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ΘΔΜΑ : «Μεραληζκόο εθαξκνγήο ηωλ κέηξωλ ζηήξημεο ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19». 

 

ΚΟΙΝΗ  ΑΠΟΦΑΗ 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 
 

ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 
Έρνληαο ππφςε:   

1.       Tηο δηαηάμεηο: 

α) ηεο πεξ. ηβ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ εμεθνζηνχ ηξίηνπ ηεο απφ 30-03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ 
Πεξηερνκέλνπ «Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη άιιεο 
θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (Α΄ 75), 

β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4075/ 2012 «Θέκαηα Καλνληζκνχ Αζθάιηζεο ΗΚΑ - 
ΔΣΑΜ, Αζθαιηζηηθψλ Φνξέσλ, πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2010/18/ΔΔ θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο» (Α΄89),  

γ) ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 143), 

δ) ηνπ λ. 4624/2019 «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ 
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 
2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα … θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 137), 

ε) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ 
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε 
θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα (Α΄ 98), φπσο ηζρχεη, 

ζη) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ/ηνο 70/2015 «Αλαζχζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Αλαζχζηαζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 
Πνιηηηθήο … Μεηαθνξά Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο 
θαη Σνπξηζκνχ» (Α΄ 114), 

δ) ηνπ π.δ. 134/2017 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο» (Α΄ 168), φπσο ηζρχεη, 

ε) ηνπ π.δ. 13/2018 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (Α΄ 26), 
ζ) ηνπ π.δ. 81/2019 «χζηαζε, ζπγρψλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε Τπνπξγείσλ θαη 

θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Μεηαθνξά ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 
Τπνπξγείσλ» (Α΄ 119), 

η) ηνπ π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (Α΄ 121), 

ηα) ηνπ π.δ. 84/2019 «χζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ θαη Δηδηθψλ 
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Γξακκαηεηψλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθψλ Σνκέσλ Τπνπξγείσλ» (Α΄ 123), 
2. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 2814.5/ 21090/2020/Α 2814.5.1/06/2020 εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο.  
3. Σελ επηηαθηηθή αλάγθε ζηήξημεο ησλ λαπηηθψλ πνπ πιήηηνληαη ζεκαληηθά ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ 
ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ (COVID-19). 
4. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 

 

Άξζξν 1  

 

1. Γηθαηνχρνη ηεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, σο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ άξζξνπ 

εμεθνζηνχ ηξίηνπ ηεο απφ 30-03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 75) πνπ αθνξνχλ ζε 

κέηξα ζηήξημεο ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο, είλαη νη: 

α) λαπηνινγεκέλνη λαπηηθνί ζε επηβαηεγά θαη επηβαηεγά-νρεκαηαγσγά πινία πνπ εθηεινχλ ζαιάζζηεο 

ελδνκεηαθνξέο ηα νπνία έρνπλ δηαθφςεη απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2020 ή πξφθεηηαη λα δηαθφςνπλ ηελ 

εθηέιεζε δξνκνινγηαθψλ πιφσλ πινίσλ ηνπο ή δελ έρνπλ εθθηλήζεη απηνχο ζην πιαίζην 

δξνκνινγηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ πινίσλ ηνπο γηα ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην 2020 θαη έρνπλ 

πξνβεί ζηελ έθδνζε λαπηνινγίνπ. Οη ζπκβάζεηο λαπηνιφγεζεο ησλ λαπηηθψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, εθφζνλ απηνί δελ έρνπλ νξηζζεί σο πξνζσπηθφ αζθαιείαο (θχιαμεο) επί πινίνπ, 

αλαζηέιινληαη. 

β) λαπηνινγεκέλνη λαπηηθνί ζε επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά πινία νιηθνχ κήθνπο 24 κέηξσλ θαη άλσ πνπ 

δελ εθηεινχλ πιφεο θαη έρνπλ παχζεη αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2020, ησλ νπνίσλ 

νη ζπκβάζεηο λαπηνιφγεζεο αλαζηέιινληαη,  

γ) απνγεγξακκέλνη λαπηηθνί επηβαηεγψλ θαη επηβαηεγψλ-νρεκαηαγσγψλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ  

ηνπξηζηηθνχο πιφεο, πιφεο ζαιαζζίσλ ελδνκεηαθνξψλ θαζψο θαη δηεζλείο πιφεο, ησλ νπνίσλ ε 

ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο έρεη ιπζεί απφ ηελ 01-03-2020, έσο θαη ηελ 30-03-2020, αλεμαξηήησο 

αηηηνινγίαο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ππαηηηφηεηαο ηνπ λαπηηθνχ ή αζζελείαο/ηξαπκαηηζκνχ. 

2. Γηα ηε ιήςε ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ απφ ηνπο λαπηηθνχο, ν πινηνθηήηεο ππνβάιιεη 

άκεζα ζην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (Ν.Α.Σ.):  

α) Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (Α.Π.Γ.) ησλ λαπηηθψλ, ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο λαπηνιφγεζεο 

ηεινχλ ζε αλαζηνιή θαη  

β) ππεχζπλε δήισζε, κε ηελ νπνία δειψλεη ηνπο λαπηηθνχο ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο λαπηνιφγεζεο 

ηεινχλ ζε αλαζηνιή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Α΄ (Πίλαθαο Η), ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

3. ε πεξίπησζε δηαθνπήο δξνκνινγίσλ, κε εθθίλεζεο - αλάιεςεο δξνκνινγίσλ καδί κε ηελ 

αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη αληίγξαθν ηεο έγθξηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Θαιαζζίσλ 

πγθνηλσληψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε κε 

εθηέιεζε πιφσλ δελ έρεη επηβιεζεί. ε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο πιφσλ ησλ αιηεπηηθψλ πινίσλ θαη 

παχζεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλππνβάιιεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο Ληκεληθήο Αξρήο.  

4. Γηα ηε ιήςε ηεο απνδεκίσζεο εηδηθνχ ζθνπνχ απφ ηνπο λαπηηθνχο ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1, ν 

πινηνθηήηεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ζην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν, κε ηελ νπνία δειψλεη ηνπο 

λαπηηθνχο ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο (Πίλαθαο ΗΗ δήισζεο Παξαξηήκαηνο Α΄). Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε 

δήισζε γλσζηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά, απζεκεξφλ ζηνλ λαπηηθφ απφ ηνλ 

πινηνθηήηε θαη ζηε Ληκεληθή Αξρή πνπ βξίζθεηαη ην πινίν. 

5. Σα ζρεηηθά ηεξνχκελα ζην Ν.Α.Σ. ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα ζηνλ Οίθν Ναχηνπ.  
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Άξζξν 2  

 

1. Μεηά ηελ γλσζηνπνίεζε απφ ηνλ πινηνθηήηε ηνπ άξζξνπ 1, νη δηθαηνχρνη λαπηηθνί ππνβάιινπλ 

αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε ζηελ αξκφδηα Ληκεληθή Αξρή, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Β΄,  ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, σο εμήο: 

α) νη λαπηηθνί ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ζηε Ληκεληθή Αξρή ζηελ νπνία ειιηκελίδεηαη 

ην πινίν κέζσ ηνπ πινηάξρνπ απηνχ, ν νπνίνο ηηο ππνβάιιεη απηνπξνζψπσο ή δηα ηνπ λαπηηθνχ 

πξάθηνξα ηνπ πινίνπ, κεηά ηνπ λαπηνινγίνπ ηνπ πινίνπ θαη ησλ λαπηηθψλ θπιιαδίσλ.  

β) νη λαπηηθνί ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 νκνίσο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλσηέξσ πεξ. α΄ . 

ε πεξίπησζε πνπ πινίν έρεη θιείζεη λαπηνιφγην ή πινίν δελ ειιηκελίδεηαη ζε πεξηνρή αξκνδηφηεηαο 

Ληκεληθήο Αξρήο ζην εζσηεξηθφ, ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο ζηε Ληκεληθή Αξρή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο 

ηνπο.  

γ) Οη Ληκεληθέο Αξρέο πξνβαίλνπλ ζηελ θαηαρψξεζε εγγξαθήο «αλαζηνιή ζχκβαζεο απφ … έσο …» 

ηφζν ζην λαπηνιφγην ηνπ πινίνπ φζν θαη ζην λαπηηθφ θπιιάδην ηνπ λαπηηθνχ γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1, ελψ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 

ζηελ εγγξαθή «ππαγσγή ζηελ πξνζηαζία ηεο απφ 30-03-2020 Π.Ν.Π.» ζηε ζειίδα ηεο ηειεπηαίαο 

απφιπζεο ηνπ λαπηηθνχ θπιιαδίνπ.  

δ) Οη Ληκεληθέο Αξρέο ζπληάζζνπλ θαηαιφγνπο ησλ αηηεζέλησλ λαπηηθψλ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο, 

πνπ απνζηέιινπλ ζηνλ Οίθν Ναχηνπ  θαη ηεξνχλ εηδηθφ αξρείν.  

2. Ο Οίθνο Ναχηνπ πξνβαίλεη ζηαδηαθψο ζηελ θαηαβνιή ησλ πνζψλ εληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή 

ησλ θαηαιφγσλ θαη ελεκεξψλεη πεξί ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηε Γηεχζπλζε Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη ην Ν.Α.Σ.  

 

                Άξζξν 3 

 

Καηά ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

νηθείαο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη.  

 

  Άξζξν 4  
 

H ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη  απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.    

                           

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 

ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ – ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΩΝ – ΔΦΟΠΛΙΣΩΝ 
ησλ νπνίσλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είηε έρεη αλαζηαιεί κε εληνιή Γεκφζηαο Αξρήο, είηε πιήηηνληαη 
ζεκαληηθά βάζεη ησλ νξηδφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ΚΑΓ, ιφγσ ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο 
κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19  
 
Τπεξεζία ΝΑΤΣΗΚΟ ΑΠΟΜΑΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ - ΝΑΣ 
 
Αξ. Πξση.   Ζκεξνκελία  
 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ - ΔΦΟΠΛΙΣΗ 

ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ  ΝΑΗ  ΟΥΗ   

ΔΠΩΝΤΜΗΑ Ή 
ΔΠΩΝΤΜΟ 

 ΑΦΜ  

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ  

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΟΙΟΤ 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΗΟΤ  

Κ.Α. ΝΑΣ ΠΛΟΗΟΤ              ΝΖΟΛΟΓΗΟ  

ΑΡ. ΖΜΑΣΟ    

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  
 

Γ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΓΗΛΩΗ 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ παξνχζα ΓΖΛΩΝΩ ΤΠΔΤΘΤΝΑ νηη, ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 
κνπ ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ : 

ΚΑΓ ΚΤΡΗΑ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ηελ 
20.03.2020 

 

ή ΚΑΓ ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΒΑΔΗ 
ΑΚΑΘΑΡΗΣΩΝ ΔΟΓΩΝ 
2018 

 

Αλήθεη ζε εηδηθή 
πεξίπησζε 

Ναη  Όρη  

Δηδηθή Πεξίπησζε  

Έρεη αλαζηαιεί κε εληνιή 
απφ Γεκφζηα Αξρή 

 Απφ Ζκεξνκελία  

Πιήηηεηαη ζεκαληηθά  

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ  

Σν ΝΑΤΣΗΚΟ ΑΠΟΜΑΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζαο ελεκεξψλεη 
ζχκθσλα κε ην αξ. 13 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (ΔΔ/2016/679) φηη είλαη ππεχζπλνο 
επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην  παξφλ έληππν. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
ηα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη αθνξνχλ : α) κεκνλσκέλα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) ή β) κνλνπξφζσπεο 
εηαηξείεο (φηαλ ηα εηαηξηθά δεδνκέλα θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηαπηνπνίεζε ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ), ηφηε εθαξκφδνληαη νη 
θαλφλεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δειαδή ν Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 
Γεδνκέλσλ (ΔΔ/2016/679) θαη ν εζληθφο λφκνο 4624/2019. θνπφο επεμεξγαζίαο είλαη εθαξκνγή θαηεπεηγφλησλ κέηξσλ 
αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. Ζ λφκηκε βάζε επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ απηψλ είλαη ε άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν ζχκθσλα κε 
ζπλαθή λνκνζεζία. Σα αλσηέξσ δεδνκέλα δηαηεξνχληαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε 
ηνπ αλσηέξσ ζθνπνχ επεμεξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα αξρεηνζεηνχληαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Έρεηε δηθαίσκα 
ελεκέξσζεο, πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, πεξηνξηζκνχ, ελαληίσζεο θαη θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαζψο θαη δηθαίσκα επηθνηλσλίαο κε ηνλ Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ Ναπηηθνχ 
Απνκαρηθνχ Σακείνπ, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : dpo@nat.gr 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟ 

ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
 ΑΦΜ  

1.  Όπνπ ζηελ παξνχζα αλαθέξεηαη ν φξνο Δπηρείξεζε – Δξγνδφηεο λννχληαη φζνη απαζρνινχλ λαπηηθνχο κε εμαξηεκέλε ζρέζε 
εξγαζίαο. 
2. “Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 
1599/1986 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.” 
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ΠΙΝΑΚΑ 

Ι 
         

 

Α/Α ΑΜΖΝΑ Ή ΜΔΘ ΑΦΜ ΑΜΚΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ  
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΔΝΝΖΖ 

ΤΜΒΑΖ 
ΔΡΓΑΗΑ 

(Δ 
ΑΝΑΣΟΛΖ) 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΑΝΑΣΟΛΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σ  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ 
ΙΙ 
 
 

         

 

Α/Α ΑΜΖΝΑ Ή ΜΔΘ ΑΦΜ ΑΜΚΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ  
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΔΝΝΖΖ 

ΛΤΖ 
ΤΜΒΑΖ 
ΔΡΓΑΗΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΛΤΖ 

ΤΜΒΑΖ 
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Σ  2.1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,1 

Σ  Τ  Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ Τ 

3 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

 
Α Η Σ Ζ  Ζ – ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986 θαη άξζξν 3 παξ. 3 Ν.2690/1999) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 
1599/1986) 

Πεξηγξαθή αηηήκαηνο : «Υνξήγεζε έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ωο απνδεκίωζε εηδηθνύ ζθνπνύ ζην 
πιαίζην κέηξωλ ζηήξημεο γηα ηελ αληηκέηωπηζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο παλδεκίαο 
θνξωλoϊνπ COVID-19». 

Πξνο(1): ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ 

ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

Ο – Ζ ΌΝΟΜΑ:  ΔΠΩΝΤΜΟ:  

ΌΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ:   ΔΠΩΝΤΜΟ 
ΠΑΣΔΡΑ: 

 

ΌΝΟΜΑ ΜΖΣΔΡΑ:  ΔΠΩΝΤΜΟ 
ΜΖΣΔΡΑ: 

 

ΑΡΗΘ. ΓΔΛΣ. 
ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ: 

 Α.Φ.Μ:  

ΑΜΖΝΑ  ΑΜΚΑ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ
(2)

:   ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ:  

ΣΟΠΟ 
ΚΑΣΟΗΚΗΑ: 

 ΟΓΟ:  ΑΡΗΘ:  ΣΚ:  

ΣΖΛ:  FAX:  

Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡ. 
ΣΑΥ/ΜΔΗΟΤ 
(ΔMAIL):  

ΣΡΑΠΔΕΑ  ΗΒΑΝ GR 

 
ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΗ/ΔΦΟΠΛΙΣΗ-ΠΛΟΙΟΤ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ ή ΔΠΩΝΤΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  
(ΓΗΑ ΦΤΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 

 

ΌΝΟΜΑ ΠΛΟΗΟΤ:   ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΛΗΜΔΝΑ 
ΝΖΟΛΟΓΗΟΤ 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΠΛΟΗΟΤ 

 ΑΡΗΘ. ΠΡΩΣ. ΓΖΛΩΖ 
ΠΛΟΗΟΚΣΖΣΖ Δ ΝΑΣ 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 
(4)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 
ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλω όηη: 

αηηνχκαη ηελ ππαγσγή κνπ ζηα κέηξα ζηήξημεο ηεο απφ 30-3-2020  Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 75 ), θαζφζνλ: 

(α) Δίκαη λαπηνινγεκέλνο κε ηελ εηδηθφηεηα «_________________», επί ηνπ αλσηέξσ πινίνπ θαη ε ζχκβαζε λαπηνιφγεζήο κνπ 

έρεη αλαζηαιεί απφ  _________________________________, ιφγσ  

αα) δηαθνπήο ή κε εθηέιεζεο πιφσλ απφ ηελ _________________ 2020   

ββ) κε εθθίλεζεο δξνκνινγηαθψλ πιφσλ γηα ηνπο κήλεο Μάξηην θαη Απξίιην 2020 [ή δηαγξάθεηαη αλαιφγσο]  

(β) ε ζχκβαζε λαπηνιφγεζήο κνπ επί ηνπ αλσηέξσ πινίνπ κε ηελ εηδηθφηεηα «_________________________» έρεη ιπζεί απφ ηελ 

1ε Μαξηίνπ 2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ _______________________ κε ην αηηηνινγηθφ _________________________________ 

Με ηελ παξνχζα δειψλσ επίζεο φηη δελ είκαη πξνζσπηθφ αζθαιείαο-θχιαμεο θαη παξέρσ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γελ. 

Καλνληζκνχ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ΔΔ/679/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή κνπ θαη απνδέρνκαη ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

              
                    Ο Γειψλ/ νχζα 

 
…….………….., ………-…….. - 20………….. 

(Τπνγξαθή) 
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ΟΡΙΜΟ / ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΡΟΩΠΟΤ(3) (για καηάθεζη αίηηζηρ ή παπαλαβή ηελικήρ διοικηηικήρ ππάξηρ) : ε πεξίπησζε πνπ δε ζπληάζζεηαη ε εμνπζηνδόηεζε ζην παξόλ 
έληππν απαηηείηαη πξνζθόκηζε εμνπζηνδόηεζεο κε επηθύξσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από δεκόζηα ππεξεζία ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ. 

ΟΝΟΜΑ:  ΕΠΩΝΤΜΟ:  

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΕΡΑ:  ΑΔΣ:  

ΟΔΟ:  ΑΡΙΘ:  Σ.Κ:  

Σει:  Fax:  E – mail:  

(3) Εμνπζηνδνηώ ηνλ/ηελ πην πάλσ αλαθεξόκελν/ε λα θαηαζέζεη ηελ αίηεζε ή/θαη λα παξαιάβεη ηελ ηειηθή 
πξάμε. (Δηαγξάθεηαη όηαλ δελ νξίδεηαη εθπξόζσπνο) 

…….…………….. - 20………….. 
 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(4) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ 
πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(5) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο αίηεζεο-ππεύζπλεο δήισζεο θαη ππνγξάθεηαη 
από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 
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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ  
ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ –  
ΔΛΛΗΝΙΚΗ AΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ________ 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄ 

 
 
 
 
Αριθ. πρωτ.:   
 
ΠΡΟ: Οίθν Ναύηνπ  
             

 
 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΑΠΟ  30-3-2020  Π.Ν.Π. (Α΄ 75 )  
 

Α/Α ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΣΡΟ 

ΑΜΗΝΑ ΑΜΚΑ ΑΦΜ ΙΒΑΝ ΟΝΟΜΑ – 
ΝΗΟΛ. 

ΠΛΟΙΟΤ 

Α.Π. 
ΓΗΛΩΗ 

ΝΑΣ 

1.       GR   

2.       GR   

3.       GR   

4.       GR   

....       GR   

 
 

                ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

 

              Ο ΛΙΜΔΝΑΡΥΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΗΝ.: Γ.Ν.ΔΡ.  

ΑΔΑ: ΩΑ4Λ4653ΠΩ-ΗΙΛ
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