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Βεβαιώσεων

ΑΔΑ: ΨΒΒΑ4653ΠΩ-ΚΣΒ

Πειραιάς, 26/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2432.6-8/20250/2020

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Συστημάτων

ΗΣΚΘΕΕΑ

ή/και

ΣΧΕΤ.: α) Ο Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
όπως ισχύει.
β) Ο Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138), όπως ισχύει.
γ) Η Αριθ. 2432.6-8/9292/2020/10-02-2020 Απόφαση ΥΝΑΝΠ «Καθορισμός των διαδικασιών και
των λεπτομερειών αναφορικά με τον έλεγχο και την έγκριση των συστημάτων καταγραφής
πληροφοριών και καταμέτρησης επιβαινόντων σε επιβατηγά πλοία, για τη μεταβατική περίοδο»
(Β’ 518).
δ) Η από 20/03/2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 68).
1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν θέσεως σε ισχύ της ανωτέρω (γ) σχετικής και κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ. 2 του άρθρου 3 αυτής, στο σύνδεσμο https://isktheea.hcg.gr/ypodeigmata/ υπάρχουν υποδείγματα
βεβαιώσεων και αιτήσεων για έγκριση, μεταβολή και ετήσια θεώρηση συστημάτων Καταμέτρησης,
Καταγραφής ή/και ΗΣΚΘΕΕΑ, ανά περίπτωση. Για λόγους ομοιομορφίας τα προαναφερθέντα υποδείγματα
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εφεξής ως έχουν, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία όπου απαιτείται,
χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Συνίσταται η επίσκεψη στον ανωτέρω ιστότοπο μόνον όταν υφίσταται
σχετική αναγκαιότητα άντλησης των υποδειγμάτων, καθώς ενδέχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα να
λαμβάνει χώρα η επικαιροποίησή τους.
2. Τα υποδείγματα βεβαιώσεων και αιτήσεων έχουν δημιουργηθεί ανά περίπτωση, σύμφωνα με τις
συνήθεις περιπτώσεις και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί επί του θέματος. Σε κάθε υπόδειγμα αίτησης
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αναφέρονται τα συνημμένα έγγραφα που πρέπει να συνυποβάλλονται, ενώ στις περιπτώσεις που είναι
εφικτό (Παραρτήματα, Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.λπ.), αυτά επισυνάπτονται στο κάθε επιμέρους υπόδειγμα.
Οι αιτήσεις με τα εκάστοτε συνημμένα τους, δύναται να υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας και στις
αρμόδιες Λιμενικές Αρχές αντίστοιχα, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι αναφερόμενους τρόπους
επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος:
I. Σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον:
i. Τα έντυπα (Αίτηση με τα συνημμένα της και Υπεύθυνες Δηλώσεις) είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα από τον εκάστοτε υπογράφοντα, που νομιμοποιείται προς τούτο (απαιτείται
ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής), ή
ii. Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις έχουν εκδοθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο εικοστό τέταρτο μέχρι και το άρθρο τριακοστό πρώτο του (δ) σχετικού [απαιτείται
ύπαρξη κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet)] και η αίτηση με τα
συνημμένα της είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον εκάστοτε υπογράφοντα που
νομιμοποιείται προς τούτο (απαιτείται ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής),
II. Σε έντυπη μορφή εφόσον:
i. Τα έντυπα (Αίτηση με τα συνημμένα της, Υπεύθυνες Δηλώσεις, κ.λπ.) έχουν θεωρηθεί για το
γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε υπογράφοντα, που νομιμοποιείται προς τούτο, ή
ii. Οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις έχουν εκτυπωθεί κατόπιν εκδόσεώς τους σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο εικοστό τέταρτο μέχρι και το άρθρο τριακοστό
πρώτο του (δ) σχετικού [απαιτείται ύπαρξη κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet)] και η αίτηση με τα συνημμένα της έχει θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του
εκάστοτε υπογράφοντα, που νομιμοποιείται προς τούτο.
3. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των υποδειγμάτων Βεβαιώσεων της παρούσας
με τις εν ισχύ Βεβαιώσεις, αυτές ισχύουν κανονικά μέχρι να παρέλθει η ισχύς τους ή να παρουσιαστεί
ανάγκη επανέκδοσής τους, οπότε θα χρησιμοποιηθούν τα νέα υποδείγματα.
4. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των μελών σας.
5. Λιμενικές Αρχές που κοινοποιείται το παρόν εντέλλονται για την ενημέρωσή τους και πιστή
εφαρμογή διαλαμβανομένων κατά το σκέλος που τις αφορά, καθώς και για την ενημέρωση των υπόχρεων
εταιρειών των επιβατηγών πλοίων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.-

Ο Διευθυντής

Αντιπλοίαρχος ΛΣ(Τ) ΜΑΧΑΙΡΑΣ Αντώνιος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
(E-MAIL: nee@nee.gr)
2. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
(E-MAIL: ugs@ath.forthnet.gr)
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ Ε/Γ ΠΛΟΙΩΝ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
(E-MAIL: info@cruise-union.com)
4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(E-MAIL: seen@ath.forthnet.gr)
5. ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
(E-MAIL: despoina@sf.gr)
6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.)
(E-MAIL: penetis2001@yahoo.gr)
7. ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.)
(E-MAIL: hpyoa@otenet.gr)
8. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(E-MAIL: onpe@onpe.gr)
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
(E-MAIL: gram@pno.gr)
10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν.
(E-MAIL: info@pepen.gr)
11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ν.
(E-MAIL: psoaen@psoaen.gr)
12. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(E-MAIL: info@sonpap.gr)
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΕΝΩΣΗ) ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ
(E-MAIL: psapu@psapu.gr)
14. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
(E-MAIL: hatta@hatta.gr)
15. ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
(E-MAIL: dne@otenet.gr)
KOINΟΠΟΙΗΣΗ:
1. 1Η ΕΩΣ 9Η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2. Κ.Λ/Χ – Λ/Χ – Λ/Σ και Λ/Τ (μέσω Λιμενικών Αρχών υπαγωγής τους)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. κ.ΥΝΑΝΠ (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ.Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. (υ.τ.α.)
3. Γρ. κ.Α/ΛΣ – ΕΛΑΚΤ (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ.Α΄ Υ/ ΛΣ - ΕΛΑΚΤ (υ.τ.α.)
5. Γρ. κ.Β΄ Υ/ΛΣ – ΕΛΑΚΤ (υ.τ.α.)
6. Γρ. κ.ΔΚΑ΄ (υ.τ.α.)
7. Γρ. κ.ΔΚΒ΄ (υ.τ.α.)
8. Γρ. κ.ΔΚΓ΄ (υ.τ.α.)
9. Γρ. κ.ΔΚΔ΄ (υ.τ.α.)
10. ΔΛΑ-ΔΑΝ-ΔΝΕΡ-ΔΕΠΙΧ-ΔΘΣ-ΔΕΠ-ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΚΕΟ-ΔΙΝΕΘΑΤ
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