ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΘΕΜΑ:
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ή ΕΚΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.
Σύμφωνα με το ΠΔ 316/01 η έκδοση Βιβλίου επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων απαιτείται για Φ/Γ άνω
των 100 ΚΟΧ και πλωτά ναυπηγήματα τα οποία φέρουν ανυψωτικά μέσα ανεξαρτήτως χωρητικότητας,
ενώ για τα Ε/Γ πλοία ανεξαρτήτως χωρητικότητας απαιτείται ο εφοδιασμός τους με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
καταλληλότητας ανυψωτικών μέσων και ανελκυστήρων.
Aρμόδιο τμήμα: Το τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών επιθεωρήσεων και μικρών σκαφών. (ΜΕΜΣ)
Τηλ. 4191846, 7,8
Α. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά:
1. Υποβολή στην Γραμματεία του ΚΕΕΠ, αίτησης του ενδιαφερομένου με τη οποία ζητείται η
επιθεώρηση του πλοίου για την έκδοση πιστοποιητικού ή Βιβλίου .
2. Από το Τμήμα Λογ/σμου εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης τέλους επιθεώρησης του πλοίου, με τα
παρακάτω ποσά (με το οποίο αποδεικνύεται η καταβολή του τέλους αυτού στην Τράπεζα Ελλάδος.).
Το γραμμάτιο εκδίδεται εις διπλούν και το ένα αντίγραφο επισυνάπτει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή
του.
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Σημειώνεται ότι το παράβολο που καταβάλλεται για θεώρηση είναι το ίδιο με το καταβαλλόμενο για
την έκδοση του ΠΑΜ.
3. Παραλαβή από το ΝΑΤ διατιμημένου βιβλίου αν πρόκειται για έκδοση νέου βιβλίου.
Β. Διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης:
1 Σε συνεννόηση με το τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών επιθεωρήσεων και μικρών σκαφών.
(ΜΕΜΣ),προγραμματίζεται και διενεργείται η επιθεώρηση του πλοίου σε ό,τι αφορά τα ανυψωτικά
μέσα.
2.Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν στο αρμόδιο Γραφείο του Λογαρισμού του ΚΕΕΠ, τα προβλεπόμενα
έξοδα μετακίνησης εκτός ή εντός έδρας έδρας των επιθεωρητών του ΚΕΕΠ σύμφωνα με το Ν 2685/99
(ΦΕΚ 35 Α).
Μετά από την επιθεώρηση του πλοίου εκδίδεται ή θεωρείται το σχετικό πιστοποιητικό ή βιβλίο
Το νέο πιστοποιητικό ή βιβλίο χαρτοσημαίνεται με 30,0 ΕΥΡΩ Δημοσίου και 30,0 ΕΥΡΩ Μετοχικού
και στη συνέχεια σφραγίζεται και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την καλαίσθητη εμφάνιση του Πιστοποιητικού, ο
ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίζει παράβολο χαρτοσήμου 30 ΕΥΡΩ υπέρ του Δημοσίου και
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ είσπραξης 30,0 € υπέρ ΜΤΝ στο Λογαριασμό Επιθεωρήσεως. Τα στοιχεία του
παραβόλου και του ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ καταχωρούνται στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό ή βιβλίο.

