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Θέµα:

Πειραιάς, 30.3.2020

ΥΝΑΝΠ / Ηλεκτρονική διαδικασία σχετικά µε τη διεκπεραίωση αιτήσεων για
την έκδοση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας επί
πλοίων υπό ελληνική σηµαία – Υποβολή Υπεύθυνης ∆ήλωσης του ν.1599/1986

Εφαρµογή: Πλοιοκτήτριες / ∆ιαχειρίστριες εταιρείες υπό ελληνική σηµαία πλοίων.
Σχετικά:

Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αριθ. 8247/20-3-2020

Περίληψη: Από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) παρέχεται
ενηµέρωση σχετικά µε τον τρόπο υποβολής της Υπεύθυνης ∆ήλωσης του ν.
1599/1986 για την έκδοση / ανανέωση ή τροποποίηση των αδειών παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας στα υπό ελληνική σηµαία πλοία.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου µας, έχουµε την τιµή να σας αποστείλουµε
συνηµµένως το υπό στοιχεία 2152.20-5/19741/2020/23-3-2020 έγγραφο (Συν: 1) του ΥΝΑΝΠ /
∆ιεύθυνση Ασφαλείας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (∆ΑΠΘΑΣ), µε το οποίο παρέχεται
ενηµέρωση για τον τρόπο υποβολής των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων (ν.1599/1986), που
προβλέπονται από το ν. 4058/2012, και οι οποίες υποβάλλονται για την έκδοση/ανανέωση ή
τροποποίηση άδειας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στα υπό ελληνική σηµαία πλοία. Οι
ανωτέρω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις θα πρέπει να συντάσσονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (www.gov.gr) και να υποβάλλονται απαρεγκλίτως µέσω της ηλεκτρονικής
εφαρµογής «e-Dilosi» (https://dilosi.services.gov.gr/) τουλάχιστον για όσο χρόνο θα ισχύουν τα
µέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού (COVID-19).
Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι και η δήλωση-βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου της
εταιρείας παροχής ασφαλείας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ.2 του ν.4058/2012, θα πρέπει
να συντάσσεται και υποβάλλεται µε την ίδια, ως άνω, διαδικασία.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η προαναφερόµενη διαδικασία, οι υποβληθέντες φάκελοι θα
θεωρούνται ελλιπείς και οι οικείες διοικητικές πράξεις δεν θα εκδίδονται µέχρι να υποβληθούν
ηλεκτρονικά οι σχετικές δηλώσεις. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα
διαλαµβανόµενα στο υπό στοιχεία 2152.20-5/18592/2020/16-3-2020 έγγραφο της ∆ΑΠΘΑΣ,
που σας διαβιβάσθηκε µε την ανωτέρω εγκύκλιο ΕΕΕ.
Για τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε την υπόψη ηλεκτρονική διαδικασία, µπορείτε να
απευθύνεστε στο ΥΝΑΝΠ / ∆ΑΠΘΑΣ (τηλ. 213 137 1335 - E-mail: dapthas.b@hcg.gr)
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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COVID-19 / Νέα Εγκύκλιος ΥΝΑΝΠ

Εφαρµογή:

Πλοιοκτήτριες / ∆ιαχειρίστριες εταιρείες υπό ελληνική σηµαία πλοίων

Σχετ.:

Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8229/27-2-2020

Περίληψη:

Αποστέλλεται νέα εγκύκλιος του ΥΝΑΝΠ, που αφορά στη λήψη µέτρων για
την αντιµετώπιση θεµάτων που σχετίζονται µε την πανδηµία του κορωνοϊού
(COVID-19)

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου µας, έχουµε την τιµή να σας αποστείλουµε, το
ΑΠ.2020.0/20270/2020/26-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ), µε τη συνηµµένη σε αυτό εγκύκλιο, στην οποία παρέχονται γενικές
κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά στη διαχείριση θεµάτων ή άλλων προβληµάτων, που ενδεχοµένως
ανακύψουν στα υπό ελληνική σηµαία πλοία λόγω του COVID-19 (Συν: 1 - 2).
Σύµφωνα µε την εν λόγω εγκύκλιο, αναµένεται η έκδοση κανονιστικής πράξης, µε την οποία θα
ρυθµίζονται µια σειρά ζητήµατα που αφορούν στη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Με νεότερη
εγκύκλιό µας θα επανέλθουµε στο ανωτέρω θέµα, ευθύς µόλις η εν λόγω νοµοθετική πράξη
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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