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ΘΕΜΑ: Παρατάςεισ πιςτοποιητικών πλοίων λόγω των μζτρων αντιμετώπιςησ του COVID-19.
ΣΧΕΤ.:

(α) Η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 75), Μζτρα αντιμετώπιςησ τησ
πανδημίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ.
(β) Το ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), Περί Κώδικοσ Δημοςίου Ναυτικοφ Δικαίου, όπωσ ζχει τροποποιηθεί και
ιςχφει.
(γ) Ο ν. 4676/2020 (Α’ 67), Εκςυγχρονιςμόσ θεςμικοφ πλαιςίου για τισ θαλάςςιεσ ενδομεταφορζσ και
λοιπζσ διατάξεισ.
(δ) Το π.δ. 13/2018 (Α’ 26), Οργανιςμόσ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ, όπωσ ζχει
τροποποιηθεί και ιςχφει.

1. ασ γνωρίηεται ότι με το άρκρο εξθκοςτό ζκτο του ωσ άνω (α) ςχετικοφ ρυκμίηονται κζματα που
αφοροφν ςε παρατάςεισ πιςτοποιθτικϊν πλοίων υπό ελλθνικι ςθμαία λόγω τθσ εφαρμογισ μζτρων
για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19. υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του παραπάνω άρκρου:
ε πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία ςτα οποία δεν είναι δυνατι, εντόσ των κακοριηομζνων από τθν
κείμενθ νομοκεςία χρονικϊν διαςτθμάτων και για λόγουσ που αφοροφν ςτθν εφαρμογι μζτρων για
τθν αντιμετϊπιςθ του κορωνοϊοφ COVID-19, θ διενζργεια μίασ ι περιςςότερων εκ των
προβλεπόμενων, από τθν κείμενθ νομοκεςία περί ναυτικισ αςφάλειασ, αςφάλειασ ζναντι εκνόμων
ενεργειϊν, προςταςίασ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και ναυτικισ εργαςίασ, επικεωριςεων και
ελζγχων προσ ζκδοςθ ι κεϊρθςθ ι αποκατάςταςθ παρατθριςεων που αφοροφν ςτθ διατιρθςθ
ιςχφοσ ενόσ ι περιςςοτζρων από τα αντίςτοιχα κυβερνθτικά πιςτοποιθτικά και των ςχετιηόμενων
με αυτά πιςτοποιθτικϊν, βεβαιϊςεων και αδειϊν τθλεπικοινωνιακοφ ςτακμοφ, δφναται να
χορθγείται παράταςθ τόςο του χρόνου διενζργειασ των επικεωριςεων και ελζγχων αυτϊν όςο και
τθσ θμερομθνίασ λιξθσ των παραπάνω πιςτοποιθτικϊν για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει
τουσ τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. Η ωσ άνω παράταςθ χορθγείται απευκείασ
από τον φορζα που εκδίδει τα ωσ άνω πιςτοποιθτικά με παράλλθλθ ενθμζρωςθ, όπου απαιτείται,
του Κλάδου Ελζγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Αρχθγείου Λιμενικοφ ϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ
(Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ.).
2. Ειδικότερα, επί των διατάξεων του ωσ άνω άρκρου και λαμβάνοντασ υπόψθ τα ωσ άνω ςχετικά,
διευκρινίηονται τα εξισ:
α. Η εν λόγω δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι και τριϊν (03) μθνϊν αφορά ςτισ επικεωριςεισ,
ελζγχουσ, κεωριςεισ, εκδόςεισ και αποκαταςτάςεισ παρατθριςεων που αφοροφν ςτθ διατιρθςθ
ιςχφοσ όλων των κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν και των ςχετιηόμενων με αυτά πιςτοποιθτικϊν,
βεβαιϊςεων και αδειϊν τθλεπικοινωνιακοφ ςτακμοφ, που προβλζπονται για πλοία υπό ελλθνικι
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ςθμαία κακϊσ και τισ διαχειρίςτριεσ εταιρείεσ αυτϊν ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία περί
ναυτικισ αςφάλειασ, αςφάλειασ ζναντι εκνόμων ενεργειϊν, προςταςίασ του καλάςςιου
περιβάλλοντοσ και ναυτικισ εργαςίασ. τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, ςυμπεριλαμβάνονται και τα
πιςτοποιθτικά πλοίων και τα ςχετιηόμενα με αυτά πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ και άδειεσ για τα
οποία είτε δεν παρζχεται από τθν κείμενθ νομοκεςία θ δυνατότθτα παράταςθσ (όπωσ π.χ. τα
Πρωτόκολλα Γενικισ Επικεϊρθςθσ) ι αντίςτοιχα θ προβλεπόμενθ για αυτά μζγιςτθ χρονικι
διάρκεια παράταςθσ είναι μικρότερθ των τριϊν (3) μθνϊν (όπωσ π.χ. τα Πιςτοποιθτικά Αςφαλείασ
των επιβατθγϊν πλοίων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2009/45/ΕΚ, ωσ ιςχφει).
β. Ωσ κακοριηόμενοσ χρόνοσ διενζργειασ των αναφερομζνων ςτο ωσ άνω άρκρο επικεωριςεων
και ελζγχων νοείται ο μζγιςτοσ προβλεπόμενοσ χρόνοσ από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ
διενζργειά τουσ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι για τισ ετιςιεσ επικεωριςεισ που απαιτοφνται για τθ
κεϊρθςθ οριςμζνων κυβερνθτικϊν πιςτοποιθτικϊν για τισ οποίεσ παρζχεται θ δυνατότθτα
διενζργειάσ τουσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ τριϊν (3) μθνϊν πριν και τριϊν (3) μθνϊν μετά τθν
αντίςτοιχθ επετειακι θμερομθνία, μετά τθ χοριγθςθ τθσ εν λόγω παράταςθσ μετατρζπεται ςε τρείσ
(3) μινεσ πριν και ζωσ ζξι (6) μινεσ μετά τθν ωσ άνω επετειακι θμερομθνία.
γ. τθν ζννοια τθσ κακοριηόμενθσ από τθν κείμενθ νομοκεςία θμερομθνία λιξθσ των
πιςτοποιθτικϊν πλοίου ςυμπεριλαμβάνεται και θ θμερομθνία λιξθσ τθσ όποιασ παράταςθσ ιςχφοσ
των πιςτοποιθτικϊν ζχει δοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Ωσ εκ τοφτου,
ςε περιπτϊςεισ όπου ςε πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία ζχει χορθγθκεί παράταςθ ιςχφοσ ςε ζνα ι
περιςςότερα από τα κυβερνθτικά τουσ πιςτοποιθτικά, ςφμφωνα με τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, πριν τθν ζκδοςθ τθσ (α) ςχετικισ, οι προβλεπόμενεσ από το ωσ άνω άρκρο
παρατάςεισ δφνανται να χορθγοφνται με θμερομθνία ζναρξθσ τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
υφιςτάμενθσ παράταςισ τουσ.
δ. Οι παρατάςεισ που προβλζπονται ςφμφωνα με το ωσ άνω άρκρο δφνανται να χορθγοφνται
από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ Οργανιςμοφσ (νθογνϊμονεσ) και τα Σοπικά Κλιμάκια Επικεϊρθςθσ
Πλοίων για πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία τα οποία επικεωροφνται, ελζγχονται και πιςτοποιοφνται
από αυτοφσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι διαςφαλίηουν και τεκμθριϊνουν ότι θ αδυναμία διενζργειασ
των αντίςτοιχων προβλεπόμενων επικεωριςεων, ελζγχων και πιςτοποίθςθσ οφείλεται ςε λόγουσ
που αφοροφν ςτθν εφαρμογι μζτρων για τον περιοριςμό τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19
και χωρίσ να απαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Κ.Ε.Π. ε κάκε
περίπτωςθ οι παραπάνω φορείσ ενθμερϊνουν τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Κ.Ε.Π. μζςω
θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ τθσ Διεφκυνςθσ Κανονιςμϊν και Ελζγχου Οργανιςμϊν
(dkeo.a@hcg.gr) για τισ παρατάςεισ που χορθγοφν δυνάμει των διατάξεων του ωσ άνω άρκρου.
ε. Όπου για τισ ωσ άνω παρατάςεισ δεν προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία ο τρόποσ
χοριγθςισ τουσ (π.χ. μζςω αντίςτοιχθσ ςυμπλιρωςθσ πεδίου υφιςτάμενου πιςτοποιθτικοφ) κα
εκδίδεται κατάλλθλο ζγγραφο υπό μορφι βεβαίωςθσ (Attestation) ςτο οποίο κα γίνεται μνεία του
ωσ άνω άρκρου κακϊσ και του παρόντοσ.
ςτ. ε κάκε περίπτωςθ εξακολουκεί να παραμζνει θ αποκλειςτικι ευκφνθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, τθσ πλοιοκτιτριασ εταιρείασ ι τθσ διαχειρίςτριασ εταιρείασ του πλοίου και του
Πλοιάρχου για τθ διαςφάλιςθ διαρκοφσ ςυμμόρφωςθσ του πλοίου με τισ εφαρμοςτζεσ διατάξεισ
τθσ νομοκεςίασ που αφοροφν ςτα ωσ άνω πιςτοποιθτικά, ενϊ εξακολουκοφν να ιςχφουν οι ςχετικζσ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί διοικθτικϊν ι άλλων κυρϊςεων.
η. Οι Ενϊςεισ / Φορείσ ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται το παρόν, παρακαλοφνται όπωσ
ενθμερϊςουν τα μζλθ τουσ.
θ. Οι αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Κ.Ε.Π. τθροφν αρχείο των ενθμερϊςεων που λαμβάνουν από
τουσ ωσ άνω φορείσ, για ςκοποφσ καταγραφισ, αξιολόγθςθσ και δυνατότθτασ χριςθσ ςτο πλαίςιο
ελζγχου του ζργου των ωσ άνω φορζων.
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3. Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςι ςασ.
Ο Διευθυντήσ
Κλάδου Ελζγχου Πλοίων
Τποναφαρχοσ (Σ) Λ.. ΖΗΚΑ Ιωάννησ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Κ.Λ/Χ – Λ/Χ
2. EΔΡΕ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ
3. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING
4. BUREAU VERITAS S.A.
5. CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
6. DNV GL AS
7. KOREAN REGISTER
8. LLOYD'S REGISTER GROUP LIMITED
9. NIPPON KAIJI KYOKAI GENERAL INCORPORATED FOUNDATION
10. RINA SERVICES S.p.A.
11. RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING
12. POLISH REGISTER OF SHIPPING
13. INTERNATIONAL NAVAL SURVEYS BUREAU
14. PHOENIX REGISTER OF SHIPPING
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. 1θ, 2θ, 3θ, 4θ, 5θ, 6θ, 7θ, 8θ και 9θ ΠΕ.ΔΙ.Λ -ΕΛ.ΑΚΣ.
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΕΕΝ) (μζςω ΕΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟΤ)
3. ΝAYTIKO ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (ΝΕΕ)
4. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (ΣΕΕ)
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (ΠΝΟ)
6. ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (ΕΕΕ)
7. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΕΕΝ)
8. ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ)
9. ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΕΕΚΦΝ)
10. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΝΠΕ)
11. ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (ΔΝΜΕ)
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ.κ. ΤΝΑΝΠ (υ.τ.α.)
2. Γρ.κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.)
3. Γρ.κ. Α’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.)
4. Γρ.κ. Β’ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ. (υ.τ.α.)
5. Γρ.κ.κ. ΔΚΒ’ - ΔΚΓ’
6. ΔΙΜΕΚΑΠ-ΔΚΕΟ-ΔΕΠ-ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΑΝ-ΔΠΝ-ΔΠΘΠ-ΔΝΕΡ-ΔΕΚΝ

