ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ

Π ΑΡΑΡΤΗΜ Α 8
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ & ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Επικαιροποιημένος Πίνακας εθνικώ ν κω δικών επισυναπτομένω ν εγγράφω ν και αδειώ ν της
θέσης 44 της Διασάφ ησης

Εθνικοί κω δικοί
1711
Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό - για εξοπλισμό/συντήρηση
1712
Παράδοση σε πλοία με ειδικό προορισμό - για κατασκευή/επισκευή
1713
Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό - για εξοπλισμό/συντήρηση
1714
Παράδοση σε αεροσκάφη με ειδικό προορισμό - για κατασκευή/επισκευή
1735
ΑΦΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εφοδιαστή
1736
ΑΦΜ εγκατεστημένου σε άλλο ΚΜ εφοδιαστή
1806
Δελτίο Παραγγελίας καυσίμου
1807
Εγγύηση μεταφοράς καυσίμου
1808
Βεβαίωση Αλιευτικού Συλλόγου
1809
Δελτίο Στατιστικής Αλιείας
1810
Ημερολόγιο μηχανής θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή
1811
Ημερολόγιο γέφυρας θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή
1812
Βεβαίωση Λιμενικής Αρχής για την εκτέλεση των επί κέρδει εργασιών εκτός θαλάσσιας
ζώνης λιμένα.
1813
Βιβλίο Ατελειών Πλοίου
1814
Υπεύθυνη Δήλωση Πλοιοκτήτη, πλοιάρχου ή πράκτορα του πλοίου με ελληνική σημαία για
τα στοιχεία του πλοίου, το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί και τη χωρητικότητα των
δεξαμενών του (όταν δεν υπάρχει ημ/γιο μηχανής)
1815
Ναυλοσύμφωνο ή αντίγραφο ναυλοσύμφωνου, θεωρημένο από την αρμόδια λιμενική αρχή,
από το οποίο προκύπτει ρητά ότι το κόστος του καυσίμου καταβάλλεται από τον
πλοιοκτήτη/εκναυλωτή του σκάφους.

1816
1817
1818
1819

1820
1821
1822
1823

1824
1825

Άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99.
Παραστατικά αξίας για την αμοιβή από την εκτέλεση των συγκεκριμένων ναυλοσυμφώνων
ή εργασιών
Κατάσταση επιβατών επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο πλοίαρχο ή εκπρόσωπο είναι πλοιοκτήτριας
εταιρεία ότι θα προσκομισθεί η θεωρημένη κατάσταση επιβατών πριν από τον απόπλου του
σκάφους.
Έγγραφο διοικητή ένοπλων δυνάμεων ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην Ελλάδα ή του
αναπληρωτή του.
Αντίγραφο Δηλωτικού που έχει κατατεθεί κατά τον κατάπλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 12-19 του ν. 2960/01.
Έγγραφο Εθνικότητας πλοίου
Υπεύθυνη Δήλωση του πράκτορα πλοίου με ξένη σημαία, με θεωρημένο το γνήσιο είναι
υπογραφής ή βεβαίωση είναι πλοιοκτήτριας εταιρείας υπογεγραμμένης από τον πλοίαρχο
του εφοδιαζόμενου επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με ξένη σημαία στην οποία θα
δηλώνεται ή θα βεβαιώνεται αντίστοιχα η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στα
προσαρτώμενα στην εν λόγω δήλωση ή βεβαίωση ναυλοσύμφωνο και κατάσταση
επιβατών.
Βεβαίωση είναι αρμόδιας υπηρεσίας αλιείας είναι Νομαρχίας από την οποία προκύπτει η
άδεια λειτουργίας για υδατοκαλλιέργειες
Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης
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1826

Πρωτόκολλο σφράγισης σλεπιού

1827
1828
1829
1845

Αίτηση μετάγγισης για σλέπι_____________________________________________________
Πιστοποιητικό νηολογίου (Certificate of Registration) του εφοδιαζόμενου αεροσκάφους
Πιστοποιητικό του Αερομεταφορέα (Air Operator Certificate) εν ισχύ____________________
Έγκριση αλίευσης στα χωρικά ύδατα τρίτης χώρας

1846

Άδεια απόπλου για την αλίευση εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων

1851

ΑΦΜ του δικαιούχου απαλλαγής προσώπου

1853

Απόφαση ΥΕΝ για δρομολόγηση

1854

Κατάσταση Δρομολόγησης

1855

Επαγγελματική άδεια αλιείας

1856

Σπογγαλιευτικό Σύμφωνο

1857

Αδεια εκτέλεσης πλόων

1858

Δήλωση πρακτόρευσης

1859

Άδεια εκτέλεσης θαλασσίων εκδρομών

1860

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών / έργου

1861

Βεβαίωση Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

1862

Πιστοποιητικό Ασφαλείας/Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας

1863

Πλάνο χρονοπρογραμματισμένων κρουαζιερόπλοιων από ΟΛΠ

1864

Υπεύθυνη Δήλωση με το υπόλοιπο του καυσίμου

1865

Ειδικό Εντυπο Πληροφοριακών στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΕΠΣΕΠΠΑ)

1866

Έντυπο σήμα παραγγελίας

1867

Βεβαίωση εγκατάστασης συστήματος AIS

1868

Υπεύθυνη Δήλωση για είναι ενδείξεις των ωροδεικτών μηχανής πριν τον απόπλου (για
πλοία μικρότερα των 24 μέτρων)
Βεβαίωση είναι αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
καταχώρησης στα Βιβλία Μητρώου ΝΕΠΑ και μελών ΔΣ ή Καταστατικό για λοιπές μορφές
εταιρειών που εκμεταλλεύονται το πλοίο.

1869

1870

Κατάσταση καταχώρησης στα Βιβλία των εσόδων από παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας
μεταφοράς επιβατών.

1871

Άδεια θαλάσσιου ταξί.

1872

Βεβαίωση Λιμενικών αρχών ότι το σκάφος ανήκει στην εταιρεία υδατοκαλλιέργειας.
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