ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΘΕΜΑ:
ΘΕΩΡΗΣΗ και ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (Φ/Γ) ΠΛΟΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

KΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αρμόδιο Τμήμα: Το Τμήμα Ναυπηγικών Επιθεωρήσεων (ΝΕ) της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων πλοίων
(ΔΕΠ). Τηλ.: 4191854-6

Α. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
1. Υποβολή στην Γραμματεία του ΚΕΕΠ αίτησης του ενδιαφερομένου.
2. Υποβολή του προηγούμενου πιστοποιητικού Ασφαλείας Κατασκευής (εάν έχει εκδοθεί τέτοιο)
3. Εάν το πλοίο παρακολουθείται και από Νηογνώμονα πρέπει να υποβάλλει το πιστοποιητικό
διατήρησης κλάσης το οποίο να είναι σε ισχύ.
4. Παράβολο που καταβάλλεται στο Λογ/σμό επιθ/σεων από τον ενδιαφερόμενο μετά από εκχώρηση
ποσού υπέρ ΚΕΕΠ μέσω Τραπέζης, όπου τηρείται λογαριασμός του ενδιαφερομένου. Το ποσόν
του παραβόλου καθορίζεται ως ακολούθως ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ - ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΤΗΣΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.
Βλέπε ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ. ΑΡΙΘ. 4.
Έκδοση από το αρμόδιο τμήμα εντύπου Π.Α.Κ.Φ.Π., στο οποίο καταχωρούνται παράβολο
χαρτοσήμου 30 ευρώ και Γραμμάτιο είσπραξης της ΕΤΕ στο λογαριασμό ΜΤΝ 30 ευρώ.
5. Έκδοση από το αρμόδιο τμήμα εντύπου Πιστοποιητικού Απαλλαγής, εφόσον απαιτείται, στο
οποίο καταχωρούνται παράβολο χαρτοσήμου 30 ευρώ και Γραμμάτιο Είσπραξης της ΕΤΕ
στο λογαριασμό ΜΤΝ 30 ευρώ.
Β. Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού.
1. Συνεννόηση με παραπάνω αρμόδιο τμήμα για τον καθορισμό χρόνου επιθεώρησης του πλοίου.
Τα έξοδα μετακίνησης εντός και εκτός έδρας των επιθεωρητών καταβάλλεται στον ΚΕΕΠ η
κατά νόμο αποζημίωση.(Ν.2685/99 ΦΕΚ 35 Α).
2. Μετά από την επιθεώρηση του πλοίου εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό (Π.Α.Κ.Φ.Π.) και το
σχετικό πιστοποιητικό απαλλαγής, εφόσον απαιτείται, με μέριμνα ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ/ΣΕΚ
και αφού το σχέδιο αυτού προσυπογραφεί από όλα τα τμήματα της ΔΕΠ.
3. Ο ενδιαφερόμενος, μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης με ικανοποιητικά αποτελέσματα,
προσκομίζει παράβολο χαρτοσήμου 30,0 ΕΥΡΩ υπέρ του Δημοσίου και Γραμμάτιο είσπραξης
της Εθνικής Τράπεζας ή από το αρμόδιο γραφείο ΚΕΕΠ 30,0 ΕΥΡΩ υπέρ ΜΤΝ στο
λογαριασμό 545151-52. Τα στοιχεία του παραβόλου και του Γραμματίου καταχωρούνται στο
υπό έκδοση πιστοποιητικό.
4. Μετά την υπογραφή του Π.Α.Κ.Φ.Π. από τον αρμόδιο Διευθυντή ή τον Κλαδάρχη θα
πρέπει να τοποθετηθούν τα απαραίτητα χαρτόσημα υπέρ ΝΑΤ.

