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Εθαπμογή:

ε πλοία σωπηηικόηηηαρ 100 κ.ο.σ και άνω με ελληνική ζημαία ή
ξένη ζςμβεβλημένα με ηο ΝΑΣ.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε όηη κε ηελ ππ’αξηζκ. 6164/Γ406/19.7.2018 (ΦΔΚ 3218Β’/6.8.2018) ΚΤΑ ηνπ Τπνπξγνύ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο θαη ηνπ Πξνέδξνπ Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, σο εκεξνκελία αλαθνξάο
ηεο αλά δηεηία δηελεξγνύκελεο απνγξαθήο Ναπηεξγαηηθνύ Γπλακηθνύ νξίζζεθε ε 20 ε
επηεκβξίνπ 2018.
ηελ απνγξαθή ππόθεηληαη όινη νη Έιιελεο θαη αιινδαπνί λαπηηθνί, πνπ θαηά
ηελ σο άλσ εκεξνκελία ζα ππεξεηνύλ αλεμάξηεηα από ηελ θαλνληθή ή κε λαπηνιόγεζή
ηνπο, ζε πινία ρσξεηηθόηεηαο 100 θ.ν.ρ θαη άλσ κε ειιεληθή θαζώο θαη κε μέλε ζεκαία
πνπ είλαη αζθαιηζηηθά ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ.
Γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην
δηαηηζέκελν ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή «ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΠΛΟΙΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΣΟ» ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαηάιιεια.
Τπόρξενη γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ αλσηέξσ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ πνπ ζα
γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό είλαη :
Α.
Ο Πινίαξρνο ηνπ πινίνπ γηα ηα πινία πνπ θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία
απνγξαθήο (20.9.2018) ζα είλαη ζε ελέξγεηα.
Β.
Ο ππεύζπλνο απνγξαθήο πνπ ζα νξηζζεί από ηελ Ληκεληθή ή Πξνμεληθή Αξρή γηα
ηα επξηζθόκελα θαηά ηελ σο άλσ εκεξνκελία (20.9.2018), ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο
ηεο αξγνύληα ή παξνπιηζκέλα πινία.
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Σα ζηνηρεία ηνπ πιεξώκαηνο ζπκπιεξώλνληαη κε βάζε ηηο εγγξαθέο ζην
Ναπηνιόγην ή από άιια έγγξαθα πινίνπ. Αλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ζηνηρεία, ν Πινίαξρνο
ζα ζπκπιεξώζεη ην ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ έζησ θαη κε ειιείςεηο θαη ζα θάλεη ζρεηηθή
παξαηήξεζε ζε ηδηαίηεξν θύιιν, ζην νπνίν ζα δηθαηνινγεί ηηο ειιείςεηο απηέο.
Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα όηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα αλαγξαθνύλ ζην
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ραξαθηεξίδνληαη εκπηζηεπηηθά θαη απαγνξεύεηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό πέξαλ ηεο νκαδνπνηήζεώο ηνπο ζε
ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο.
Καηά ηελ δηελέξγεηα ηεο απνγξαθήο, νη δηελεξγνύληεο απηήλ, γηα απόδεημε
ζύληαμεο ηνπ ζρεηηθνύ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ζα ζεκεηώλνπλ ζηε ζειίδα ησλ
«Παξαηεξήζεσλ» ηνπ λαπηηθνύ θπιιαδίνπ ή ζην δηαβαηήξην ηνπ λαπηηθνύ πνπ
απνγξάθεηαη, ηελ έλδεημε «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΤΣΙΚΩΝ 2018» ηελ νπνία ζα κνλνγξάθνπλ
θαη ζα ζθξαγίδνπλ.
Ο Πινίαξρνο ηνπ πινίνπ, ηόζν γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ ζε Ληκεληθή Αξρή ή ηελ ηαρπδξόκεζε
ηνπ (επί απνδείμεη), όζν θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ζα θαηαρσξεί ζρεηηθέο
εγγξαθέο ζην Ηκεξνιόγην Γέθπξαο ηνπ πινίνπ θαη ζα ην πξνζθνκίδεη ζηε Ληκεληθή ή
Πξνμεληθή Αξρή ηνπ πξώηνπ ιηκέλα θαηάπινπ ηνπ πινίνπ, γηα ζεώξεζε.
Η ππνβνιή ησλ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ θαη ζηηο δύν κνξθέο (έληππε θαη
ειεθηξνληθή) ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζε απηό. Σν
ειεθηξνληθό
ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ
ζα
απνζηαιεί
ζηελ
δηεύζπλζε
shipsCensus2018@statistics.gr κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηνπ πινίνπ, ή ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, ηεο εηαηξείαο ηνπ πινίνπ.
Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, απηόκαην κήλπκα ππνβνιήο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζα απνζηέιιεηαη άκεζα από ην ζύζηεκα ηεο ΔΛΣΑΣ. ηελ ζπλέρεηα
ζα γίλεηαη από ηελ ΔΛΣΑΣ έιεγρνο ηεο νξζήο θαη πιήξνπο ζπκπιήξσζεο ηνπ
ππνβιεζέληνο ειεθηξνληθά εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζα απνζηέιιεηαη εληόο 24 σξώλ
βεβαίσζε δειηίνπ απνγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ. ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο
ηνπ δειηίνπ ηνπ πινίνπ κε εξγάζηκε εκέξα, ε βεβαίσζε ζα απνζηέιιεηαη εληόο 48
σξώλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε πνπ ζα έρεη απνζηαιεί από
ηελ ΔΛΣΑΣ εθηππσκέλε, ζα πξέπεη λα ηεζεί ππόςε ηεο Ληκεληθήο ή Πξνμεληθήο Αξρήο
ηνπ πξώηνπ ιηκέλα θαηάπινπ ηνπ πινίνπ, από ηελ νπνία θαη ζα δεηεζεί ε ζεώξεζε ηεο
ζρεηηθήο εκεξνινγηαθήο εγγξαθήο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ελ ησ κεηαμύ ιάβεη ην πινίν ηελ επηβεβαίσζε, ζα πξέπεη λα
παξνπζηάζεη ην «απηόκαην κήλπκα ππνβνιήο ηνπ δειηίνπ» πνπ ζα απνζηέιιεηαη από ηελ
ΔΛΣΑΣ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ, θαζώο θαη εθηύπσζε ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ
ειεθηξνληθνύ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ππνβιήζεθε. Με βάζε απηά ηα απνδεηθηηθά, ζα
παξέρεηαη ε ζεώξεζε ηεο ζρεηηθήο εκεξνινγηαθήο εγγξαθήο.
Πξνο πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο, επηζπλάπηνπκε αληίγξαθν ηνπ
ππ’αξηζκ.
2241.12/61374/2018/16.8.2018 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο
Πνιηηηθήο.
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ρεηηθά έληππα ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ (επηζπλάπηεηαη αληίγξαθν ζε ειεθηξνληθή
κνξθή πξνο δηεπθόιπλζή ζαο) κπνξείηε λα εθνδηαζηείηε θαη από ηελ Δλσζή καο, ζηελ
νπνία έρεη απνζηαιεί ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ηέηνησλ εληύπσλ.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζε ζαο.
ςν: 2
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