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Θέμα:

Επικαιποποιημένορ Ενημεπωηικόρ Πίνακαρ ηων ςθιζηαμένων ζηο
ναςηιλιακό ηομέα Διμεπών Διακπαηικών ςμθωνιών και ςμθωνιών
Αναγνώπιζηρ Αποδεικηικών Ναςηικήρ Ικανόηηηαρ

αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλωο επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη
Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο / Κιάδνο Β΄ Ναπηηιίαο / Γ/λζε Πνληνπόξνπ Ναπηηιίαο, πνπ
αθνξά ζην δηκεξέο ζπκβαηηθό πιαίζην ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο.
ηνλ ελ ιόγω πίλαθα πεξηιακβάλνληαη:
α)
β)

γ)

νη ζπλαθζείζεο θαη νη ππό δηαπξαγκάηεπζε Γηκεξείο Ναπηηιηαθέο πκθωλίεο κε
ηξίηεο ρώξεο (Bilateral Agreements on Shipping and Maritime Transport),
νη ζπλαθζείζεο Γηκεξείο πκθωλίεο Αλαγλώξηζεο Πηζηνπνηεηηθώλ Ναπηηθήο
Ιθαλόηεηαο - (Bilateral Undertaking concerning the Recognition of Certificates),
ζύκθωλα κε ηε Γηεζλή ύκβαζε STCW 1978, όπωο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύεη,
νη ζπλαθζείζεο πκθωλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (Convention for the
Avoidance of Double Taxation on Income and/or Capital), ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλεηαη θαη δηάηαμε γηα ηελ απαιιαγή από ηε δηπιή θνξνινγία ηωλ
λαπηηιηαθώλ θεξδώλ, κε βάζε ην παγίωο επηδηωθόκελν από ειιεληθήο πιεπξάο
κπιηήπιο ηηρ ζημαίαρ ηος πλοίος.

Δηδηθόηεξα, ζηνλ ελ ιόγω πίλαθα (3ε ζηήιε) παξαηίζεληαη ζηνηρεία (αξηζκόο
λνκνζεηήκαηνο, ΦΔΚ), από ηα νπνία κπνξεί λα αλαδεηεζεί ην πιήξεο θείκελν ηωλ
δηκεξώλ Ναπηηιηαθώλ πκθωληώλ, θαζώο θαη ηωλ πκθωληώλ Απνθπγήο Γηπιήο
Φνξνινγίαο. εκεηώλεηαη όηη από ην θείκελν ηωλ Ναπηηιηαθώλ πκθωληώλ δύλαηαη λα
αληιεζεί, κεηαμύ άιιωλ, πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηε κεηαρείξηζε ηωλ ππό ειιεληθή
ζεκαία πινίωλ, ζην πιαίζην ηωλ εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπο ζηνπο ιηκέλεο ηεο
ζπκβαιιόκελεο κε ηελ Διιάδα ρώξαο.
Σα θείκελα ηωλ πκθωληώλ Αλαγλώξηζεο Πηζηνπνηεηηθώλ Ναπηηθήο Ιθαλόηεηαο δύλαηαη
λα αλαδεηεζνύλ από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο
Πνιηηηθήο (Γηεύζπλζε Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο / Γ΄ Σκήκα – Σει. 213 137 4625 / Email:
dekn@hcg.gr). πκπιεξωκαηηθά, ζε όηη αθνξά ηηο ρώξεο (εθηόο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο),
ηωλ νπνίωλ ηα ζπζηήκαηα λαπηηθήο εθπαίδεπζεο - πηζηνπνίεζεο έρνπλ αλαγλωξηζηεί
από ηε ρώξα καο θαη ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή.
Σέινο, όπωο θαη εζείο ζα δηαπηζηώζεηε, ζηνλ αλωηέξω πίλαθα πεξηιακβάλνληαη νη
Γηκεξείο Ναπηηιηαθέο πκθωλίεο κε ην Μαξόθν (8/9/2016) θαη ην Ιζξαήι (13/3/2017),

ελίδα 2

θαζώο θαη ην Μλεκόλην Καηαλόεζεο γηα ηε Θεζκηθή πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηωλ
ζαιαζζίωλ κεηαθνξώλ κε ηα Ηλωκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα (4/5/2017), πνπ έρνπλ
ππνγξαθεί θαη ηωλ νπνίωλ ε δηαδηθαζία θύξωζεο (ratification) πξνωζείηαη από ηα
ζπλαξκόδηα ππνπξγεία Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο (ΤΝΑΝΠ) θαη Δμωηεξηθώλ.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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