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Θζμα: «Εφαρμογή του άρθρου 52 του ν. 4597/2019 και τησ αριθ. 2070.0/42487 υ.α. (Β’ 2284/11-06-2019)
για τη ςυγκρότηςη και λειτουργία των Σοπικών Κλιμακίων Επιθεώρηςησ Πλοίων».
χετ.: a) Ο ν. 4504/2017 (Α’ 184), “Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα
πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ”.
β) Το άρκρο 52 του ν. 4597/2019 (Α΄35) περί αντικατάςταςθσ του άρκρου 106 του ν. 4504/2017.
γ) Η υ.α. 2070.0/42487 (Β’ 2284/11.6.2019) ‘’ Κακοριςμόσ των ελάχιςτων απαιτοφμενων προςόντων
και τθσ διαδικαςίασ εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ των επικεωρθτών και ελεγκτών των Τοπικών
Κλιμακίων Επικεώρθςθσ Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.) ανά τομζα επικεώρθςθσ και ελζγχου που διενεργοφν, τθσ
διαδικαςίασ για τθ διενζργεια επικεωριςεων και ελζγχου πλοίων, του είδουσ και του εφρουσ τθσ
ευκφνθσ των επικεωρθτών και ελεγκτών πλοίων, κακώσ και κάκε άλλου ςχετικοφ κζματοσ και λοιπών
διατάξεων για τθ λειτουργία, ςτελζχωςθ και ζλεγχο του ζργου των Τ.Κ.Ε.Π.’’.
δ) Η υ.α. 4113.297/01/2012/12 (Β’ 334), “Πρότυπθ ςυμφωνία μεταξφ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Οργανιςμοφ που αναγνωρίηεται και εξουςιοδοτείται από τθν
Ελλάδα για τθ διενζργεια των απαιτοφμενων από τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ
επικεωριςεων, ζκδοςθ, κεώρθςθ πιςτοποιθτικών και παρακολοφκθςι τουσ, εκτόσ εκείνων που
εμπίπτουν ςε αρμοδιότθτα αναγνωριςμζνου οργανιςμοφ του ΕΚ 391/2009 και των ςυναφών αυτοφ
διατάξεων, για πλοία που φζρουν τθν ελλθνικι ςθμαία”, ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
ε) Η υ.α. 4113.311/01/2013/13 (Β’ 3049), “Πρότυπθ ςυμφωνία μεταξφ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και
Αιγαίου και Αναγνωριςμζνου, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 391/2009, Οργανιςμοφ, για τθν
παροχι από τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό υπθρεςιών προβλεπόμενων από τθν υφιςτάμενθ
νομοκεςία ςε πλοία και τισ εταιρείεσ αυτών”, ωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
1.
Γνωρίηεται ότι κατ’ εφαρμογι του ανωτζρω (β) ςχετικοφ, από τθν 1.7.2019 και μετά, τα κακικοντα
και οι αρμοδιότθτεσ που ζχουν ανατεκεί ςτουσ εξουςιοδοτθμζνουσ από το Τπουργείο Ναυτιλίασ και
Νθςιωτικισ Πολιτικισ οργανιςμοφσ (νθογνϊμονεσ), όπωσ προβλζπονται ςτισ ωσ άνω (δ) και (ε) ςχετικζσ,
παφουν να αςκοφνται από τον Κλάδο Ελζγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), ενϊ εξακολουκοφν να αςκοφνται από τα
Σοπικά Κλιμάκια Ελζγχου Πλοίων (Σ.Κ.Ε.Π.) και από τουσ νθογνϊμονεσ.
2.

Αναφορικά με τισ διατάξεισ του (β) ςχετικοφ επιςθμαίνονται τα εξισ:
i.

Οι νθογνϊμονεσ δφνανται να αςκοφν τα ςυγκεκριμζνα κακικοντα και αρμοδιότθτεσ, που
κακορίηονται με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα διμερι ςυμφωνία μεταξφ εκάςτου εξ αυτϊν και του
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Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που
προβλζπονται κατά περίπτωςθ ςτισ ωσ άνω (δ) και (ε) ςχετικζσ.
ii.

Σα πιςτοποιθτικά που εκδόκθκαν από τον Κ.Ε.Π./ΔΕΠ-ΔΙΜΕΚΑΠ πριν τθν 1.7.2019 εξακολουκοφν να
ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ ι τθν θμερομθνία τθσ επόμενθσ προβλεπόμενθσ κεϊρθςισ
τουσ. Σα πιςτοποιθτικά, που εκδόκθκαν από τον Κ.Ε.Π πριν τθν 1.7.2019 και ςτα οποία δεν ορίηεται
θμερομθνία λιξθσ τουσ, εξακολουκοφν να ιςχφουν και μετά τθν 1.7.2019, εφόςον εξακολουκοφν να
πλθροφνται οι όροι και προχποκζςεισ ζκδοςισ τουσ.

iii.

τα ιδθ εκδοκζντα πιςτοποιθτικά από τον Κ.Ε.Π./ΔΕΠ-ΔΙΜΕΚΑΠ και για το χρονικό διάςτθμα μζχρι
και τθν θμερομθνία λιξθσ ι τθσ επόμενθσ προβλεπόμενθσ κεϊρθςθσ μετά τθν 1.7.2019, τα Σ.Κ.Ε.Π.
προβαίνουν ςε κάκε αναγκαία ενζργεια, που αφορά ςτθ διαπίςτωςθ ςυνζχιςθσ ιςχφοσ τουσ (ιτοι
προςκικθ / αποκατάςταςθ παρατθριςεων και εντολϊν – οδθγιϊν).

iv.

Σα πιςτοποιθτικά που εκδόκθκαν από τον Κ.Ε.Π./ΔΕΠ-ΔΙΜΕΚΑΠ, για τα οποία, μετά τθν 01.7.2019,
επζρχεται υποχρζωςθ κεϊρθςισ τουσ, εκδίδονται εκ νζου από τα Σ.Κ.Ε.Π ι από τουσ νθογνϊμονεσ,
ςφμφωνα με το πεδίο εξουςιοδότθςθσ τουσ. Η εκ νζου ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν γίνεται βάςει των ςε
ιςχφ πιςτοποιθτικϊν που ζχουν εκδοκεί από τον Κ.Ε.Π./ΔΕΠ-ΔΙΜΕΚΑΠ, με τθ διενζργεια τθσ
προβλεπόμενθσ ετιςιασ ι ενδιάμεςθσ, κατά περίπτωςθ, επικεϊρθςθσ. Επί των πιςτοποιθτικϊν του
προθγοφμενου εδαφίου διατθρείται θ υφιςτάμενθ θμερομθνία λιξθσ τουσ και καταχωροφνται επί
αυτϊν τυχόν προθγοφμενεσ κεωριςεισ με βάςθ τα ςτοιχεία που αναγράφονται ςτο υπάρχον
πιςτοποιθτικό. Για τθν ζκδοςθ των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν εξακολουκοφν να ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ που αφοροφν ςτα αντίςτοιχα τζλθ και χαρτοςιμανςθ.

v.

Σα ιδθ εκδοκζντα πιςτοποιθτικά από τα Σ.Κ.Ε.Π, πριν τθν 11.6.2019 και ευριςκόμενα ςε ιςχφ μετά
τθν θμερομθνία αυτι, εξακολουκοφν να ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. Σα πιςτοποιθτικά
που εκδόκθκαν από τα Σ.Κ.Ε.Π. πριν τθν 11.6.2019 και ςτα οποία δεν ορίηεται θμερομθνία λιξθσ τουσ
εξακολουκοφν να ιςχφουν και μετά τθν θμερομθνία αυτι, εφόςον εξακολουκοφν να πλθροφνται οι
όροι και προχποκζςεισ ζκδοςισ τουσ. υναφϊσ, δφνανται να εκδίδονται πιςτοποιθτικά από τα
Σ.Κ.Ε.Π. για τα οποία οι προβλεπόμενεσ επικεωριςεισ ζχουν ολοκλθρωκεί πριν τθν 11.6.2019.

vi.

Από τθν 1.7.2019 και μετά, όλεσ οι εγκρίςεισ υλικοφ και εξοπλιςμοφ, που πριν τθν θμερομθνία αυτι
ενζπιπταν ςτο πεδίο αρμοδιοτιτων του Κ.Ε.Π., παρζχονται εφεξισ αποκλειςτικά από τουσ
νθογνϊμονεσ.

3.
Κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 106 του (α) ςχετικοφ, όπωσ ζχει αντικαταςτακεί από
το (β) ςχετικό, για τα Σ.Κ.Ε.Π ζχει δθμοςιευτεί θ ανωτζρω (γ) ςχετικι, ςτθν οποία κακορίηονται τα ελάχιςτα
απαιτοφμενα προςόντα, θ διαδικαςία εκπαίδευςθσ και πιςτοποίθςθσ των επικεωρθτϊν και ελεγκτϊν Σ.Κ.Ε.Π,
θ διαδικαςία για τθ διενζργεια επικεωριςεων και ελζγχων πλοίων, το είδοσ και το εφροσ τθσ ευκφνθσ των
επικεωρθτϊν και ελεγκτϊν, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα για τθ λειτουργία, τθ ςτελζχωςθ και τον
ζλεγχο του ζργου των Σ.Κ.Ε.Π.
Ειδικότερα, από τθν 11.6.2019, ιτοι τθν θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ τθσ ανωτζρω (γ) ςχετικισ και μετά
τθν προβλεπόμενθ ζκδοςθ απόφαςθσ ςυγκρότθςθσ, τα Σ.Κ.Ε.Π δφνανται να αςκοφν τα κακικοντα και τισ
αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5 του (β) ςχετικοφ, για πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των εξισ:
i.

διενζργεια ςε όλουσ τουσ τομείσ, των προβλεπόμενων από τθν νομοκεςία αρχικϊν, περιοδικϊν,
εκτάκτων ι ςυμπλθρωματικϊν επικεωριςεων και ζκδοςθ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν,

ii.

παρακολοφκθςθ εργαςιϊν ναυπιγθςθσ ι μεταςκευισ,

iii.

εκτζλεςθ δοκιμϊν και ελζγχων επί των πλοίων,

iv.

ζλεγχοσ, ζγκριςθ και κεϊρθςθ ςχεδίων, μελετϊν, υπολογιςμϊν, προδιαγραφϊν και λοιπϊν ςτοιχείων
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πλοίων,
v.

διενζργεια ζκτακτων επικεωριςεων μετά από βλάβθ-ηθμιά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαπίςτωςθσ
ηθμιάσ ι βλάβθσ και τθσ διαπίςτωςθσ αποκατάςταςισ τουσ ςε πλοία, που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ,

vi.

διενζργεια κακετοποιθμζνων ελζγχων (εφόςον αυτό κρίνεται απαραίτθτο) υπό τισ οδθγίεσ των
αρμόδιων Διευκφνςεων Κ.Ε.Π.,

4. Αναφορικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ (γ) ςχετικισ διευκρινίηονται επίςθσ τα εξισ:
i.

Οι επικεωρθτζσ Σ.Κ.Ε.Π. που ςτελεχϊνουν ι πρόκειται να ςτελεχϊςουν τα Σ.Κ.Ε.Π., οι οποίοι κατά τθν
11.6.2019 διενεργοφν ι ζχουν διενεργιςει επικεωριςεισ – ελζγχουσ πλοίων ςε ζναν ι περιςςότερουσ
τομείσ επικεϊρθςθσ ι ελζγχου, δεν απαιτείται να λάβουν ειςαγωγικι ι άλλθ εκπαίδευςθ ι
πιςτοποίθςθ, μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ πζντε (05) ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του
προγράμματοσ εκπαίδευςθσ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 10 του (α) ςχετικοφ και επομζνωσ
δφνανται να ςυνεχίςουν να διενεργοφν επικεωριςεισ ςτουσ τομείσ αυτοφσ, ςφμφωνα με τα κατά
περίπτωςθ απαιτοφμενα ελάχιςτα προςόντα που αναφζρονται ςτο άρκρο 5 τθσ (γ) ςχετικισ. τουσ ωσ
άνω επικεωρθτζσ Σ.Κ.Ε.Π. ςυγκαταλζγονται, μεταξφ άλλων, όλοι οι επικεωρθτζσ που ζχουν
ςυμπεριλθφκεί μζχρι και τθν 11.6.2019 ζςτω και μία φορά ςε ςυγκρότθςθ Σ.Κ.Ε.Π. και ζχουν
αποδεδειγμζνα διενεργιςει ικανό αρικμό επικεωριςεων ςτον τομζα και τθν κατθγορία που ζχουν
ενταχκεί, ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που υπάγονται ςτθν παρ. 8. του άρκρου 5 τθσ (γ)
ςχετικισ, κακϊσ και το ζνςτολο ι πολιτικό προςωπικό που ζχει υπθρετιςει μζχρι και τθν ωσ άνω
θμερομθνία ςτον Κ.Ε.Π., αςκϊντασ κακικοντα που άπτονται των επικεωριςεων ι ελζγχων πλοίων
υπό ελλθνικι ςθμαία. υναφϊσ, τα μζλθ Σ.Κ.Ε.Π., ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που υπάγονται ςτθν
παρ. 8. του άρκρου 5 τθσ (γ) ςχετικισ και είναι Διπλωματοφχοι Μθχανικοί, δεν απαιτείται πλζον να
είναι μζλθ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (Σ.Ε.Ε.).

ii.

τισ περιπτϊςεισ, όπου ςτο άρκρο 5 τθσ (γ) ςχετικισ περιλαμβάνεται ςτα ελάχιςτα προςόντα των
επικεωρθτϊν Σ.Κ.Ε.Π. θ χρονικι εμπειρία ςε επικεωριςεισ του εκάςτοτε τομζα, ςε αυτζσ
ςυμπεριλαμβάνεται κάκε είδουσ επικεϊρθςθ που άπτεται του αντικειμζνου των επιμζρουσ
αναφερομζνων επικεωριςεων.

iii.

Ειδικότερα, οι επικεωρθτζσ Σ.Κ.Ε.Π. που κατζχουν οποιαδιποτε από τα προβλεπόμενα ελάχιςτα
προςόντα ενόσ τομζα επικεϊρθςθσ, δφνανται να διενεργοφν ζκτακτεσ επικεωριςεισ ςτον εν λόγω
τομζα επικεϊρθςθσ, μετά από βλάβθ ι ηθμιά πλοίου υπό ελλθνικι ςθμαία, προσ διαπίςτωςθ αυτισ ι
τθσ αποκατάςταςισ τθσ, ανεξαρτιτωσ του τφπου ι μεγζκουσ του πλοίου.

iv.

Λιμενικζσ Αρχζσ ςτισ οποίεσ δεν υπθρετεί Αξιωματικόσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προϊςταμζνου
τθσ Λιμενικισ Αρχισ, ο οποίοσ να πλθροί τα ελάχιςτα προςόντα για τθν ανάλθψθ κακθκόντων
προϊςταμζνου Σ.Κ.Ε.Π., όπωσ κακορίηονται ςτθν παράγραφο (α) του άρκρου 3 τθσ (γ) ςχετικισ, δεν
δφνανται να προβοφν ςε ςυγκρότθςθ Σ.Κ.Ε.Π.

v.

ε περίπτωςθ κωλφματοσ ι απουςίασ του προϊςταμζνου Σ.Κ.Ε.Π., Σομεάρχθ ι υπεφκυνου
ςυντονιςμοφ Σ.Κ.Ε.Π., δφναται ο προϊςτάμενοσ τθσ Λιμενικισ Αρχισ που υπάγεται το Σ.Κ.Ε.Π. να
ορίηει αναπλθρωτζσ τουσ για το χρονικό διάςτθμα του κωλφματοσ ι απουςίασ (χωρίσ να απαιτείται
ζκδοςθ απόφαςθσ αναςυγκρότθςθσ), οι οποίοι διακζτουν τα αντίςτοιχα προςόντα που προβλζπονται
ςτισ παραγράφουσ (α), (β) και (δ) αντίςτοιχα του άρκρου 3 τθσ (γ) ςχετικισ.

vi.

Κάκε Σομεάρχθσ Σ.Κ.Ε.Π. δφναται να εκτελεί τα κακικοντά του για τισ επικεωριςεισ και ελζγχουσ,
που αφοροφν ςτον τομζα του, για τουσ οποίουσ διακζτει τα αντίςτοιχα ελάχιςτα απαιτοφμενα
προςόντα επικεωρθτι Σ.Κ.Ε.Π. ε περίπτωςθ που ςε ζνα Σ.Κ.Ε.Π. δεν δφναται να οριςτεί Σομεάρχθσ
ςε ζναν τομζα ι ο οριςμζνοσ Σομεάρχθσ δεν κατζχει τα ελάχιςτα τυπικά προςόντα για τθν κάλυψθ
όλων των προβλεπομζνων επικεωριςεων και ελζγχων, είναι δυνατι θ ανάλθψθ των αντίςτοιχων
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κακθκόντων από αντίςτοιχο Σομεάρχθ όμορου, ι ελλείψει αυτοφ, ζτερου Σ.Κ.Ε.Π.
vii.

Για τουσ τομείσ επικεωριςεων και ελζγχων πλοίων όπου, είτε λόγω μθ επάρκειασ ελάχιςτων
προςόντων – εμπειρίασ, είτε λόγω εκκρεμοτιτων παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, δεν υφίςτανται τα
προβλεπόμενα μζλθ Σ.Κ.Ε.Π., ςτθν αντίςτοιχθ απόφαςθ ςυγκρότθςθσ Σ.Κ.Ε.Π. κα αναγράφεται κατά
περίπτωςθ θ ζνδειξθ “Δεν υφίςτανται προςοντοφχοι”.

viii.

φμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 7 ανωτζρω (γ) ςχετικισ, ωσ ζτερα Σ.Κ.Ε.Π., για τισ ανάγκεσ τθσ (γ)
ςχετικισ, νοοφνται και αυτά που υπάγονται ςε όλεσ τισ Λιμενικζσ Αρχζσ τθσ επικράτειασ.

ix.

Με γνϊμονα τθν εναρμόνιςθ των διοικθτικϊν πράξεων μεταξφ των Σ.Κ.Ε.Π και των νθογνωμόνων, τα
διαλαμβανόμενα ςτθν παρ. 7 του άρκρου 7 τθσ (γ) ςχετικισ εφαρμόηονται από τθν 11.6.2019 και
μετά απαρζγκλιτα και από τουσ νθογνϊμονεσ.

x.

Σα Σ.Κ.Ε.Π. εξακολουκοφν και μετά τθν 1.7.2019 να εφαρμόηουν αυτεπάγγελτα, ςτο βακμό που αυτό
δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ των ωσ άνω (α), (β) και (γ) ςχετικϊν, τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που
ζχουν κατά καιροφσ χορθγθκεί από τον Κ.Ε.Π. μζςω ςχετικϊν εγκυκλίων και διαταγϊν που αφοροφν
ςε ελζγχουσ και επικεωριςεισ πλοίων, ςε ενζργειεσ επί ζκτακτων περιςτατικϊν κ.λ.π., χωρίσ τθν
ζγκριςθ του Κ.Ε.Π., όπου αυτι απαιτείτο πριν τθν 11.6.2019.

xi.

Από τθν 11.6.2019 και μετά, οι ατομικοί φάκελοι των πλοίων τθροφνται από τθ Λιμενικι Αρχι ςτθν
οποία υπάγεται το Σ.Κ.Ε.Π. από το οποίο εκδίδεται / κεωρείται το προβλεπόμενο από τθ νομοκεςία
πιςτοποιθτικό του εκάςτοτε πλοίου. ε περίπτωςθ που ο ατομικόσ φάκελοσ πλοίου τθρείται από τον
Κ.Ε.Π. ι ζτερο Σ.Κ.Ε.Π., τότε με ευκφνθ και δαπάνθ του πλοιοκτιτθ αντίγραφο του ατομικοφ φακζλου
του πλοίου προςκομίηεται ςτο αρμόδιο Σ.Κ.Ε.Π.

xii.

ε περίπτωςθ βλάβθσ ι ηθμιάσ ςε πλοίο υπό ελλθνικι ςθμαία που είναι εφοδιαςμζνο με κυβερνθτικά
πιςτοποιθτικά εκδοκζντα από νθογνϊμονα, κα διενεργείται από επικεωρθτζσ του Σ.Κ.Ε.Π. ζκτακτθ
επικεϊρθςθ προσ διαπίςτωςθ τθσ βλάβθσ / ηθμιάσ και ςτθ ςυνζχεια κα διενεργείται εκ νζου ζκτακτθ
επικεϊρθςθ προσ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ / ηθμιάσ, οπότε και κα ακολουκεί θ
άρςθ τθσ τυχόν απαγόρευςθσ απόπλου. ε περίπτωςθ, δε, πλοίου ενταγμζνου ςε κλάςθ, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν επιβεβαίωςθ τθσ ωσ άνω αποκατάςταςθσ αποτελεί και θ προςκόμιςθ
βεβαιωτικοφ “Σφπου Α” / βεβαίωςθσ διατιρθςθσ αξιοπλοΐασ και κλάςθσ του παρακολουκοφντοσ το
πλοίο νθογνϊμονα.

xiii.

Σα Σ.Κ.Ε.Π. δφνανται να διενεργοφν ζκτακτεσ επικεωριςεισ μετά από καταγγελία που άπτεται
κεμάτων που ςχετίηονται με τα κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά των πλοίων υπό ελλθνικι ςθμαία, κατόπιν
οδθγιϊν των αρμόδιων Διευκφνςεων Κ.Ε.Π.

xiv.

Με τθν παρ. 7 του άρκρου 7 τθσ (γ) ςχετικισ, παρζχεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ ελευκεροπλοΐασ
μζχρι δφο (2) μθνϊν, ςτα επικεωρθκζντα πλοία, με καταχϊρθςθ ςχετικισ εγγραφισ ςτα παλαιά
πιςτοποιθτικά των πλοίων αυτϊν, εφόςον τα αποτελζςματα των ςχετικϊν επικεωριςεων και
ελζγχων ζχουν κρικεί ικανοποιθτικά και δεν εκκρεμοφν ελλείψεισ ι αντικανονικότθτεσ προσ
αποκατάςταςθ πριν τον απόπλου.

xv.

Με τθν παρ. 4 του άρκρου 9 τθσ (γ) ςχετικισ, τα Σ.Κ.Ε.Π. διατθροφν διαρκϊσ επικαιροποιθμζνα,
αναρτθμζνα ςε κατάλλθλθ διαδικτυακι εφαρμογι (e-cloud hcg.gr), θ οποία λειτουργεί με μζριμνα
τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ & Επικοινωνιϊν (ΔΗΔΕΠ), με παροχι αποκλειςτικισ
δυνατότθτασ πρόςβαςθσ ςτθν αρμόδια Τπθρεςία του Κ.Ε.Π., προκειμζνου να διευκολφνεται ο
προγραμματιςμόσ ελζγχου του ζργου τουσ, τισ ςε ιςχφ αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ ι αναςυγκρότθςθσ
τουσ και τον προγραμματιςμό ελζγχων και επικεωριςεων των πλοίων που παρακολουκοφν. Μζχρι τθ
κζςθ ςε λειτουργία τθσ ωσ άνω διαδικτυακισ εφαρμογισ, οι εν λόγω αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ ι
αναςυγκρότθςθσ και ο προγραμματιςμόσ ελζγχων και επικεωριςεων κοινοποιοφνται με κάκε
πρόςφορο μζςο ςε όλεσ τισ Λιμενικζσ Αρχζσ τθσ επικράτειασ, κακϊσ και ςτθν παραπάνω αρμόδια
Τπθρεςία του Κ.Ε.Π.
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xvi.

Από τθν 11.6.2019 δεν ιςχφει πλζον το π.δ. 345/2000 (Αϋ298).

5.
Τπενκυμίηεται ότι ο ζλεγχοσ και θ ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν ISM, ISPS και MLC ςυνεχίηει να
διενεργείται αποκλειςτικά από τθ Διεφκυνςθ Κ.Ε.Π./ΔΕΔΑΠΛΕ, κακϊσ και τουσ νθογνϊμονεσ. Σαυτόχρονα, οι
Άδειεσ Λειτουργίασ Σαχυπλόων καφϊν και Δυναμικϊσ Τποςτθριηόμενων καφϊν, κακϊσ και οι Άδειεσ
Σθλεπικοινωνιακοφ τακμοφ Πλοίων ςυνεχίηουν να εκδίδονται αποκλειςτικά από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ
Κ.Ε.Π.
6.

Παρακαλείςκε για τθν ενθμζρωςι ςασ.

Ο Τπουργόσ
Ναυτιλίασ & Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ

Φώτησ Κουβζλησ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η & 9η Περιφερειακζσ Διοικήςεισ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ (μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου :
pedils1@hcg.gr, pedils2@hcg.gr, pedils3@hcg.gr, pedils4@hcg.gr, pedils5@hcg.gr, pedils6@hcg.gr, pedils7@hcg.gr,
pedils8@hcg.gr&pedils9@hcg.gr )
2. Κεντρικά Λιμεναρχεία & Λιμεναρχεία (μζςω των ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (Ν.Ε.Ε.)
(Ακτι Μιαοφλθ 65,Τ.Κ. 18536 - Πειραιάσ, Fax : 2104292880, μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου:
hcs@nee.gr&nee@nee.gr )
ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (Ε.Ε.Ε.)
(Ακτι Μιαοφλθ 85, Τ.Κ. 18536 Πειραιάσ /Τθλ.: 2104291159, Φαξ: 2104291166, μζςω μθνφματοσ θλ/κου
ταχ/μειου: ugs@ath.forthnet.gr)
ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΗΓOY ΝΑΤΣΙΛΙΑ (.Ε.Ε.Ν.)
(Ακτι Μιαοφλθ 7-9, τ.κ. 18535 Πειραιάσ, Τθλ.:2104220820, Fax:2104226155, μζςω μθνφματοσ θλ/κου
ταχ/μειου: seen@ath.forthnet.gr)
ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ
(Ακτι Μιαοφλθ 81, T.K.18536 Πειραιάσ, Τθλ. 2104525567, Fax : 2104280184, μζςω μθνφματοσ θλ/κου
ταχ/μειου: info@shortsea.gr)
EΝΩΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ
(Δ.Γοφναρθ 2, T.K. 185 32 Πειραιάσ / Σθλ.: 2104175676, Φαξ: 2104175676)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.)
(Ακτι Μιαοφλθ 47-49, T.K. 18536 Πειραιάσ/ Τθλ.:2104292958, Φαξ:2104293040, μζςω μθνφματοσ θλ/κου
ταχ/μειου: gram@pno.gr) (με τθν παράκλθςθ όπωσ ενθμερώςει και λοιπζσ ναυτεργατικζσ Οργανώςεισ
δυνάμεώσ τθσ)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.
(Κολοκοτρώνθ 102, T.K. 18536 Πειραιάσ /Τθλ.:2104121370, Φαξ: 2104179251, μζςω μθνφματοσ θλ/κου
ταχ/μειου: info@pepen.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν.
(Μπουμπουλίνασ 21, τ.κ.18536 Πειραιάσ/Τθλ.:2104123721, Φαξ: 2104122606, μζςω μθνφματοσ θλ/κου
ταχ/μειου: pemen@otenet.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΑΣΩΝ ΕΝ “Ο ΣΕΦΕΝΩΝ”
(Νοταρά 108, T.K. 185 36 Πειραιάσ/ Τθλ.:2104280102, Φαξ: 2104521050)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΕΝ
(Κολοκοτρώνθ 132, T.K. 18536 Πειραιάσ,Τθλ.: 2104519061, Φαξ: 2104517529)
ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ (Ω.Ν.Π.Α.Π.)
(Ακτι Μιαοφλθ 17-19, T.K. 185 36 Πειραιάσ /Τθλ.: 2104224651, Φαξ: 210 4286119, μζςω μθνφματοσ θλ/κου
ταχ/μειου: info@sonpap.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ (ΕΝΩΗ) ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
(Ακτι Μιαοφλθ 17-19, T.K.185 35 Πειραιάσ, μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: psapu@psapu.gr)
ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΝΩΙ (ΕΝΩΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ)
(Κολοκοτρώνθ 99, Τ.Κ. 18535, Πειραιάστ, Τθλ. : 2104220252, Fax : 2104178797, μζςω μθνφματοσ θλ/κου
ταχ/μειου: dne@otenet.gr)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΦΩΝ
(Μονάχου Σαμουιλ Μ. Κιουρί 177 Ν. Ικόνιο Πζραμα - Τ.Κ. 18863, Τθλ : 210 4323362 Fax : 210 4318503, μζςω
μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: penetis2001@yahoo.gr)
ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟ ΠΑΣΡΩΝ
(Οκωνοσ Αμαλίασ 12, 26223 Πάτρα /Τθλ.: 6974634000, μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: gtelonis@otenet.gr)
Α.Β.S. (μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: abspiraeus@eagle.org)
B.V. (μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: cpi@gr.bureauveritas.com)
D.N.V.-GL (μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: piraeus@dnvgl.gr)
K.R.S (μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: athens@krs.co.kr)
L.R. Hellas (μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: piraeus@lr.org)
Class NK.(μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: pr@classnk.or.jp)
R.I.N.A. (μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: piraeus.office@rina.org)
C.C.S. (μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: at@ccs-eu.com)
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24.
25.
26.
27.

INSB (μζςω μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: insb@insb.gr )
Φοίνιξ Νηογνώμων Α.Ε. (μζςω μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: hellas@phrs.gr)
Πλοιοκτήτριεσ-Διαχειρίςτριεσ Εταιρείεσ (μζςω των ενώςεων τουσ)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ Α.Ε. (μζςω μζςω μθνφματοσ θλ/κου ταχ/μειου: hrs@hrsorg.gr)

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

ΤΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΤΝΑΝΠ (υ.τ.α.)

2.

ΤΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΑΝ.ΤΝΑΝΠ (υ.τ.α.)

3.

ΤΝΑΝΠ /ΓΓ/Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα (υ.τ.α.)

4.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ(υ.τ.α.)

5.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ. κ. Αϋ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ(υ.τ.α.)

6.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ. κ. Βϋ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.)

7.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ. ΔΚΓϋ-ΔΚΒϋ-ΔΚΑ’- ΔΚΔ’

8.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ-ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΙΜΕΚΑΠ

9.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΔϋ/ΔΗΔΕΠ

10.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΑΝ-ΔΘ-ΔΝΕΡ-ΔΙΠΘΑΠ

