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ΤΝΑΝΠ / Έκδοζη Κοινήρ Τποςπγικήρ Απόθαζηρ (ΚΤΑ) - Παποσή
ςπηπεζιών αζθάλειαρ ζε εμποπικά πλοία από ένοπλοςρ ιδιώηερ
θποςπούρ

Εθαπμογή:

Αθοπά πλοιοκηήηπιερ / διασειπίζηπιερ εηαιπείερ πλοίων, ςπό ελληνική
ζημαία, επί ηων οποίων επιβαίνοςν ομάδερ ένοπλων ιδιωηών θποςπών
για ηην παποσή ςπηπεζιών αζθάλειαρ.

αο ελεκεξώζνπκε όηη από ην ΤΝΑΝΠ, ηελ 23/10/2018, καο γλσζηνπνηήζεθε όηη ζην
πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Νόκνπ 4058/2012 «Παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιείαο από έλνπινπο
θξνπξνύο ζε εκπνξηθά πινία θαη άιιεο δηαηάμεηο (Α’63)», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη1, εθδόζεθε πξόζθαηα ε ππ’ αξηζ. 2152.20/67471/2018 (Β’4557) Κνηλή Απόθαζε
ησλ Τπνπξγώλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο (πλ: 1), κε ηελ
νπνία ηξνπνπνηείηαη ε αξρηθά εθδνζείζα Απόθαζε αξηζ. 641.36-2/12/23-4-2012 πνπ
θαζόξηδε ηηο πξνϋπνζέζεηο έθδνζεο άδεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ ζε εκπνξηθά πινία από
έλνπινπο θξνπξνύο (βι. αλσηέξσ (α) ζρεηηθή Δγθύθιην ΔΔΔ).
Η λέα ΚΤΑ ηξνπνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο αξρηθήο έθδνζεο ηεο ελ ιόγσ άδεηαο θαη
θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ αλαλέσζε ηεο εθδνζείζεο αδείαο.
Από ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ ΚΤΑ, ζεκεηώλνληαη θαησηέξσ νη ζεκαληηθόηεξεο
αιιαγέο:
(α) Αξκόδηα Αξρή γηα ηελ παξαιαβή θαη έθδνζε ηεο ελ ιόγσ άδεηαο νξίδεηαη ε
Γηεύζπλζε Αζθαιείαο & Πξνζηαζίαο Θαιαζζίσλ πλόξσλ ηνπ Αξρεγείνπ ΛΔΛ.ΑΚΣ.
(β) Πξνβιέπεηαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ‘e-Παράβολο’ ε πιεξσκή ηνπ πνζνύ πνπ
αληηζηνηρεί ζην εηδηθό ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ.4504/2017 (Α’ 184)
κε βάζε ηνλ αηηνύκελν ρξόλν δηάξθεηαο ηεο αδείαο. (βι. αλσηέξσ (β) ζρεηηθή Δγθύθιην
ΔΔΔ).
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βι. άξζξν 75 ηνπ λ. 4504/2017 (Α’ 184).

ειίδα 2
(γ) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηώλ αζθάιεηαο έρεη ηελ
έδξα ηεο ζηελ αιινδαπή, ηα έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη σο δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ
έθδνζε ηεο αδείαο «… πξέπεη λα θέξνπλ ηε Σθξαγίδα ηεο Χάγεο (Apostille) ή ζε άιιε
πεξίπηωζε πξνμεληθή ζεώξεζε ζην πιαίζην ηωλ πξνβιεπνκέλωλ δηαθξαηηθώλ ζπκθωληώλ
θαη πξνζθνκίδνληαη ζε απιά, επθξηλή θωηναληίγξαθα κόλν ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα
έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξωζεί πξωηίζηωο από δηθεγόξν».
(δ) Απαηηείηαη σο επηπιένλ δηθαηνινγεηηθό, βεβαίσζε από ηελ αξκόδηα Γηεύζπλζε ΛΔΛ.ΑΚΣ. (εμάκελεο ηζρύνο) γηα ην λόκηκν εθπξόζσπν ηεο πινηνθηήηξηαο ή
δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο, ν νπνίνο ππνγξάθεη ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη γηα ηα ππό ηε
δηαρείξηζή ηεο πινία.
(ε) Απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο πινηνθηήηξηαο / δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο, ζηελ νπνία
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αμησκαηηθνύ αζθάιεηαο ηεο γηα ζέκαηα ISPS.
(ε) Πξνζηίζεληαη λέεο παξάγξαθνη 6 θαη 7 ζηελ ΚΤΑ αξηζ. 641.36-2/12 ηνπ 2012, πνπ
αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε ηεο αδείαο.
(ζη) Πξνζδηνξίδνληαη ηα γεσγξαθηθά όξηα ησλ πεξηνρώλ πςεινύ θίλδπλνπ, όπσο απηέο
έρνπλ πξνζδηνξηζζεί από ην Γηεζλή Ναπηηιηαθό Οξγαληζκό (ΙΜΟ) θαη ηηο Βέιηηζηεο
Πξαθηηθέο Γηαρείξηζεο (Best Management Practices - BMP 5), πνπ έρνπλ εθδώζεη νη
Οξγαληζκνί ηεο Ναπηηιίαο.
Σέινο, ζεκεηώλεηαη όηη ζηελ ελ ιόγσ ΚΤΑ επηζπλάπηνληαη, σο Παξαξηήκαηα, ηα
ππνδείγκαηα ησλ θεηκέλσλ ησλ ελ ιόγσ αδεηώλ (θαηά πεξίπησζε), ζηελ ειιεληθή θαη
αγγιηθή γιώζζα, νη νπνίεο πξέπεη λα θέξνληαη επί ηνπ πινίνπ πξνο επίδεημε ζηηο
αξκόδηεο Αξρέο θαηά ηνλ έιεγρν πνπ ηπρόλ δηελεξγεζεί από απηέο.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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