρεηηθώλ Γειώζεσλ πκκόξθσζεο Ναπηηθήο
Δξγαζίαο (DMLC), πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί θαηά ηνλ ρξόλν πνπ νη Σξνπνπνηήζεηο 2014 ηίζεληαη ζε ηζρύ.
Παξάιιεια, αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν γηα ηελ έθδνζε ή αλαλέσζε ησλ
Πηζηνπνηεηηθώλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLCert), ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΝΔ, 2006, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε, θαζώο θαη όηη ε έλαξμε ηζρύνο ησλ Σξνπνπνηήζεσλ 2014 δελ πξέπεη ζε θακία
πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αθπξώζεη ηα Πηζηνπνηεηηθά Ναπηηθήο Δξγαζίαο ή ηηο Γειώζεηο
πκκόξθσζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, πνπ έρνπλ δεόλησο εθδνζεί πξνεγνπκέλσο θαη εμαθνινπζνύλ λα είλαη
αθόκε ζε ηζρύ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο επηζεώξεζεο αλαλέσζεο (renewal inspection), κεηά
ηε ζέζε ζε ηζρύ ησλ Σξνπνπνηήζεσλ 2014 (18ε Ηαλνπαξίνπ 2017).
2. Αληηθείκελν Δζληθώλ Απαηηήζεσλ
Με ηελ ππ’ αξηζ. 2242.7-2.1/ 5625/ 2017 θ.π.α. (Β΄ 159) ηξνπνπνηήζεθε – ζπκπιεξώζεθε ν
Καλνληζκόο γηα ηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηεο ύκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 ηεο Γηεζλνύο
Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 3522.2/ 08/ 2013 θπα (Β΄ 1671) (εθεμήο
Καλνληζκόο).
2.1. Υξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ησλ λαπηηθώλ
Με ην άξζξν 10α πνπ πξνζηέζεθε ζηνλ Καλνληζκό θαζηεξώλνληαη ξπζκίζεηο, ώζηε λα
εμαζθαιηζζεί ε ύπαξμε ελόο ηαρένο θαη απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο γηα
λα βνεζήζεη ηνπο λαπηηθνύο ησλ πινίσλ ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςήο ηνπο.
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2.1.1. Έλλνηα ηνπ όξνπ «εγθαηάιεηςε»
Ναπηηθόο ζεσξείηαη όηη έρεη εγθαηαιεηθζεί όηαλ, θαηά παξάβαζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΝΔ, 2006 ή
ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο λαπηνιόγεζήο ηνπ, ν πινηνθηήηεο:
α. απνηπγράλεη λα θαιύςεη ην θόζηνο ηεο παιηλλόζηεζεο ηνπ λαπηηθνύ, ή
β. έρεη αθήζεη ηνλ λαπηηθό ρσξίο ηα απαξαίηεηα κέζα δηαβίσζεο θαη ππνζηήξημεο, όπσο θαηάιιειε
ηξνθή, ελδηαίηεζε, πξνκήζεηεο πόζηκνπ ύδαηνο, θαύζηκα πνπ είλαη νπζηώδε γηα δηαβίσζε επί ηνπ πινίνπ
θαη ηελ αλαγθαία ηαηξηθή κέξηκλα, ή
γ. άιισο έρεη κνλνκεξώο δηαθόςεη ηνπο δεζκνύο ηνπ κε ηνλ λαπηηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
απνηπρίαο ηνπ λα πιεξώζεη ζπκβαηηθνύο κηζζνύο γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δύν (02) κελώλ.
2.1.2. Παξερόκελε θάιπςε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο – πεξηνξηζκόο επζύλεο
πινηνθηήηε (άξζξν 10α΄, παξ. 9, 10)
Ζ ζπλδξνκή πνπ παξέρεηαη από ην ζύζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα είλαη
άκεζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ λαπηηθνύ ή νξηδόκελνπ από ηνλ λαπηηθό εθπξνζώπνπ θαη λα ζπλνδεύεηαη
από ηελ αλαγθαία αηηηνιόγεζε ηνπ δηθαηώκαηνο, θαζώο θαη λα είλαη επαξθήο ώζηε λα θαιύπηνληαη ηα
αθόινπζα:
α. νθεηιόκελνη κηζζνί θαη άιιεο δηθαηνύκελεο ακνηβέο έσο ηεζζάξσλ κελώλ,
β. έμνδα πνπ ιεινγηζκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ λαπηηθό, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
θόζηνπο ηεο παιηλλόζηεζεο.
γ. νπζηώδεηο αλάγθεο ηνπ λαπηηθνύ, όπσο θαηάιιειε ηξνθή, έλδπζε, ελδηαίηεζε, πξνκήζεηεο
πόζηκνπ ύδαηνο, θαύζηκα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα επηβίσζε επί ηνπ πινίνπ, ηαηξηθή κέξηκλα θιπ.
2.1.3. Σεθκεξίσζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο – Πιεξνθνξίεο – Ιζρύο
α. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιόγσ ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο, ηα πινία θέξνπλ
επί απηώλ πηζηνπνηεηηθό ή άιιε έγγξαθε απόδεημε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο ζε ηζρύ, όπσο
εγγπεηηθή επηζηνιή ηξαπέδεο ή άιινπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, βεβαίσζε, ζύκβαζε ή/θαη πηζηνπνηεηηθό
πνπ εθδίδεηαη από αιιειαζθαιηζηηθό νξγαληζκό, ηδίσο κέινο ηεο Γηεζλνύο Οκάδαο Αιιειαζθαιηζηηθώλ
Οξγαληζκώλ (International Group of P & I Clubs) ή/ θαη άιιεο απνηειεζκαηηθέο κνξθέο αζθάιηζεο γηα ηελ
θάιπςε ησλ νηθείσλ ππνρξεώζεώλ ηνπο. Καηάινγνο κε ηνπο αιιειαζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ηεο
Γηεζλνύο Οκάδαο παξαηίζεηαη ζε ζπλεκκέλν ζε παξoύζα Παξάξηεκα. Δπηθαηξνπνηεκέλα θάζε θνξά
ζηνηρεία είλαη πξνζβάζηκα θαη αλαθηώληαη από ηελ αθόινπζε δηεύζπλζε ηνπ νηθείνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ,
σο αθνινύζσο: http://www.igpandi.org/article/list-principal-clubs. Οκνίσο, δύλαηαη λα γίλνληαη απνδεθηνί,
σο πάξνρνη ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο, πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ
ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηε Υώξα, δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε νηθείν θιάδν αζθαιίζεσλ θαη ηεινύλ ππό ηελ
επνπηεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε από ηε
Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Πάξνρνη ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αζθάιεηαο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο δύλαηαη λα γίλνληαη απνδεθηνί από ηνλ θ. Γεληθό
Γξακκαηέα Τ.ΝΑ.Ν.Π..
β. Σν πηζηνπνηεηηθό ή άιιε έγγξαθε απόδεημε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο πεξηιακβάλεη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζην Παξάξηεκα Ζ΄ ηνπ Καλνληζκνύ θαη είλαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα ή
ζπλνδεύεηαη από κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή γιώζζα. Αληίγξαθν αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν επί ηνπ
πινίνπ πνπ είλαη πξνζβάζηκν ζηνπο λαπηηθνύο. Όηαλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο πάξνρνη ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αζθάιεηαο παξέρνπλ θάιπςε, ην ζύλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη από ηνλ θάζε πάξνρν θέξεηαη επί
ηνπ πινίνπ.
γ. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα δελ παύεη πξηλ ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηζρύνο ηεο, εθηόο εάλ ν
πάξνρνο απηήο έρεη εηδνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ πξν ηξηάληα (30) εκεξώλ ηε Γηεύζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο
θαη γηα ηα πινία πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Καλνληζκνύ θαη ηελ
αξκόδηα αξρή γηα ηελ έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Ναπηηθήο Δξγαζίαο ή αλαιόγσο ηνλ νηθείν
αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκό πνπ έρεη εθδώζεη ην παξαπάλσ Πηζηνπνηεηηθό.
2.2. Δπζύλε πινηνθηεηώλ
Δπηπξνζζέησο, ηξνπνπνηήζεθε - ζπκπιεξώζεθε θαη ην άξζξν 28 ηνπ Καλνληζκνύ, ώζηε ην
ζύζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο πνπ εμαζθαιίδεη απνδεκίσζε, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ γηα ζπκβαηηθέο αμηώζεηο λα ηθαλνπνηεί θαη’ ειάρηζηνλ θάπνηεο
απαηηήζεηο, όπσο θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζην ζύλνιό ηεο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, θαζώο θαη πξόβιεςε
γηα θαηαβνιή πξνζσξηλήο πιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη αδηθαηνιόγεηε ηαιαηπσξία ζε
πεξίπησζε πνπ ε θύζε ηεο καθξνρξόληαο αλαπεξίαο λαπηηθνύ θαζηζηά δπζρεξή ηελ εθηίκεζε ηεο
πιήξνπο απνδεκίσζεο θιπ. Οκνίσο, ην πηζηνπνηεηηθό ή άιιε έγγξαθε απόδεημε ρξεκαηννηθνλνκηθήο
αζθάιεηαο πνπ έρεη εθδνζεί από ηνλ πάξνρν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ απαηηνύληαη ζην Παξάξηεκα Θ΄ ηνπ Καλνληζκνύ, είλαη ζηελ αγγιηθή ή ζπλνδεύεηαη από κεηάθξαζε
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ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη θέξεηαη επί ηνπ πινίνπ θαη αληίγξαθν αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν επί ηνπ
πινίνπ όπνπ είλαη πξνζβάζηκν ζηνπο λαπηηθνύο. Όηαλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο πάξνρνη πξνζθέξνπλ
θάιπςε, ην έγγξαθν πνπ ρνξεγείηαη από ηνλ θάζε πάξνρν θέξεηαη επί ηνπ πινίνπ.
2.3. Έιεγρνο Κξάηνπο εκαίαο – Δλέξγεηεο Ληκεληθώλ Αξρώλ
2.3.1. Γηα ηα πινία ππό ειιεληθή ζεκαία, νη θαηά ηα αλσηέξσ απαηηήζεηο ζπληζηνύλ ζηνηρείν πνπ
ειέγρεηαη ή/θαη ηεθκεξηώλεηαη ή/θαη επηζεσξείηαη, γηα ηνπο λαπηηθνύο πινίσλ πνπ ππεξεηνύλ ζε απηά θαη
ζηα νπνία έρεη εθαξκνγή ν Καλνληζκόο, θαηά ην άξζξν 1 απηνύ.
2.3.2. Οη ελ ιόγσ έιεγρνη ηεθκεξίσζεο ή/θαη επηζεσξήζεηο, πέξαλ εθείλσλ από ηνπο θνξείο
έθδνζεο ησλ Πηζηνπνηεηηθώλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLCert), δηελεξγνύληαη από ηηο Ληκεληθέο Αξρέο ζην
εζσηεξηθό θαη ηηο Έδξεο Ναπηηιηαθώλ Αθνινύζσλ ζην εμσηεξηθό γηα όια ηα πινία, ζην πιαίζην ηαθηηθώλ
ή/θαη έθηαθησλ ειέγρσλ, γεληθώλ ή/θαη ζηνρεπκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ θαηόπηλ ππνβνιήο
«παξαπόλνπ», ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκώλ 1 θαη 2, πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ αξηζ. 4113.305/
01/ 2013 θπα (Β΄ 1553), όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη ησλ πξάμεσλ ρνξήγεζεο απόπινπ ησλ πινίσλ.
2.3.3. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ/ επηζεσξήζεσλ, ηα πξόζσπα πνπ δηεμάγνπλ απηνύο,
κπνξνύλ ηνπιάρηζηνλ λα επηβηβάδνληαη ειεύζεξα επί ησλ πινίσλ, λα δηεμάγνπλ νπνηαδήπνηε εμέηαζε,
δνθηκή ή έξεπλα πνπ κπνξεί λα ζεσξνύλ απαξαίηεηε κε ζθνπό λα ηθαλνπνηεζνύλ όηη ηα ελ ιόγσ
πξόηππα ηεξνύληαη, θαζώο θαη λα απαηηνύλ ηελ απνθαηάζηαζε νπνησλδήπνηε ειιείςεσλ θαη, όηαλ έρνπλ
ιόγν λα πηζηεύνπλ όηη νη ειιείςεηο απηέο απνηεινύλ ζνβαξή παξαβίαζε λα απαγνξεύνπλ ζην πινίν λα
αλαρσξήζεη από ην ιηκέλα έσο όηνπ πξαγκαηνπνηεζνύλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
2.3.4. Αλαγλσξίδνληαο όηη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ηνπ
Καλνληζκνύ ζα πξέπεη λα αλαιεθζνύλ ελέξγεηεο από πιεπξάο ησλ ππόρξεσλ ζε ζπκκόξθσζε γηα έλα
ζεκαληηθό αξηζκό πινίσλ θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλαγθαηόηεηα νκαιήο θαη εύξπζκεο κεηάβαζεο
ζηηο λέεο ζπλζήθεο, νη Ληκεληθέο Αξρέο θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ ζρεηηθώλ ειέγρσλ ηνπο, έσο θαη ηελ 31ε
Απγνύζηνπ 2017, ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο ειιείςεσλ έρνπλ ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δίλνπλ
ζπζηάζεηο ζην πιαίζην κηαο πξαθηηθήο θαη ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο θαη λα ελεκεξώλνπλ ζρεηηθώο ηνπο
πινηνθηήηεο.
3. Έιεγρνο Κξάηνπο Ληκέλα – Δλέξγεηεο Ληκεληθώλ Αξρώλ
3.1. Σα ππό μέλε ζεκαία πινία ειέγρνληαη ή/θαη επηζεσξνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ
ηεο ΝΔ, 2006, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Σξνπνπνηήζεσλ 2014, όπσο αξκόδεη, ζην πιαίζην:
α. ησλ Καλνληζκώλ 4 θαη 5, πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ θπα 4113.305/01/2013 (Β΄ 1553), όπσο θάζε
θνξά ηζρύεη, ή
β. ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλόεζεο ησλ Παξηζίσλ (Paris MoU) θαη ηεο Οδεγίαο 2009/16/ ΔΚ, όπσο
θάζε θνξά ηζρύνπλ.
3.2. εκεηώλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηα πινία πνπ είλαη ππόρξεα1 λα θέξνπλ Πηζηνπνηεηηθό
Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη Γήισζε πκκόξθσζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο αλεμαξηήησο ζεκαίαο γίλεηαη
απνδεθηή ε Απόθαζε (Resolution) πεξί κεηαβαηηθώλ κέηξσλ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1.2. ηεο παξνύζαο.
3.3. Δπηθαηξνπνηεκέλνο θαηάινγνο ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ απνδερζεί ηηο Σξνπνπνηήζεηο 2014 ζηε
ΝΔ, 2006 κπνξεί λα αλαθηεζεί από ηελ θάησζη ηζηνζειίδα ηνπο επίζεκνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηεο ΓΟΔ
γηα ηε ΝΔ, 2006:
http://ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11301:::NO:RP,11301:P11301_INSTRUMENT_AMENDME
NT_ID:3256971 .
πλαθώο, ζεκεηώλεηαη όηη, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 4, ζε
πεξίπησζε πνπ πινίν θέξεη ζεκαία θξάηνπο, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν, κε
κλεία (note) ηνπ άξζξνπ XV, παξ. 8β΄ ηεο ΝΔ, 2006 γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, νη Ληκεληθέο
Αξρέο ζα πξέπεη λα απνδέρνληαη ην Πηζηνπνηεηηθό Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLCert) θαη ηε Γήισζε
πκκόξθσζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (DMLC) ηνπ πινίνπ απηνύ γηα ηελ ελ ιόγσ πεξίνδν ως εκ πρώηης
όψεως απόδειξη ζσμμόρθωζης κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ύκβαζεο.
3.4. Πεξαηηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε δηαηάμεηο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ V ηεο ΝΔ, 2006,
ππελζπκίδεηαη όηη ηα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία νπνηνπδήπνηε θξάηνπο πνπ δελ έρεη επηθπξώζεη ηε
ύκβαζε θαη σο εθ ηνύηνπ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηήο δελ ιακβάλνπλ επλντθόηεξε κεηαρείξηζε από ηα
πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία θξάηνπο πνπ ηελ έρεη επηθπξώζεη, όπσο είλαη ε Υώξα καο θαη αθνινύζσο
ειέγρνληαη ή/θαη επηζεσξνύληαη ζύκθσλα κε απηή, όπσο ηζρύεη, ππό ηελ επηθύιαμε ησλ παξ. 3.2. θαη 3.3.
ηεο παξνύζαο.
4. Γ.Ζ.Γ.ΔΠ. πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζαο ζηνλ
εηδηθά δηακνξθσκέλν ρώξν ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ Α.Λ..–ΔΛ.ΑΚΣ. γηα ηε ύκβαζε Ναπηηθήο
Δξγαζίαο, 2006.
1

α. νιηθήο ρσξεηηθόηεηαο 500 ή άλσ, πνπ εθηεινύλ πιόεο από κία ρώξα ζε ιηκέλα εθηόο ηεο ρώξαο απηήο, θαη β. νιηθήο ρσξεηηθόηεηαο 500 ή άλσ, πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη από ιηκέλα ή κεηαμύ ιηκέλσλ εθηόο Διιάδνο, γ. ζε θάζε πινίν κε αίηεκα ηνπ πινηνθηήηε.
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5. Οξγαλώζεηο Πινηνθηεηώλ θαη Ναπηηθώλ παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ
θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ IG P&I

American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc
Assuranceforeningen Skuld
- Skuld Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd
Gard P&I (Bermuda) Ltd
- Assuranceforeningen Gard
The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited
The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association
The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited
The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
The Standard Club Ltd
- The Standard Club Europe Ltd.

- The Standard Club Asia Ltd.
The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association Ltd
Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club
United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Europe) Ltd.
The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ:
1. Κ.Λ/Υ-Λ/Υ
(Λ/-Λ/Σ-Λ/Φ κέζσ αξρώλ ππαγσγήο ηνπο)
2. Δ.Ν.Α.
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
1. Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο
Ακηή Μιαούλη 65, 185 36, Πειραιάς
Fax: 210 429 3831
E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr
2. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ
Ακηή Μιαούλη 85,185 38,Πειραιάς
FAX: 210 4291166, 210 4290107
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr
3. Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία
Ακηή Μιαούλη 47 – 49,185 36, Πειραιάς
Fax: 210 4293040
E-mail: gram@pno.gr, info@pno.gr
4. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο
Ακηή Μιαούλη 7 – 9,185 35, Πειραιάς
Fax: 2104220822, 2104226155
E-mail: seen@ath.forthnet.gr
5. Έλσζε Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεσλ
Ακηή Μιαούλη 81,185 38, Πειραιάς
FAX: 210 4280184
E-mail: info@shortsea.gr
6. Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηώλ – Αθηνπιντθώλ Φ/Γ Πινίσλ κέρξη 500 θνρ.
Μακράς Σηοάς 3, 189 31,Πειραιάς
Fax: 210 4134843
E-mail: gorgo@otenet.gr
7. Έλσζε Πνξζκείσλ Δζσηεξηθνύ
Γούναρη Γ. 2, 18531, Πειραιάς
Fax: 2104175676
8. Έλσζε Πινηνθηεηώλ Διιεληθώλ θαθώλ Σνπξηζκνύ (Δ.Π.Δ..Σ.)
Κηίριο Γιοίκηζης Μαρίνας Εέας, 185 36, Πειραιάς
Fax: 210 4280465
E-mail: epest@epest.gr
9. Παλειιήληα Έλσζε Πινηάξρσλ Δ.Ν.
Κολοκοηρώνη 102-104, 18535, Πειραιάς
Fax: 210 4179251
E-mail: info@pepen.gr
10. Παλειιήληα Έλσζε Πινηνθηεηώλ – Δθνπιηζηώλ Ρπκνπιθώλ &
Ναπαγνζσζηηθώλ Πινίσλ «Άγηνο Νηθόιανο»
2ας Μεραρτίας 11, 185 35, Πειραιάς
Fax: 210 4124109, 210 4413245 – 210 4410813
E-mail: karaptug@otenet.gr, panenosirim@gmail.com
11. Έλσζε Πινηνθηεηώλ Ρ/Κ – Ν/Γ Πινίσλ
Αγίοσ Σπσρίδωνος 25, 185 35, Πειραιάς
Fax: 210 4170248
E-mail: info@greektugowners.gr
12. Παλειιήληα Έλσζε Πιεξσκάησλ Ρπκνπιθώλ & Ναπαγνζσζηηθώλ
Γημ. Ομηρίδοσ Σκσλίηζη 19, 185 36, Πειραιάς
Fax: 210 4124729
E-mail: pep.rk.ng@gmail.com
13. Έλσζε Δθνπιηζηώλ Κξνπαδηεξνπινίσλ θαη Φνξέσλ Ναπηηιίαο
Ανηωνίοσ Αμπαηιέλοσ 10, 185 36, Πειραιάς
Fax: 210 4293175
E-mail: info@cruise-union.com
14. Παλειιήληα Έλσζε Δπαγγεικαηηθώλ Σνπξηζηηθώλ Ηκεξόπινησλ θαθώλ (Π.ΔΝ.Δ.Σ.Η..)
Πλάηωνος 12, 185 35, Πειραιάς
Fax : 210 4323362
E-mail : penetis2001@yahoo.gr
15. Παλειιήληα Έλσζε Αμησκαηηθώλ θαη Καησηέξσλ Πιεξσκάησλ
Δπαγγεικαηηθώλ – Ιδησηηθώλ Θαιακεγώλ θαθώλ
Γημοζθένοσς Ομηρίδοσ Σκσλίηζη 19, 185 31 Πειραιάς
(Δργαηοϋπαλληλικό Κένηρο Πειραιά)
Fax 210 4171593
E-mail: info@hyca.gr
16. Οίθνο Ναύηνπ
Κ. Παλαιολόγοσ 15, 185 35, Πειραιάς
Fax: 210 4295925
Email: info@oikosnautou.gr
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17. Γξαθείν Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο
Νοηαρά 141, 185 36, Πειραιάς
Fax: 210 4524757
Email: info@generg.gr
18. American Bureau of Shipping (ABS)
Fax: 2104293218
E-mail: abspiraeus@eagle.org
19. Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK)
Fax: 2104832405
E-mail: pr@classnk.or.jp
20. Bureau Veritas Registre International
De Classification De Navires
Fax : 210 4063 063
E-mail: grc_lpr@gr.bureauveritas.com
21. DNV GL
Fax: 210 4223059
E-mail: reece@dnvgl.com
22. China Classification Society (CCS)
Fax: 210 4281420
E-mail: at@ccs-eu.com
23. Lloyd’s Register Group Limited
Fax: 210 4528950
Email: piraeus @ lr .org
24. Registro Italiano Navale (RINA Hellas)
Fax: 210 4292950
E-mail: piraeus.office@rina.org
25. Korean Register of Shipping (KR)
Fax: 210 4286728
E-mail: reece@krs.co.kr
26. Russian Maritime Register of Shipping (RS)
Fax: 2104292190
E-mail: reece@rs-class.org
27. Διιεληθόο Νενγλώκσλ Α.Δ.
Fax: 210-4221914
E-mail: hrs@hrsorg.gr
28. Φνίλημ Νενγλώκσλ Α.Δ
Fax:210-4137888
E-mail: hellas@phrs.gr
29. Γηεζλέο Γξαθείν Δπηζεσξήζεσλ Πινίσλ Α.Δ.
Fax:210-4184282
E-mail: insb@hol.gr
30. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ 21, 102 50, Αζήλα
Telefax: 210 323 2239, 210 323 2816
31. Έλσζε Αζθαιηζηηθώλ Δηαηξεηώλ Διιάδνο
Fax: 210 3334 149
E-mail: info@eaee.gr
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξ. θ.θ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. – Γ.Γ.
2. Γξ. θ.θ. Α/Λ.. – ΔΛ. ΑΚΣ. – Β΄ Τ/Λ.. – ΔΛ. ΑΚΣ.
3. Γξ. θ.θ. ΓΚΒ΄ - ΓΚΓ΄ - Β/ ΓΚΒ΄
4. Γ.Ν.ΔΡ. – Γ.Π.Ν. – Γ.Α.Ν. – Γ.ΔΚ.Ν.
5. Γ.Κ.Δ.Ο. – Γ.Δ.Π. – ΓΗ.ΜΔ.ΚΑ.Π. – Γ.Δ.Γ.Α.Π.Λ.Δ.
6. Γ.Ζ.ΓΔ.Π.
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