ΕΚΔΟΣΗ 1.2- 03/06/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΗΜΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν.Δ. 2687/53

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ



Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση των όρων νηολόγησης πλοίου (εγκριτική πράξη) σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53



Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση των όρων νηολόγησης πλοίου (εγκριτική πράξη) σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53επ’ ονόματι Ε.Ν.Ε.



Χορήγηση Διεθνούς Διακριτικού Σήματος (ΔΔΣ/Call Sign)



Χορήγηση Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ/MMSI)



Καθορισμός οργανικής σύνθεσης (για Φ/Γ Δ/Ξ άνω των 3000 κ.ο.χ. και για Κρουαζιερόπλοια)



Έγκριση ονομασίας πλοίου (μόνο για επιβατηγά πλοία)



Έγκριση νηολόγησης πλοίου (αποστολή σήματος στη νηολογούσα αρχή)



Έκδοση επιστολής προς τελωνείο (έγγραφο για τη διασάφηση εισαγωγής)



Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού καταμέτρησης πλοίου



Έκδοση προσωρινής άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακού σταθμού πλοίου



Ανάθεση διαχείρισης πλοίου σε εταιρεία του άρθρου 25 του Ν. 27/75, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει



Χορήγηση Προσωρινών Ναυτιλιακών Εγγράφων (Π.Ν.Ε.)

ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΑΜΥΕΝ:
CALL SIGN (ΔΔΣ):
ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
MMSI (ΔΣΠ):
ΛΙΜΑΝΙ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ

(συμπληρώνεται κατά τη νηολόγηση του πλοίου από το
Νηολόγο)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:

(συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα)

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ- ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η αίτηση υποβάλλεται από:

 Εκπρόσωπο-εγγυητής πλοιοκτήτριας εταιρείας, και ειδικότερα:
 Φυσικό Πρόσωπο
 Νομικό Πρόσωπο, και συγκεκριμένα:
 Εταιρεία του άρθρου 25 του Ν. 27/75, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 Εταιρεία του Ν. 959/79
 Άλλο (προσδιορίστε _______________)
 Πλοιοκτήτη / Πλοιοκτήτρια Εταιρεία

2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΕΓΓΥΗΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
(Συμπληρώνεται όταν η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο – εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας το οποίο είναι φυσικό πρόσωπο)

Επώνυμο*
Όνομα*
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ΕΚΔΟΣΗ 1.2- 03/06/2013
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ- ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Όνομα και επώνυμο πατέρα*
Όνομα και επώνυμο μητέρας
Έτος γεννήσεως*
Τόπος γεννήσεως
Α.Φ.Μ.*
Στοιχεία ταυτοποίησης*
(συμπλήρωση ταυτότητας ή διαβατηρίου)

 Δελτίο Ταυτότητας
ΑΔΤ ___________________________
Ημερομηνία Έκδοσης _____________

Αρχή Έκδοσης ________________

 Διαβατήριο
Αριθμός Διαβατηρίου ______________________
Τόπος διαμονής*
Διεύθυνση διαμονής*

Οδός ___________________________ Αριθμός ______ ΤΚ_______________

Επάγγελμα ή ιδιότητα
Στοιχεία επικοινωνίας*

Σταθερό τηλέφωνο* ______________ Κινητό τηλέφωνο*__________________
(συμπλήρωση σταθερού ή και κινητού τηλεφώνου)

Fax*__________________________Email* ___________________________
(συμπλήρωση fax ή και email)

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΕΓΓΥΗΤΗ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)
(Συμπληρώνεται όταν η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο – εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας το οποίο είναι νομικό πρόσωπο)

Επωνυμία επιχείρησης*
Έδρα στην αλλοδαπή*

(αφορά μόνο αλλοδαπές εταιρείες)

Διεύθυνση επιχείρησης / γραφείου στην
Ελλάδα*

Οδός _____________ Αριθμός ______ ΤΚ________ Πόλη _____________

Στοιχεία εκπρόσωπου στην Ελλάδα

Όνομα* ______________________ Επώνυμο* __________________________
Όνομα και επώνυμο πατέρα* ________________________________________
Όνομα και επώνυμο μητέρας________________________________________
Έτος γέννησης*________________ Τόπος γέννησης ____________________
ΑΦΜ* ________________________ Τόπος διαμονής ______________
Οδός ________________________ Αριθμός ______ ΤΚ __________
ΑΔΤ* _______________ Ημερ. Έκδοσης __________ Αρχή Έκδοσης _______
Αριθμός Διαβατηρίου* ______________________
(συμπλήρωση ταυτότητας ή διαβατηρίου)

Επάγγελμα ή ιδιότητα ______________________
Σταθερό τηλέφωνο* ______________ Κινητό τηλέφωνο*_________________
(συμπλήρωση σταθερού ή και κινητού τηλεφώνου)

Fax* __________________________ Email* ___________________________
(συμπλήρωση fax ή και email)

2.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση, είτε η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο –εγγυητή είτε από τον πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτρια εταιρεία)

Επωνυμία εταιρείας*
Ημερομηνία σύστασης
Τόπος σύστασης*
Διεύθυνση καταστατικής έδρας

Οδός __________ Αριθμός ____ ΤΚ _____ Πόλη _________Χώρα ___________
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ΕΚΔΟΣΗ 1.2- 03/06/2013
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ- ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Οδός __________ Αριθμός ____ ΤΚ _____ Πόλη _________Χώρα ___________
Σταθερό τηλέφωνο ______________ Fax ___________________
Email ___________________________

Στοιχεία εκπροσώπου-εγγυητή στην Ελλάδα
(επιλογή Φυσικού Προσώπου ή Νομικού Προσώπου)

Τα ακόλουθα πεδία συμπληρώνονται μόνον όταν η αίτηση υποβάλλεται από πλοιοκτήτη/
πλοιοκτήτρια εταιρεία (δηλ. δεν έχουν συμπληρωθεί τα ως άνω πεδία 2.1 και 2.2)

 Φυσικό Πρόσωπο
Όνομα*_____________ Επώνυμο*___________________________________
Όνομα και επώνυμο πατέρα* _________________________________
Επάγγελμα _________________ Διεύθυνση* _________________________
ΑΦΜ* ________________________
Σταθερό τηλέφωνο* ______________ Κινητό τηλέφωνο*_________________
(συμπλήρωση σταθερού ή κινητού τηλεφώνου)

Fax*__________________________ Email* ___________________________
(συμπλήρωση fax ή email)

 Νομικό Πρόσωπο
Επωνυμία εταιρείας*_____________________________________________
Διεύθυνση* _____________________________________________________
Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου* ______________________
Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου* __________________________
Όνομα και επώνυμο πατέρα Νομίμου Εκπροσώπου* ______________________
ΑΦΜ* ________________________
Σταθερό τηλέφωνο* ______________ Κινητό τηλέφωνο*_________________
(συμπλήρωση σταθερού ή και κινητού τηλεφώνου)

Fax*__________________________ Email* ___________________________
(συμπλήρωση fax ή και email)

* Υποχρεωτικά πεδία

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κατηγορία νηολόγησης*

(συμπλήρωση μιας εκ των κάτωθι επιλογών)

 Νεότευκτο πλοίο (χωρίς προηγούμενη σημαία)
 Νεότευκτο πλοίο με αλλαγή σημαίας
 Νηολόγηση second-hand με μεταβίβαση κυριότητας
 Νηολόγηση second-hand χωρίς μεταβίβαση κυριότητας (reflagging)
Προτεινόμενο όνομα πλοίου*

____________________(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
____________________(ΛΑΤΙΝΙΚΑ)

Προτεινόμενο Λιμάνι Νηολόγησης*

____________________ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Εκτιμώμενη ημερομηνία νηολόγησης /
(συμβατική ημερομηνία παράδοσης του πλοίου)
Τόπος παράδοσης πλοίου / αλλαγής σημαίας

Λιμάνι _________________ Χώρα _______________________

* Υποχρεωτικά πεδία

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ
Είδος πλοίου*

(συμπλήρωση του είδους πλοίου)

 Δ/Ξ
 Φ/Γ
 Κρουαζιερόπλοιο
 Άλλο, προσδιορίστε _____________________________

ΥΝΑ / ΔΝΠΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΝΔ 2687/53

3

ΕΚΔΟΣΗ 1.2- 03/06/2013

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ
Ειδικά σε περίπτωση Δ/Ξ, δηλώστε αν είναι:
 SBT/PL
 Double Hull
(υποχρεωτική συμπλήρωση ενός εκ των ανωτέρω δύο επιλογών σε περίπτωση Δ/Ξ)

Έτος ναυπήγησης*
Τόπος ναυπήγησης*
Αριθμός HULL

(υποχρεωτικό μόνο για νεότευκτα πλοία)

Αριθμός IMO*
Ολική χωρητικότητα (Ο.Χ. – G.T.)*

(υποχρεωτική συμπλήρωση του πεδίου, επιτρέπεται μόνο η συμπλήρωση για περιπτώσεις
πλοίων από 1500 Ο.Χ. και πάνω)

Καθαρή χωρητικότητα (Κ.Χ. – N.T.)*
Κόροι Ολικής Χωρητικότητας (Κ.Ο.Χ. – G.R.T.)

(Συμπληρώνεται στην περίπτωση που το πλοίο είναι ήδη στην Ελληνική σημαία)

Κόροι Καθαρής Χωρητικότητας (Κ.Κ.Π. – N.R.T.)

(Συμπληρώνεται στην περίπτωση που το πλοίο είναι ήδη στην Ελληνική σημαία)

Χωρητικότητα Εκτοπίσματος (D.W.)
Είδος μηχανών
Ιπποδύναμη μηχανών
Αυτοματοποιημένο μηχανοστάσιο*

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Έτος θέσης τρόπιδας πλοίου
Ύπαρξη δορυφορικού συστήματος INMARSAT*

 ΝΑΙ
 ΟΧΙ

Δανειοδότηση από εσωτερική
χρηματαγορά*

 ΝΑΙ (ποσοστό ___%)
 ΟΧΙ

Υπεύθυνος διαχειρίστριας εταιρείας για 24ωρη
επικοινωνία με το πλοίο

Όνομα* ___________Επώνυμο* _________________________
Κινητό τηλέφωνο* ___________Σταθερό τηλέφωνο* ___________
Email ______________________

* Υποχρεωτικά πεδία

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ
Προηγούμενο όνομα πλοίου

(δεν συμπληρώνεται για νεότευκτα πλοία)

Σημαία που φέρει το πλοίο σήμερα

(δεν συμπληρώνεται για νεότευκτα πλοία)

Προηγούμενη εγγραφή του πλοίου στην
Ελληνική σημαία*

 ΝΑΙ

Λιμάνι* _____________Αριθμός Νηολογίου* _________________

(υποχρεωτική συμπλήρωση Λιμανιού και Αριθμού Νηολογίου μόνο στην περίπτωση που
επιλέγεται ΝΑΙ)

 ΟΧΙ
* Υποχρεωτικά πεδία

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
Επωνυμία Πωλητή*
Εθνικότητα Πωλητή*
Διεύθυνση Πωλητή
* Υποχρεωτικά πεδία

7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ-ΕΓΓΥΗΤΗ
Όνομα Πλοίου

Σημαία

Χωρητικότητα εκτοπίσματος (D.W.)

(συμπληρώνεται το όνομα του πλοίου)

(συμπληρώνεται η σημαία του πλοίου)

(συμπληρώνεται το DW του πλοίου)

 Ελληνική Σημαία

ΥΝΑ / ΔΝΠΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΝΔ 2687/53

4

ΕΚΔΟΣΗ 1.2- 03/06/2013
Λιμάνι ____ Αριθμός Νηολογίου ______
Ξένη Σημαία
Χώρα ________________
(συμπληρώνεται το όνομα του πλοίου)

(συμπληρώνεται η σημαία του πλοίου)

(συμπληρώνεται το DW του πλοίου)

 Ελληνική Σημαία
Λιμάνι ____ Αριθμός Νηολογίου ______
Ξένη Σημαία
Χώρα ________________
….

…..

….

….

….

….

8. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Συμπληρώνεται με την ένδειξη  στη στήλη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ» ανάλογα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την παρούσα
αίτηση)
α/α

8.1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ
ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση εγκριτικής πράξης νηολόγησης του πλοίου

1

Βεβαίωση από την Οικεία Ένωση (ΕΕΕ, ΕΕΜΦΠ) για τη
νηολόγηση του πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΝΔ
2687/53 (εκτός από τα Ε/Γ- Κρουαζιερόπλοια για τα οποία
ο έλεγχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας γίνεται από το
ΔΝΠΑ Τμήμα 4ο)

2

Απόδειξη καταβολής εφάπαξ εισφοράς υπέρ ΝΕΕ

Σύμβαση Ναυπήγησης (Shipbuilding Contract) για
νεότευκτα πλοία
3

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ή
Προσύμφωνο Πώλησης (Memorandum of Agreement/
MOA) για αγορά πλοίου second-hand

- Υφίσταται υποχρέωση υποβολής
μόνο κατά την προσκόμιση του
φυσικού φακέλου των
δικαιολογητικών (σε κάθε περίπτωση
πριν τη νηολόγηση του πλοίου και
πριν τη διαβίβαση της εγκριτικής
πράξης στο Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση)
- Η βεβαίωση προσκομίζεται
υποχρεωτικά σε σφραγισμένο
φάκελο
- Εκδοθέν εντός 6μήνου
- Αν η νηολόγηση του πλοίου
πραγματοποιηθεί πέραν του 6μήνου
από την υποβολή του αιτήματος,
απαιτείται υποβολή σχετικής
Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/88

- Αφορά περιπτώσεις μη ύπαρξης
τίτλου κυριότητας
- Το MOAυποβάλλεται στο σύνολό
του
- Για το Shipbuilding Contract,
υποβάλλονται μόνο η πρώτη και
τελευταία σελίδα καθώς και οι
σελίδες που εμπεριέχουν τα στοιχεία
του πλοίου, των συμβαλλομένων και
το τίμημα.
- Κατά περίπτωση είναι δυνατόν να
υποβάλλονται και μεταγενέστερες
συμφωνίες με τις οποίες
τροποποιούνται ουσιώδη στοιχεία
της αρχικής σύμβασης ναυπήγησης
(Shipbuilding contract)
- Θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής
- Όπως Υπόδειγμα I

















4

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/88 του εκπροσώπου-εγγυητή
της πλοιοκτήτριας εταιρείας:
- για την ύπαρξη ελληνικών συμφερόντων πάνω από
50%
- για τα στοιχεία των μελών του ΔΣ

5

Δήλωση του εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας
περί διορισμού εκπροσώπου-εγγυητή

- Θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής
- Εις 3πλουν
- Όπως Υπόδειγμα IΙ





6

Δήλωση αποδοχής του διορισμού εκπροσώπου-εγγυητή
στην Ελλάδα από τον εκπρόσωπο της πλοιοκτήτριας

- Θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής
- Εις 3πλουν
- Όπως Υπόδειγμα IΙΙ













7

Πιστοποιητικό συστάσεως και υπάρξεως της πλοιοκτήτριας
εταιρείας (Good Standing Certificate) από οικείο Προξενείο
ή Αρχή (σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας)
ή

Εκδοθέν εντός 6μήνου

Βεβαίωση σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων της
πλοιοκτήτριας εταιρείας, από αρμόδιες αρχές (σε
περίπτωση ελληνικής εταιρείας)

8

Πρακτικό ΔΣ πλοιοκτήτριας εταιρείας από το οποίο να
προκύπτει ποιος ορίζεται υπεύθυνος να υπογράφει και να
δεσμεύει με την υπογραφή του.

- Εκδοθέν εντός 6μήνου
- Θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή
με επισημείωση Apostille της ΔΣ
Χάγης 1961

ΥΝΑ / ΔΝΠΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΝΔ 2687/53
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ΕΚΔΟΣΗ 1.2- 03/06/2013
8. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Συμπληρώνεται με την ένδειξη  στη στήλη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ» ανάλογα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την παρούσα
αίτηση)
α/α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ
ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εκδοθέν εντός 6μήνου

9

Σε περίπτωση που η πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι Λιβεριανή
ή άλλης χώρας στην οποία δεν υπάρχει υποχρέωση
καταχώρησης του ΔΣ σε οικείο μητρώο εταιρειών,
Πιστοποιητικό Αξιωματούχων της πλοιοκτήτριας εταιρείας
(Certificate of Incumbency) με τα μέλη του ΔΣ της
πλοιοκτήτριας εταιρείας













Θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή με
επισημείωση Apostille της ΔΣ Χάγης
1961 (σε περίπτωση αλλοδαπής
εταιρείας)





Θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή με
επισημείωση Apostille της ΔΣ Χάγης
1961(σε περίπτωση αλλοδαπής
εταιρείας)





Σε περίπτωση που το πλοίο έφερε προηγούμενη ξένη
σημαία:
10

Αντίγραφο εγγράφου εθνικότητας
και
προηγούμενο πιστοποιητικό καταμέτρησης (αν διατίθεται)

8.2 Δικαιολογητικά για τους λοιπούς σκοπούς της αίτησης
11

Υπεύθυνη Δήλωση ότι το πλοίο δεν έχει καμία μετασκευή ή
διαφοροποίηση τεχνικών στοιχείων του
Πρακτικά ΔΣ της πλοιοκτήτριας εταιρείας για την αγορά (σε
περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας)
ή

12

Πρακτικό ΔΣ ή εταίρων (ανάλογα με τον τύπο της
εταιρείας) της πλοιοκτήτριας εταιρείας, για την αγορά,
καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας (σε
περίπτωση ελληνικής εταιρείας).

13

Πρακτικά ΔΣ της πωλήτριας για την πώληση (σε
περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας)
ή
Πρακτικό ΔΣ ή εταίρων (ανάλογα με τον τύπο της
εταιρείας) της πωλήτριας εταιρείας, για την πώληση,
καθώς και για την εκπροσώπηση της εταιρείας (σε
περίπτωση ελληνικής εταιρείας).

14

Πληρεξούσιο για την πράξη της αγοράς

Θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή με
επισημείωση Apostille της ΔΣ Χάγης
1961(σε περίπτωση αλλοδαπής
εταιρείας)





15

Πληρεξούσιο για την πράξη της πώλησης

Θεωρημένο από Προξενική Αρχή ή με
επισημείωση Apostille της ΔΣ Χάγης
1961(σε περίπτωση αλλοδαπής
εταιρείας)





16

Πιστοποιητικό συστάσεως και υπάρξεως της πωλήτριας
εταιρείας (Good Standing Certificate) από οικείο Προξενείο
ή Αρχή (σε περίπτωση αλλοδαπής εταιρείας)
ή





Εκδοθέν εντός 6μήνου

Βεβαίωση σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων της
πωλήτριας εταιρείας, από αρμόδιες αρχές (σε περίπτωση
ελληνικής εταιρείας)
17

Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας
εταιρείας για τον διορισμό του αντικλήτου





18

Σε περίπτωση που αντίκλητος της πλοιοκτήτριας οριστεί
άλλος από τον εκπρόσωπο, Υπεύθυνη Δήλωση περί
αποδοχής του ως αντικλήτου

















Πιστοποιητικό καταμέτρησης σε ισχύ εκδοθέν από τον
ΚΕΕΠ ή Αναγνωρισμένο Νηογνώμονα εξουσιοδοτημένο
από την Ελληνική Δημοκρατία
19

ή
Βεβαίωση Διπλωματούχου Ναυπηγού ή Αναγνωρισμένου
Νηογνώμονα

20

21

Στην περίπτωση που το πλοίο έφερε προηγούμενα σημαία
Ρωσίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Βουλγαρίας, Κύπρου,
Αλβανίας, Αιγύπτου, Γεωργίας, Εσθονίας, Ιορδανίας,
Κίνας, Κροατίας, Ν. Αφρικής, Τυνησίας Ουκρανίας, Συρίας,
Λετονίας και Τουρκίας, πιστοποιητικό διαγραφής από το
οικείο νηολόγιο.
Σε περίπτωση που για τις ως άνω αναφερόμενες χώρες
δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό διαγραφής από το οικείο
νηολόγιο απαιτείται:
- πιστοποιητικό κυριότητας και ελεύθερο βαρών
- έγγραφη δέσμευση (letter of undertaking) ότι θα
προσκομιστεί πιστοποιητικό διαγραφής εντός μηνός
Σε περίπτωση που το πλοίο έφερε προηγούμενη ξένη
σημαία, Υπεύθυνη Δήλωση του πλοιοκτήτη ή του
εκπροσώπου-εγγυητή περί αλλαγής των πιστοποιητικών
ασφαλείας και γραμμής φόρτωσης σύμφωνα με την Διεθνή
Σύμβαση Προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής στη
Θάλασσα (ΠΑΖΕΘ)

ΥΝΑ / ΔΝΠΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΝΔ 2687/53
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ΕΚΔΟΣΗ 1.2- 03/06/2013
8. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(Συμπληρώνεται με την ένδειξη  στη στήλη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ» ανάλογα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την παρούσα
αίτηση)
α/α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

22

23

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ
ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας για την ανάθεση
διαχείρισης του πλοίου στην Ελλάδα από εταιρεία του
άρθρου 25 του Ν. 27/75, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει





Δήλωση της διαχειρίστριας εταιρείας του άρθρου 25 του Ν.
27/75, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει περί αποδοχής
του διορισμού της ως διαχειρίστρια του πλοίου





Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της
πλοιοκτήτριας εταιρείας περί:
24

α) Πλοιοκτησίας
β) Ότι το πλοίο δεν είναι νηολογημένο στα Νηολόγια άλλου
Ελληνικού λιμανιού ούτε έχει λάβει Προσωρινά Ναυτιλιακά
Έγγραφα





25

Πρόσθετα έγγραφα / δικαιολογητικά (κατά περίπτωση)





9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΝΗΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
(Συμπληρώνεται με την ένδειξη  στη στήλη «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΜΟΛΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ» ανάλογα με τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε επόμενο στάδιο, μετά την υποβολή της παρούσας αίτησης)
α/α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1

Αίτηση προς Λιμεναρχείο/Νηολόγια για τη νηολόγηση του πλοίου
Αν το πλοίο αγοράζεται
στην αλλοδαπή, δεν
απαιτείται θεώρηση του
τίτλου κυριότητας από
Ελληνική Προξενική
Αρχή. Αυτή γίνεται είτε
κατά τη ΔΣ Χάγης
1961είτε κατά το Δίκαιο
του τόπου

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΑΠΟ
ΑΙΤΟΥΝΤΑ
ΜΟΛΙΣ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ
ΑΡΜΟΔΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ









2

Συμφωνητικό Πώλησης (Bill of Sale) μεταξύ των συμβαλλομένων

3

Πιστοποιητικό κατασκευαστή (Builder’s certificate) (για νεότευκτα πλοία)





4

Τιμολόγιο Αγοράς (Commercial Invoice) (για νεότευκτα πλοία)





5

Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής (για νεότευκτα πλοία)





6

Έγγραφο Εθνικότητας το οποίο αγοράζεται από το ΝΑΤ μη
συμπληρωμένο.





7

Παράβολα χαρτοσήμου από ΔOY





8

Αποδεικτικά είσπραξης υπέρ ΜΤΝ





9

Αποδεικτικά είσπραξης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ













10

Βάσει άρθρου 26 του
Ν. 4033/2011
(ΦΕΚ Α’ 264)

Παράβολο υπέρ Δημοσίου από ΔOY
Διασάφηση Τελωνείου Εισαγωγής (για αγορά πλοίου από χώρα εκτός ΕΕ)

11

ή
Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομισθεί η διασάφηση εισαγωγής εντός
10ημέρου από τη νηολόγηση του πλοίου

ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ
Ως Πλοιοκτήτης / Πλοιοκτήτρια Εταιρεία ______________________ / ως Εκπρόσωπος Εγγυητής της Πλοιοκτήτριας
Εταιρείας _________________________ του ως άνω πλοίου, αιτούμαι την έγκριση των όρων από τους οποίους θα
διέπεται το ως άνω πλοίο όταν νηολογηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/53 «Περί επενδύσεως και
προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» και παρακαλούμε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη νηολόγηση
του ως άνω πλοίου καθώς και για τα λοιπά θέματα της παρούσας αίτησης, όπως αυτά δηλώνονται στο πεδίο 1 της
παρούσας αίτησης.

ΥΝΑ / ΔΝΠΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΝΔ 2687/53
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ΕΚΔΟΣΗ 1.2- 03/06/2013

Επειδή προτιθέμεθα όπως το ανωτέρω πλοίο τελικά περιέλθει στην ΕΝΕ που θα συσταθεί σύμφωνα με τον όρο 16
της Εγκριτικής Πράξης που θα εκδοθεί, παρακαλούμε όπως περιλάβετε στο κείμενο αυτής τη σχετική πρόβλεψη.
Επίσης σας δηλώνουμε ότι εφόσον έχει συσταθεί η ΕΝΕ πριν από τη νηολόγηση του πλοίου, αναλαμβάνουμε την
υποχρέωση να σας προσκομίσουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν στον πλοιοκτήτη και αναφέρονται
στα πεδία 2-9 της παρούσας και για την ΕΝΕ.
Δηλώνω υπεύθυνα, ότι η εταιρεία [επωνυμία εταιρείας] _________________

/ η εκπροσωπούμενη από εμένα

[επωνυμία εταιρείας] ________________________ πληροί όλες τις ισχύουσες από την κείμενη νομοθεσία
προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο Άρθρο 13 του ΝΔ 2687/53 και ότι όλα τα στοιχεία που συμπληρώνω στην
παρούσα αίτηση και καταθέτω με τα συνημμένα δικαιολογητικά είναι ακριβή και αληθή. Ειδικά, για τα ως άνω
συνημμένα δικαιολογητικά δηλώνουμε υπεύθυνα τη δέσμευσή μας για την προσκόμιση των πρωτότυπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως πριν τη νηολόγηση του πλοίου στο
Λιμεναρχείο της επιλογής μας και πριν την διαβίβαση της εγκριτικής πράξης στο Εθνικό Τυπογραφείο προς
δημοσίευση.
Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι μέχρι τη δημοσίευση της εγκριτικής πράξης νηολόγησης του πλοίου (ΚΥΑ) δεν θα
μετονομασθεί, πωληθεί ή διαγραφεί το ανωτέρω πλοίο.
Με την παρούσα αίτηση δηλώνω επίσης ότι αποδέχομαι να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται
μόνο για τον σκοπό τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο/Η ΑΙΤΩΝ / ΔΗΛΩΝ
(υπογραφή)

ΥΝΑ / ΔΝΠΑ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΝΔ 2687/53
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