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Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος, η Διεθνής Σύμβαση για την αστική 
ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001, 
που υιοθετήθηκε στη Διάσκεψη που έγινε στο Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization 
-Ι.Μ.Ο.) στο Λονδίνο στις 23 Μαρτίου 2001 και το Παράρ-
τημά της, των οποίων το κείμενο στην αγγλική γλώσσα 
και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ  
ΖΗΜΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, 2001

Τα Κράτη Μέρη στην παρούσα Σύμβαση,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το άρθρο 194 της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 1982, 
που προβλέπει ότι τα Κράτη οφείλουν να λαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, τον περι-
ορισμό και τον έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο 235 της ίδιας 
Σύμβασης, που προβλέπει ότι, με αντικειμενικό σκοπό 
την εξασφάλιση έγκαιρης και κατάλληλης αποζημίωσης 
σχετικά με τη συνολική ζημία που προκαλείται από τη 
ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα Κράτη οφεί-
λουν να συνεργάζονται για την περαιτέρω ανάπτυξη 
των σχετικών κανόνων του διεθνούς δικαίου,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την επιτυχία της Διεθνούς Σύμβα-
σης για την Αστική Ευθύνη για Ζημία από Πετρελαϊκή 
Ρύπανση, 1992, και της Διεθνούς Σύμβασης σχετικά με 
την Ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου για την Αποζημίωση 
για Ζημία από Πετρελαϊκή Ρύπανση, 1992, όσον αφορά 
στη διασφάλιση ότι αποζημίωση είναι στη διάθεση των 
προσώπων που υφίστανται ζημία προκαλούμενη από 
ρύπανση, η οποία προήλθε από διαφυγή ή εκροή πετρε-
λαίου που μεταφέρεται χύδην με πλοία στη θάλασσα,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ την υιοθέτηση της Διεθνούς 
Σύμβασης για την Ευθύνη και Αποζημίωση για Ζημία 
σχετικά με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και 
Επιβλαβών Ουσιών, 1996, με σκοπό την παροχή κατάλ-
ληλης, έγκαιρης και αποτελεσματικής αποζημίωσης για 
ζημία, η οποία προκλήθηκε από περιστατικά σχετικά 
με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών 
ουσιών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της καθίδρυσης αντι-
κειμενικής ευθύνης για όλες τις μορφές πετρελαϊκής 
ρύπανσης, η οποία συνδέεται με έναν κατάλληλο περι-
ορισμό του ύψους της ευθύνης αυτής,

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι συμπληρωματικά μέτρα είναι ανα-
γκαία για την εξασφάλιση της καταβολής κατάλληλης, 
έγκαιρης και αποτελεσματικής αποζημίωσης για ζημία 
που προκλήθηκε από ρύπανση προερχόμενη από τη 
διαφυγή ή απόρριψη πετρελαίου κίνησης από πλοία,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να υιοθετήσουν ενιαίους διεθνείς κα-
νόνες και διαδικασίες για την ρύθμιση θεμάτων ευθύνης 
και για την παροχή κατάλληλης αποζημίωσης σε τέτοιες 
περιπτώσεις,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ τα ακόλουθα:

Άρθρο 1  
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης :
1. «Πλοίο» σημαίνει κάθε κινούμενο στη θάλασσα σκά-

φος και πλωτό ναυπήγημα, οποιουδήποτε τύπου.
2. «Πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο 

ή εταιρία ή οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
με νομική προσωπικότητα ή μη, συμπεριλαμβανομένου 
Κράτους ή οποιουδήποτε από τα μέρη από τα οποία 
το Κράτος αποτελείται.

3. «Πλοιοκτήτης» σημαίνει τον κύριο, συμπεριλαμβα-
νομένου του εγγεγραμμένου στο νηολόγιο κυρίου, το 
ναυλωτή πλοίου bareboat, τον διαχειριζόμενο και τον 
εκμεταλλευόμενο το πλοίο.

4. «Εγγεγραμμένος στο νηολόγιο κύριος» σημαίνει το 

πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο 
νηολόγιο ως κύριοι του πλοίου ή, σε περίπτωση απουσί-
ας εγγραφής στο νηολόγιο, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 
στα οποία ανήκει το πλοίο. Ωστόσο, στην περίπτωση 
πλοίου που ανήκει σε Κράτος και του οποίου την εκμε-
τάλλευση έχει εταιρία η οποία είναι εγγεγραμμένη στο 
νηολόγιο του Κράτους αυτού ως η εκμεταλλευόμενη το 
πλοίο, «εγγεγραμμένος στο νηολόγιο κύριος» σημαίνει 
αυτή την εταιρία.

5. «Πετρέλαιο κίνησης» σημαίνει κάθε υδρογονανθρα-
κούχου ορυκτό πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένου του 
λιπαντικού ελαίου, το οποίο χρησιμοποιείται ή προορίζε-
ται να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία ή την πρόωση 
του πλοίου, καθώς και κάθε κατάλοιπο του πετρελαίου 
ή του λιπαντικού ελαίου αυτού.

6. «Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη» σημαίνει τη Διεθνή 
Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για Ζημία από Πετρε-
λαϊκή Ρύπανση, 1992, όπως έχει τροποποιηθεί.

7. «Προληπτικά μέτρα» σημαίνει οποιαδήποτε εύλογα 
μέτρα τα οποία λαμβάνονται από οποιοδήποτε πρόσω-
πο, αφότου συμβεί ένα περιστατικό, για την πρόληψη ή 
την ελαχιστοποίηση της ζημίας από ρύπανση.

8. «Περιστατικό» σημαίνει κάθε συμβάν ή σειρά συμ-
βάντων με την ίδια προέλευση, που προκαλεί ζημία 
από ρύπανση ή δημιουργεί βαριά και επικείμενη απειλή 
πρόκλησης τέτοιας ζημίας.

9. «Ζημία από ρύπανση» σημαίνει:
(α) απώλεια ή ζημία που προκαλείται εκτός πλοίου 

από μόλυνση προερχόμενη από διαφυγή ή απόρριψη 
πετρελαίου κίνησης από το πλοίο, οπουδήποτε τυχόν 
τέτοια διαφυγή ή απόρριψη συμβεί, υπό την προϋπόθεση 
ότι η αποζημίωση για υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
με εξαίρεση την αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από 
την υποβάθμιση αυτή, θα περιορίζεται στις δαπάνες 
για τα εύλογα μέτρα αποκατάστασης που πραγματικά 
ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν, και

(β) τις δαπάνες για προληπτικά μέτρα και περαιτέρω 
απώλεια ή ζημία που προκαλούνται από τα προληπτικά 
μέτρα.

10. «Κράτος νηολόγησης του πλοίου» σημαίνει, σε 
σχέση με νηολογημένο πλοίο, το Κράτος νηολόγησης 
του πλοίου, και σε σχέση με πλοίο μη νηολογημένο, 
το Κράτος τη σημαία του οποίου δικαιούται να υψώσει 
το πλοίο.

11. «Ολική χωρητικότητα» («Gross tonnage») σημαίνει 
την ολική χωρητικότητα που υπολογίζεται σύμφωνα με 
τους κανονισμούς μέτρησης χωρητικότητας που περιέ-
χονται στο Παράρτημα 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τη 
Μέτρηση της Χωρητικότητας των Πλοίων, 1969.

12. «Οργανισμός» σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Ορ-
γανισμό (ΙΜΟ).

13. «Γενικός Γραμματέας» σημαίνει το Γενικό Γραμμα-
τέα του Οργανισμού.

Άρθρο 2  
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται αποκλειστικά:
(α) σε ζημία από ρύπανση η οποία προκαλείται:
(i) στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών 

υδάτων, Κράτους Μέρους και
(ii) στην αποκλειστική οικονομική ζώνη ενός Κράτους 

Μέρους, την οποία έχει συστήσει σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο, ή, σε περίπτωση που ένα Κράτος Μέρος δεν 
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έχει συστήσει τέτοια ζώνη, στην προσκείμενη περιοχή 
που εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων του Κράτους 
αυτού που έχει καθορίσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, 
συνορεύει με αυτά και δεν εκτείνεται πέραν των 200 
ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης, από τις οποίες 
μετράται το εύρος της χωρικής του θάλασσας,

(β) σε προληπτικά μέτρα, οπουδήποτε κι αν λαμβάνο-
νται, για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση της ζημίας 
αυτής.

Άρθρο 3  
Ευθύνη του πλοιοκτήτη

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 
3 και 4, ο πλοιοκτήτης κατά το χρόνο επέλευσης ενός 
περιστατικού θα ευθύνεται για τη ζημία από ρύπανση 
που προκαλείται από κάθε τύπο πετρελαίου κίνησης που 
βρίσκεται πάνω στο πλοίο ή προέρχεται από το πλοίο, 
υπό την προϋπόθεση ότι, αν το περιστατικό αποτελείται 
από σειρά συμβάντων που έχουν την ίδια προέλευση, ο 
πλοιοκτήτης θα φέρει ευθύνη κατά το χρόνο επέλευσης 
του πρώτου από τα παραπάνω συμβάντα.

2. Όπου περισσότερα από ένα πρόσωπα ευθύνονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η ευθύνη τους είναι από 
κοινού και εις ολόκληρον.

3. Ο πλοιοκτήτης δεν φέρει ευθύνη για ζημία από 
ρύπανση αν αποδείξει ότι:

(α) η ζημία ήταν αποτέλεσμα πράξης πολέμου, εχθρο-
πραξιών, εμφυλίου πολέμου, εξέγερσης ή φυσικού φαι-
νομένου με εξαιρετικό, αναπόφευκτο και ακαταμάχητο 
χαρακτήρα, ή

(β) η ζημία προκλήθηκε εξολοκλήρου από πράξη ή 
παράλειψη τρίτου, η οποία τελέσθηκε με πρόθεση πρό-
κλησης ζημίας, ή

(γ) η ζημία προκλήθηκε εξ’ ολοκλήρου από αμέλεια 
ή άλλη παράνομη πράξη οποιασδήποτε Κυβέρνησης ή 
άλλης αρχής υπεύθυνης για την συντήρηση των φα-
νών, φάρων ή άλλων βοηθημάτων ναυσιπλοΐας κατά 
την άσκηση της λειτουργίας αυτής.

4. Αν ο πλοιοκτήτης αποδείξει ότι η ζημία από ρύ-
πανση προκλήθηκε εν όλω ή εν μέρει είτε από πράξη 
ή παράλειψη του προσώπου που υπέστη τη ζημία, το 
οποίο ενεργούσε με πρόθεση πρόκλησης ζημίας, είτε 
από αμέλεια αυτού του προσώπου, ο πλοιοκτήτης δύνα-
ται να απαλλαγεί ολικά ή μερικά από την ευθύνη έναντι 
αυτού του προσώπου.

5. Καμία απαίτηση αποζημίωσης για ζημία από ρύ-
πανση δεν μπορεί να εγερθεί κατά του πλοιοκτήτη 
κατά τρόπο άλλο από αυτό που προβλέπει η παρούσα 
σύμβαση.

6. Το δικαίωμα προσφυγής του πλοιοκτήτη που υπάρ-
χει ανεξάρτητα από την παρούσα Σύμβαση ουδαμώς 
περιορίζεται από αυτή.

Άρθρο 4  
Εξαιρέσεις

1. Η παρούσα Σύμβαση δε θα εφαρμόζεται σε ζημία 
από ρύπανση όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση για την 
Αστική Ευθύνη, ανεξάρτητα αν για μια τέτοια ζημία 
οφείλεται ή όχι αποζημίωση σύμφωνα με την παραπάνω 
Σύμβαση.

2. Εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 3, οι 
διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θα εφαρμόζο-
νται σε πολεμικά πλοία, βοηθητικά πλοία του Πολεμικού 

Ναυτικού ή άλλα πλοία, η κυριότητα ή εκμετάλλευση 
των οποίων ανήκει σε Κράτος και τα οποία χρησιμο-
ποιούνται προς το παρόν μόνο σε Κρατική μη εμπορική 
υπηρεσία.

3. Ένα Κράτος Μέρος μπορεί να αποφασίζει να εφαρ-
μόζει την παρούσα Σύμβαση στα πολεμικά πλοία του ή 
σε άλλα πλοία του που περιγράφονται στην παράγραφο 
2. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να γνωστοποιήσει τού-
το στο Γενικό Γραμματέα, προσδιορίζοντας τους όρους 
και τις προϋποθέσεις αυτής της εφαρμογής.

4. Αναφορικά με πλοία τα οποία ανήκουν σε Κράτος 
Μέρος και χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, 
κάθε Κράτος είναι δυνατό να ενταχθεί στις δικαιοδοσίες 
που ορίζονται στο άρθρο 9 και οφείλει να παραιτηθεί 
από όλες τις ενστάσεις του που απορρέουν από την 
ιδιότητα του ως κυρίαρχου Κράτους.

Άρθρο 5  
Περιστατικά στα οποία εμπλέκονται  

δύο ή περισσότερα πλοία

Στην περίπτωση που συμβεί περιστατικό στο οποίο 
εμπλέκονται δύο ή περισσότερα πλοία, από το οποίο 
προκαλείται ζημία από ρύπανση, οι πλοιοκτήτες όλων 
των εμπλεκομένων πλοίων, εκτός αν απαλλάσσονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3, θα ευθύνονται από κοινού και 
εις ολόκληρον για το σύνολο μιας τέτοιας ζημίας που 
δεν είναι εύλογα διαιρετή.

Άρθρο 6  
Περιορισμός της ευθύνης

Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα επη-
ρεάζει το δικαίωμα του πλοιοκτήτη και του προσώπου 
ή των προσώπων που παρέχουν ασφάλιση ή άλλη οι-
κονομική εξασφάλιση για τον περιορισμό της ευθύνης 
σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο εθνικό ή διε-
θνές καθεστώς, όπως η Σύμβαση για τον Περιορισμό 
της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, 1976, όπως έχει 
τροποποιηθεί.

Άρθρο 7  
Υποχρεωτική ασφάλιση ή χρηματική ασφάλεια

1. Ο εγγεγραμμένος στο νηολόγιο κύριος πλοίου, 
το οποίο έχει ολική χωρητικότητα μεγαλύτερη από 
1000 κοχ και έχει νηολογηθεί σε Κράτος Μέρος, θα 
υποχρεούται να διατηρεί ασφάλιση ή άλλη χρηματική 
ασφάλεια, όπως εγγύηση τράπεζας ή συναφούς χρη-
ματοπιστωτικού ιδρύματος, για την κάλυψη της ευθύ-
νης του εγγεγραμμένου στο νηολόγιο κυρίου για ζημία 
από ρύπανση που ανέρχεται σε ποσό ισοδύναμο με τα 
όρια της ευθύνης σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό 
ή διεθνές καθεστώς περιορισμού, αλλά σε κάθε περί-
πτωση (σε ποσό) που δεν υπερβαίνει το ποσό που υπο-
λογίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση για τον Περιορισμό 
της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, 1976, όπως έχει 
τροποποιηθεί.

2. Πιστοποιητικό το οποίο πιστοποιεί ότι ασφάλιση ή 
άλλη χρηματική ασφάλεια βρίσκεται σε ισχύ σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εκδίδεται 
για κάθε πλοίο, αφού η αρμόδια αρχή του Κράτους 
Μέρους αποφανθεί ότι οι προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 1 έχουν πληρωθεί. Σε σχέση με πλοίο νηολογημένο 
σε Κράτος Μέρος, αυτό το πιστοποιητικό εκδίδεται ή 
επικυρώνεται από την αρμόδια αρχή του Κράτους νη-
ολόγησης του πλοίου. Σε σχέση με πλοίο μη νηολογη-
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μένο σε Κράτος Μέρος, το πιστοποιητικό αυτό μπορεί 
να εκδοθεί ή να πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή 
οποιουδήποτε Κράτους Μέρους. Αυτό το πιστοποιητικό 
θα έχει τη μορφή του υποδείγματος που παρατίθεται 
στο Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης και θα περι-
έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) όνομα του πλοίου, διακριτικό αριθμό ή γράμματα 
και λιμένα νηολόγησης,

(β) όνομα και κύρια έδρα εργασιών του εγγεγραμμένου 
στο νηολόγιο κυρίου,

(γ) αριθμό ΙΜΟ του πλοίου,
(δ) είδος και διάρκεια ασφάλειας,
(ε) όνομα και κύρια έδρα εργασιών του ασφαλιστή ή 

άλλου προσώπου το οποίο παρέχει ασφάλεια και, όπου 
είναι απαραίτητο, τόπο όπου έχει συσταθεί η ασφάλιση 
ή χρηματική ασφάλειας, 

(στ) διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, η οποία δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης 
ή άλλης χρηματικής ασφάλειας.

3.(α) Ένα Κράτος Μέρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει 
είτε ένα ίδρυμα είτε έναν οργανισμό, τον οποίο έχει 
αναγνωρίσει, για την έκδοση του πιστοποιητικού που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το παραπάνω ίδρυμα 
ή οργανισμός, θα ενημερώνει το Κράτος αυτό για την 
έκδοση κάθε πιστοποιητικού.

Σε κάθε περίπτωση, το Κράτος Μέρος θα εγγυάται 
πλήρως την πληρότητα και ακρίβεια του πιστοποιητικού 
που εκδόθηκε με τον παραπάνω τρόπο και θα αναλαμ-
βάνει να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για 
την ικανοποίηση της υποχρέωσης αυτής,

(β) Κάθε Κράτος Μέρος γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμ-
ματέα:

(i) τα ειδικά καθήκοντα και τους όρους άσκησης της 
εξουσίας που έχει εκχωρηθεί σε ίδρυμα ή οργανισμό, 
τον οποίο έχει αναγνωρίσει,

(ii) την ανάκληση της παραπάνω εξουσιοδότησης, 
και

(iii) την ημερομηνία από την οποία η εξουσιοδότηση 
αυτή ή η ανάκλησή της τίθεται σε ισχύ.

Η παρασχεθείσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει πριν 
από την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία σχε-
τικής γνωστοποίησης στο Γενικό Γραμματέα.

(γ) Το ίδρυμα ή ο οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί 
να εκδίδει πιστοποιητικά σύμφωνα με την παράγραφο 
αυτή, θα εξουσιοδοτείται τουλάχιστον να ανακαλεί αυτά 
τα πιστοποιητικά αν οι όροι υπό τους οποίους έχουν 
εκδοθεί δεν τηρούνται. Σε κάθε περίπτωση το ίδρυμα 
ή ο οργανισμός θα αναφέρει την ανάκληση αυτή στο 
Κράτος για λογαριασμό του οποίου εκδόθηκε το πι-
στοποιητικό.

4. Το πιστοποιητικό θα συντάσσεται στην επίσημη 
γλώσσα ή γλώσσες του Κράτους που το εκδίδει. Αν 
η γλώσσα που χρησιμοποιείται δεν είναι η αγγλική, η 
γαλλική ή η ισπανική, το κείμενο πρέπει να περιλαμβάνει 
μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές και όπου το 
Κράτος αποφασίσει σχετικά, η επίσημη γλώσσα του 
Κράτους μπορεί να παραλείπεται.

5. Το πιστοποιητικό θα φυλάσσεται επί του πλοίου και 
ένα αντίγραφο αυτού θα κατατίθεται στις αρχές που 
τηρούν το αρχείο του νηολογίου του πλοίου ή, αν το 
πλοίο δεν είναι νηολογημένο σε Κράτος Μέρος, στις 
αρχές που εκδίδουν ή επικυρώνουν το πιστοποιητικό.

6. Η ασφάλιση ή άλλη χρηματική ασφάλεια δεν ικανο-

ποιεί τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου αν είναι 
δυνατό να παύσει να ισχύει, για λόγους διάφορους της 
λήξης της διάρκειας ισχύος της ασφάλισης ή της χρη-
ματικής ασφάλειας που καθορίζεται στο πιστοποιητικό 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
πριν από την παρέλευση τριών μηνών από την ημερο-
μηνία κατά την οποία δίδεται ειδοποίηση σχετικά με τη 
λήξη στις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 
του παρόντος άρθρου, εκτός αν το πιστοποιητικό έχει 
παραδοθεί στις αρχές αυτές ή ένα νέο πιστοποιητικό 
έχει εκδοθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. 
Οι παραπάνω διατάξεις θα εφαρμόζονται ανάλογα σε 
οποιαδήποτε τροποποίηση η οποία θα έχει ως συνέ-
πεια τη μη περαιτέρω ικανοποίηση των προϋποθέσεων 
του παρόντος άρθρου από την ασφάλιση ή χρηματική 
ασφάλεια.

7. Το Κράτος νηολόγησης του πλοίου, υποκείμενο 
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θα καθορίζει τους 
όρους έκδοσης και εγκυρότητας του πιστοποιητικού.

8. Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν μπο-
ρεί να ερμηνευθεί ότι εμποδίζει ένα Κράτος Μέρος να 
βασισθεί σε πληροφορίες ληφθείσες από άλλα Κράτη 
ή τον Οργανισμό ή άλλους διεθνείς οργανισμούς που 
σχετίζονται με την οικονομική θέση των παρεχόντων 
ασφάλιση ή χρηματική ασφάλεια για τους σκοπούς 
της παρούσας Σύμβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το 
Κράτος Μέρος που βασίζεται σε τέτοιες πληροφορίες 
δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του ως Κράτους, το 
οποίο εξέδωσε το πιστοποιητικό που απαιτείται από 
την παράγραφο 2.

9. Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν ή επικυρώθηκαν κατ’ 
εξουσιοδότηση Κράτους Μέρους, θα γίνονται δεκτά 
από άλλα Κράτη Μέρη για τους σκοπούς της παρούσας 
Σύμβασης και θα θεωρούνται από άλλα Κράτη Μέρη ότι 
έχουν την ίδια ισχύ με τα πιστοποιητικά που εκδίδονται 
ή επικυρώνονται από τα ίδια, ακόμη κι αν εκδόθηκαν 
ή επικυρώθηκαν αναφορικά με πλοίο που δεν έχει νη-
ολογηθεί σε ένα Κράτος Μέρος. Κάθε Κράτος Μέρος 
μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει γνωμοδότηση 
του Κράτους που εξέδωσε ή επικύρωσε το πιστοποιη-
τικό, εφόσον πιστεύει ότι ο ασφαλιστής ή εγγυητής που 
κατονομάζεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης δεν είναι 
οικονομικά ικανός να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
που επιβάλλονται από την παρούσα Σύμβαση.

10. Οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση συνεπεία 
ζημίας από ρύπανση μπορεί να εγερθεί απευθείας κατά 
του ασφαλιστή ή άλλου προσώπου που παρέχει χρημα-
τική ασφάλεια για την ευθύνη του εγγεγραμμένου στο 
νηολόγιο κυρίου συνεπεία ζημίας από ρύπανση. Στην 
περίπτωση αυτή ο εναγόμενος μπορεί να επικαλεσθεί 
τις ενστάσεις (εκτός από την πτώχευση ή τη θέση σε 
εκκαθάριση του πλοιοκτήτη), τις οποίες θα εδικαιούτο 
να επικαλεσθεί ο πλοιοκτήτης, συμπεριλαμβανομένου 
του περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 6. Επιπρόσθετα, 
ακόμη κι αν ο πλοιοκτήτης δε δικαιούται να περιορίσει 
την ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 6, ο εναγόμενος 
μπορεί να περιορίσει την ευθύνη σε ένα ποσό ίσο με 
το ποσό της ασφάλισης ή άλλης χρηματικής ασφάλειας 
που απαιτείται να διατηρηθεί σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1. Επιπλέον, ο εναγόμενος μπορεί να επικαλεσθεί 
την ένσταση ότι η ζημία από ρύπανση προήλθε από εκ 
προθέσεως παράπτωμα του πλοιοκτήτη, αλλά ο εναγό-
μενος δεν θα δικαιούται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε 



άλλη ένσταση, την οποία θα μπορούσε να επικαλεσθεί 
σε περίπτωση άσκησης αγωγής από τον πλοιοκτήτη 
κατά του εναγομένου. Ο εναγόμενος θα έχει σε κάθε 
περίπτωση το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πλοιο-
κτήτη να καταστεί ομόδικός του.

11. Ένα Κράτος Μέρος δεν θα επιτρέπει σ’ ένα πλοίο 
που υψώνει τη σημαία του, στο οποίο έχει εφαρμογή 
το παρόν άρθρο, να λειτουργεί οποτεδήποτε, εκτός 
εάν ένα πιστοποιητικό έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 ή 14.

12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, κάθε Κράτος Μέρος θα διασφαλίζει με το εθνι-
κό του δίκαιο ότι η ασφάλιση ή άλλη χρηματική ασφά-
λεια, στο βαθμό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 
1, ισχύει για κάθε πλοίο που έχει ολική χωρητικότητα 
μεγαλύτερη από 1000, οπουδήποτε και αν είναι νηο-
λογημένο, το οποίο καταπλέει ή αποπλέει από λιμένα 
στο έδαφος του ή καταπλέει ή αποπλέει από υπεράκτια 
εγκατάσταση εντός της χωρικής του θάλασσας.

13. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 5, κάθε Κρά-
τος Μέρος μπορεί να γνωστοποιεί στο Γενικό Γραμμα-
τέα ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου 12, πλοία 
δεν απαιτείται να φυλάσσουν ή να προσκομίζουν, το 
πιστοποιητικό που απαιτείται από την παράγραφο 2 
όταν το πλοίο καταπλέει ή αποπλέει από λιμένες ή κα-
ταπλέει ή αποπλέει από υπεράκτιες εγκαταστάσεις στα 
χωρικά του ύδατα, υπό την προϋπόθεση ότι το Κράτος 
Μέρος που εκδίδει το πιστοποιητικό που απαιτείται 
κατά την παράγραφο 2 έχει γνωστοποιήσει στο Γενικό 
Γραμματέα ότι τηρεί αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 
στα οποία δύναται να έχουν πρόσβαση όλα τα Κράτη 
Μέρη, βεβαιώνοντας την ύπαρξη του πιστοποιητικού και 
επιτρέποντας στα Κράτη Μέρη να εκτελούν τις υποχρε-
ώσεις τους σύμφωνα με την παράγραφο 12.

14. Αν ασφάλιση ή άλλη χρηματική ασφάλεια δεν τη-
ρείται σε σχέση με πλοίο, το οποίο ανήκει κατά κυ-
ριότητα σε Κράτος Μέρος, οι σχετικές διατάξεις του 
παρόντος άρθρου δεν θα εφαρμόζονται στο πλοίο αυτό, 
αλλά το πλοίο θα φέρει ένα πιστοποιητικό που έχει εκ-
δοθεί από την αρμόδια αρχή του Κράτους νηολόγησης 
του πλοίου και το οποίο πιστοποιεί ότι το πλοίο ανήκει 
σε εκείνο το Κράτος και ότι η ευθύνη του πλοίου καλύ-
πτεται εντός του ορίου που προβλέπεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 1. Αυτό το πιστοποιητικό θα είναι στο 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σύμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιγράφεται στην παράγραφο 2.

15. Ένα Κράτος μπορεί, κατά την επικύρωση, αποδοχή, 
έγκριση ή προσχώρηση σ’ αυτήν την Σύμβαση, ή οποτε-
δήποτε μεταγενέστερα, να δηλώσει ότι το παρόν άρθρο 
δεν εφαρμόζεται σε πλοία που κινούνται αποκλειστικά 
στην περιοχή του Κράτους αυτού, η οποία ορίζεται στο 
άρθρο 2 (α) (ί).

Άρθρο 8  
Χρονικά όρια

Τα δικαιώματα αποζημίωσης κατά την παρούσα Σύμ-
βαση αποσβένυνται εκτός αν ασκηθεί αγωγή εντός τρι-
ών ετών από την ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα η 
ζημία. Σε καμία περίπτωση, πάντως, δεν θα είναι δυνατό 
να εγερθεί αγωγή μετά την πάροδο έξι ετών από το 
χρόνο κατά τον οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό που 
προκάλεσε τη ζημία. Σε περίπτωση που το περιστατικό 
αποτελείται από μία σειρά συμβάντων, η περίοδος των 

έξι ετών υπολογίζεται από το χρόνο κατά τον οποίο 
συνέβη το πρώτο συμβάν.

Άρθρο 9  
Δικαιοδοσία

1. Όπου ένα περιστατικό έχει προκαλέσει ζημία από 
ρύπανση στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της χωρι-
κής θάλασσας ή σε περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 
2 (α) (ii) ενός ή περισσοτέρων Κρατών Μερών, ή εάν 
προληπτικά μέτρα έχουν ληφθεί για την πρόληψη ή την 
ελαχιστοποίηση της ζημίας από ρύπανση στο έδαφος 
αυτό, συμπεριλαμβανομένης της χωρικής θάλασσας, 
ή στην περιοχή αυτή, αγωγές αποζημίωσης κατά του 
πλοιοκτήτη, ασφαλιστή ή άλλου προσώπου που παρέχει 
εξασφάλιση για την ευθύνη του πλοιοκτήτη μπορούν να 
ασκηθούν μόνο ενώπιον των δικαστηρίων οποιουδήποτε 
από τα Κράτη Μέρη αυτά.

2. Οποιαδήποτε αγωγή ασκείται κατά την παράγραφο 
1 πρέπει να κοινοποιείται έγκαιρα σε κάθε εναγόμενο.

3. Κάθε Κράτος Μέρος θα εξασφαλίζει ότι τα δικα-
στήρια του έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν αγωγές 
για αποζημίωση κατά την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο 10  
Αναγνώριση και εκτέλεση

1. Οποιαδήποτε απόφαση έχει εκδοθεί από δικαστήριο 
που έχει δικαιοδοσία σύμφωνα με το άρθρο 9, και είναι 
εκτελεστή στο Κράτος όπου εκδόθηκε, και δεν υπόκειται 
πλέον σε τακτικά ένδικα μέσα, θα αναγνωρίζεται σε 
κάθε Κράτος Μέρος, εκτός:

(α) αν η απόφαση εκδόθηκε μετά από απάτη, ή
(β) αν ο/η εναγόμενος/η δεν έλαβε γνώση της υπό-

θεσης πριν από εύλογο χρόνο και δεν του/της δόθηκε 
εύλογη δυνατότητα να προβάλει τις απόψεις του/της.

2. Απόφαση που αναγνωρίζεται κατά την παράγραφο 1 
θα είναι εκτελεστή σε κάθε Κράτος Μέρος, αμέσως μό-
λις οι τυπικές διαδικασίες που απαιτούνται στο Κράτος 
αυτό τηρηθούν. Οι τυπικές διαδικασίες δεν θα επιτρέ-
πουν την επανεξέταση της ουσίας της υπόθεσης.

Άρθρο 11  
Ρήτρα υπεροχής

Η παρούσα Σύμβαση θα υπερισχύει οποιασδήποτε άλ-
λης Σύμβασης που βρίσκεται σε ισχύ ή παραμένει ανοι-
κτή προς υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση κατά 
την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση 
τίθεται προς υπογραφή, αλλά μόνο στην έκταση που μια 
τέτοια Σύμβαση συγκρούεται με την παρούσα. Ωστόσο, 
το παρόν άρθρο δεν θα επηρεάζει τις υποχρεώσεις των 
Κρατών Μερών προς Κράτη που δεν είναι Μέρη στην 
παρούσα Σύμβαση και οι οποίες προκύπτουν από μια 
τέτοια Σύμβαση.

Άρθρο 12  
Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή,  

έγκριση και προσχώρηση

1. Η παρούσα Σύμβαση θα παραμείνει ανοικτή προς 
υπογραφή στην Έδρα του Οργανισμού από την 1η Οκτω-
βρίου 2001 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2002 και έκτοτε 
θα παραμείνει ανοικτή προς προσχώρηση.

2. Τα Κράτη μπορούν να εκφράσουν τη συναίνεση τους 
να δεσμεύονται από την παρούσα Σύμβαση με:

(α) υπογραφή χωρίς επιφύλαξη σχετικά με την επικύ-
ρωση, αποδοχή ή έγκριση, 
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(β) υπογραφή, η οποία υπόκειται σε επικύρωση, απο-
δοχή ή έγκριση, της οποίας έπεται επικύρωση, αποδοχή 
ή έγκριση, ή

(γ) προσχώρηση.
3. Η επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση θα 

πραγματοποιείται με την κατάθεση ενώπιον του Γενικού 
Γραμματέα ενός εγγράφου για τον σκοπό αυτό.

4. Κάθε έγγραφο επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης 
ή προσχώρησης που έχει κατατεθεί μετά την έναρξη 
ισχύος μίας τροποποίησης της παρούσας Σύμβασης σε 
σχέση με όλα τα υπάρχοντα Κράτη Μέρη, ή μετά την 
ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων μέτρων για την 
έναρξη ισχύος της τροποποίησης σε σχέση με αυτά 
τα Κράτη Μέρη θα θεωρείται ότι εφαρμόζεται στην 
παρούσα Σύμβαση όπως έχει τροποποιηθεί με την εν 
λόγω τροποποίηση.

Άρθρο 13  
Κράτη με περισσότερα από ένα συστήματα δικαίου

1. Αν ένα Κράτος έχει δύο ή περισσότερες εδαφικές 
ενότητες, στις οποίες διαφορετικά συστήματα δικαίου 
εφαρμόζονται σε σχέση με ζητήματα που πραγματεύ-
εται η παρούσα Σύμβαση, μπορεί, κατά την υπογραφή, 
επικύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση να δηλώ-
σει ότι η παρούσα Σύμβαση θα εκτείνεται σε όλες τις 
εδαφικές του ενότητες ή μόνο σε μία ή περισσότερες 
από αυτές, και μπορεί να τροποποιήσει τη δήλωση αυτή 
υποβάλλοντας άλλη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή.

2. Κάθε τέτοια δήλωση θα γνωστοποιείται στο Γενικό 
Γραμματέα και θα αναφέρει ρητά τις εδαφικές ενότητες 
στις οποίες η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται.

3. Σε σχέση με Κράτος Μέρος που έχει προβεί στην 
παραπάνω δήλωση:

(α) στον ορισμό του «εγγεγραμμένου στο νηολόγιο 
κυρίου» στο άρθρο 1(4), αναφορές σε Κράτος θα ερμη-
νεύονται ως αναφορές σε αυτή την εδαφική ενότητα,

(β) αναφορές στο Κράτος νηολόγησης του πλοίου και, 
σε σχέση με υποχρεωτικό πιστοποιητικό ασφάλισης, 
στο Κράτος έκδοσης ή επικύρωσης, θα ερμηνεύονται 
ως αναφερόμενες στην εδαφική ενότητα στην οποία 
το πλοίο είναι νηολογημένο και η οποία θα εκδίδει ή 
θα επικυρώνει το πιστοποιητικό αντίστοιχα,

(γ) αναφορές στην παρούσα Σύμβαση στις απαιτή-
σεις του εθνικού δικαίου θα ερμηνεύονται ως αναφορές 
στις απαιτήσεις του δικαίου της αντίστοιχης εδαφικής 
ενότητας, και

(δ) αναφορές στα άρθρα 9 και 10 σε δικαστήρια και σε 
αποφάσεις που πρέπει να αναγνωρίζονται στα Κράτη 
Μέρη, θα ερμηνεύονται αντίστοιχα ως αναφορές σε 
δικαστήρια της αντίστοιχης εδαφικής ενότητας και σε 
αποφάσεις που πρέπει να αναγνωρίζονται στην αντί-
στοιχη εδαφική ενότητα.

Άρθρο 14  
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ ένα χρόνο 
μετά από την ημερομηνία κατά την οποία δεκαοκτώ 
Κράτη, συμπεριλαμβανομένων πέντε Κρατών καθένα 
από τα οποία διαθέτει πλοία των οποίων το σύνολο 
της ολικής χωρητικότητας δεν είναι μικρότερο από ένα 
εκατομμύριο, είτε θα την έχουν υπογράψει χωρίς επι-
φύλαξη σχετικά με την επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση, 

είτε θα έχουν καταθέσει έγγραφα επικύρωσης, απο-
δοχής, έγκρισης ή προσχώρησης ενώπιον του Γενικού 
Γραμματέα.

2. Για κάθε Κράτος το οποίο επικυρώνει, αποδέχεται, 
εγκρίνει ή προσχωρεί σε αυτήν αφότου οι όροι της 
παραγράφου 1 για την έναρξη ισχύος έχουν πληρωθεί, 
η παρούσα Σύμβαση θα τίθεται σε ισχύ τρεις μήνες 
μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το Κράτος αυτό 
του κατάλληλου εγγράφου.

Άρθρο 15  
Καταγγελία

1. Οποιοδήποτε Κράτος Μέρος μπορεί να καταγγεί-
λει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε μετά από την 
ημερομηνία κατά την οποία αυτή τίθεται σε ισχύ στο 
Κράτος αυτό.

2. Η καταγγελία θα γίνεται με κατάθεση εγγράφου 
ενώπιον του Γενικού Γραμματέα.

3. Η καταγγελία θα επιφέρει αποτελέσματα ένα χρόνο, 
ή οποιαδήποτε μακρύτερη χρονική περίοδο που τυ-
χόν ορίζεται στο έγγραφο καταγγελίας, μετά από την 
κατάθεση αυτού του εγγράφου ενώπιον του Γενικού 
Γραμματέα.

Άρθρο 16  
Αναθεώρηση ή τροποποίηση

1. Ο Οργανισμός μπορεί να συγκαλέσει διάσκεψη με 
σκοπό την αναθεώρηση ή τροποποίηση της παρούσας 
Σύμβασης.

2. Ο Οργανισμός θα συγκαλεί μία διάσκεψη των Κρα-
τών Μερών προκειμένου να αναθεωρήσουν ή να τροπο-
ποιήσουν την παρούσα Σύμβαση, μετά από αίτηση όχι 
λιγότερων από το ένα τρίτο των Κρατών Μερών.

Άρθρο 17  
Θεματοφύλακας

Η παρούσα Σύμβαση κατατίθεται ενώπιον του Γενικού 
Γραμματέα.

Ο Γενικός Γραμματέας θα:
(α) ενημερώνει όλα τα Κράτη τα οποία έχουν υπο-

γράψει ή έχουν προσχωρήσει στην παρούσα Σύμβαση 
σχετικά με: 

(i) κάθε νέα υπογραφή ή κατάθεση εγγράφου και την 
ημερομηνία αυτής, 

(ii) την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
Σύμβασης, 

(iii) την κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου καταγγε-
λίας της παρούσας Σύμβασης, καθώς επίσης την ημε-
ρομηνία της κατάθεσης και την ημερομηνία κατά την 
οποία η καταγγελία παράγει αποτελέσματα, και 

(iv) άλλες δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που έχουν 
λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

(β) αποστέλλει επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα της 
παρούσας Σύμβασης προς όλα τα Υπογράφοντα Κράτη 
και προς όλα τα Κράτη που προσχωρούν στην παρούσα 
Σύμβαση.

Άρθρο 18  
Αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη

Αμέσως μόλις η παρούσα Σύμβαση τεθεί σε ισχύ, το 
κείμενο θα αποσταλεί από το Γενικό Γραμματέα στη 
Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να κα-
ταχωρηθεί και να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 
102 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
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Άρθρο 19  
Γλώσσες

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε ένα μόνο πρωτό-
τυπο στην αραβική, κινεζική, αγγλική, γαλλική, ρωσική 
και ισπανική γλώσσα, καθένα κείμενο από τα οποία είναι 
εξίσου αυθεντικό.

ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ στις είκοσι τρεις Μαρτίου, δύο 

χιλιάδες ένα.

ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δε-

όντως εξουσιοδοτημένοι από τις Κυβερνήσεις τους για 

το σκοπό αυτό, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.
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Επεξηγηματικές Σημειώσεις:
1. Αν είναι επιθυμητό, ο προσδιορισμός του Κράτους 

μπορεί να περιλαμβάνει αναφορά σε αρμόδια δημόσια 
αρχή της χώρας όπου εκδίδεται το Πιστοποιητικό.

2. Αν το συνολικό ποσό της εξασφάλισης έχει παρα-
σχεθεί από περισσότερες από μία πλευρές, το ποσό 
καθεμιάς από αυτές πρέπει να αναφέρεται.

3. Αν η εξασφάλιση παρέχεται σε περισσότερες μορ-
φές, αυτές πρέπει να απαριθμούνται.

4. Η συμπλήρωση της ένδειξης «Διάρκεια εξασφάλι-

σης» πρέπει να ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία 
η εξασφάλιση τίθεται σε ισχύ.

5. Η συμπλήρωση της ένδειξης «Διεύθυνση» ασφαλιστή 
(ών) και / ή εγγυητή (ών) πρέπει να αναφέρει τον τόπο 
της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας του (των) 
ασφαλιστή (ών) και / ή του (των) εγγυητή (ών). Εφόσον 
ενδείκνυται, θα αναφέρεται ο τόπος επιχειρηματικής 
δραστηριότητας όπου συνάφθηκε η ασφάλιση ή άλλη 
εξασφάλιση.



3946 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Άρθρο δεύτερο 
Αποδοχή τροποποιήσεων και συμπληρώσεων 

της «Σύμβασης» και του Παραρτήματος αυτής - 
Κωδικοποίηση

1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρότα-
ση των Υπουργών Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, 
γίνονται αποδεκτές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις 
της «Σύμβασης» που αναφέρονται σε λεπτομερειακά 
και τεχνικά θέματα και υιοθετούνται σε Διπλωματικές 
Διασκέψεις.

2. Για την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος 
νόμου και της «Σύμβασης» εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του π.δ. 666/1982 (ΦΕΚ 138 Α) όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 494/1989 
(ΦΕΚ 209 Α’).

Με προεδρικά διατάγματα, μετά από πρόταση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυ-
τιλίας, επιτρέπεται ο καθορισμός διαφορετικού τρόπου 
εφαρμογής της «Σύμβασης» ή η τροποποίηση διατάξεων 
του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρό-
ταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι δυνατόν 
να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις τής 
«Σύμβασης», του Παραρτήματος αυτής, καθώς και οι 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των παραπάνω.

Άρθρο τρίτο  
Εφαρμογή

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, της «Σύμβασης» 
και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε 
εκτέλεση του, εφαρμόζονται:

α. στα πλοία υπό ελληνική σημαία ολικής χωρητικό-
τητας πάνω από 1.000 τόνους, ανεξάρτητα πλόων που 
εκτελούν, και

β. στα πλοία με ξένη σημαία ολικής χωρητικότητας 
πάνω από 1.000 τόνους, για τις περιπτώσεις που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής που προσδιορίζει το άρθρο 
2 της «Σύμβασης».

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να επεκτεί-
νεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου 
και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε 
εκτέλεση αυτού και σε πλοία ολικής χωρητικότητας 
κάτω των 1.000 τόνων.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, είναι δυνατόν να 
αναστέλλεται σε περίπτωση πολέμου ολικώς ή μερι-
κώς η εφαρμογή των κειμένων, που κυρώνονται με τον 
παρόντα νόμο.

Άρθρο τέταρτο  
Πιστοποιητικό

1. Τα υπόχρεα πλοία του προηγούμενου άρθρου οφεί-
λουν να φέρουν πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 7 της «Σύμβασης».

2. Από τη θέση σε ισχύ της «Σύμβασης», κανένα υπό-
χρεο πλοίο δεν εισπλέει σε ή δεν αποπλέει από οποιο-
δήποτε ελληνικό λιμάνι, όρμο, ναυπηγείο ή παράκτιο 
τερματικό σταθμό εντός ελληνικών χωρικών υδάτων 
εκτός εάν είναι εφοδιασμένο με Πιστοποιητικό σε ισχύ, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, που να αποδεικνύει ότι υπάρ-
χει, για το πλοίο αυτό, σε ισχύ σύμβαση ή άλλος τρό-
πος ασφάλισης που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

άρθρου 7 της «Σύμβασης». Το ίδιο ισχύει και για πλοίο 
με ελληνική σημαία που εισπλέει σε ή αποπλέει από 
λιμάνι, όρμο, ναυπηγείο ή παράκτιο τερματικό σταθμό 
που ανήκει σε άλλη επικράτεια.

3. Το πιστοποιητικό αυτό:
(α) αν το πλοίο είναι εγγεγραμμένο στο ελληνικό 

νηολόγιο πρέπει να έχει εκδοθεί από τις Αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο έκτο και πρέπει να είναι γραμ-
μένο στα ελληνικά και στα αγγλικά εάν εκτελεί διεθνείς 
πλόες,

(β) αν το πλοίο είναι εγγεγραμμένο στο νηολόγιο 
Κράτους - Μέρους της «Σύμβασης», εκτός της Ελλάδας, 
πρέπει να έχει εκδοθεί από Αρχή που είναι όπως πρέ-
πει εξουσιοδοτημένη από την Κυβέρνηση του Κράτους 
αυτού, και

(γ) αν το πλοίο είναι εγγεγραμμένο στο νηολόγιο Κρά-
τους, που δεν είναι Μέρος της «Σύμβασης», πρέπει να 
έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές Κράτους - Μέρους 
της «Σύμβασης» και σύμφωνα με το άρθρο 7 αυτής.

4. Τα πιστοποιητικά σε ισχύ που φέρονται από πλοία 
γραμμένα στο νηολόγιο Κράτους που δεν είναι Μέρος 
της «Σύμβασης», τα οποία έχουν εκδοθεί από αρμόδια 
ελληνική Αρχή ή αρμόδια Αρχή Κράτους - Μέρους της 
«Σύμβασης» γίνονται αποδεκτά από τις ελληνικές Λι-
μενικές Αρχές.

5. Το πιστοποιητικό που απαιτείται, σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό, πρέπει να φέρεται στο πλοίο και να διατί-
θεται και επιδεικνύεται από τον Πλοίαρχο ή τον αρμόδιο 
Αξιωματικό, όταν ζητείται, από τις αρμόδιες Αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο έκτο.

Άρθρο πέμπτο  
Ακύρωση πιστοποιητικού

1. Αν, σε οποιονδήποτε χρόνο, μετά την έκδοση του πι-
στοποιητικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
τέταρτο και όσο το πιστοποιητικό αυτό ευρίσκεται ακό-
μα σε ισχύ, το πρόσωπο, στο οποίο χορηγήθηκε, παύσει 
να είναι ο κύριος του πλοίου, υποχρεούται ανεξάρτητα 
με τα παραπάνω να καταθέσει το πιστοποιητικό αυτό 
στην πλησιέστερη προς την έδρα ή το σημείο που ευ-
ρίσκεται το πλοίο του ελληνική Λιμενική Αρχή, η οποία 
και προχωρεί στην ακύρωσή του.

2. Αν, σε οποιονδήποτε χρόνο, μετά την έκδοση πι-
στοποιητικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ-
θρο τέταρτο και όσο το πιστοποιητικό αυτό ευρίσκεται 
ακόμα σε ισχύ, αποδειχθεί, ύστερα από κάποια νόμιμη 
διαδικασία, ότι η σύμβαση ή άλλος τύπος ασφάλισης, 
σε σχέση προς την οποία εξεδόθη το πιστοποιητικό, 
τυγχάνει ή μπορεί να είναι άκυρη, το πιστοποιητικό 
μπορεί να ακυρωθεί από την ελληνική Λιμενική Αρχή 
που το διαπίστωσε και να αιτηθεί η επιστροφή του σε 
αυτή από το πρόσωπο για το οποίο αυτό εκδόθηκε.

3. Αν, σε οποιονδήποτε χρόνο, μετά την έκδοση πιστο-
ποιητικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο τέ-
ταρτο και όσο το πιστοποιητικό αυτό ευρίσκεται ακόμα 
σε ισχύ, εγερθούν ζητήματα σε σχέση με τον ασφαλιστή, 
ο οποίος φαίνεται στο πιστοποιητικό (ή εάν φαίνονται 
περισσότεροι του ενός για οποιονδήποτε εξ αυτών) τέ-
τοια ώστε, εάν ζητιόταν η έκδοση πιστοποιητικού κατά 
αυτόν το χρόνο, η αρμόδια Λιμενική Αρχή να δικαιούταν 
να αρνηθεί τη χορήγηση του, το πιστοποιητικό μπορεί 
να ακυρωθεί από τη Λιμενική Αρχή και στην περίπτω-
ση αυτή να αιτηθεί η επιστροφή του σε αυτή από το 
πρόσωπο, για το οποίο αυτό εκδόθηκε.
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Άρθρο έκτο  
Αρμόδιες Αρχές

Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του νόμου αυτού, 
την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των πλοίων προς τις 
απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης που κυρώνεται με 
αυτόν, την επιβολή προστίμων, την έκδοση πιστοποιη-
τικών σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο, είναι για μεν το 
εσωτερικό οι Λιμενικές Αρχές (Κεντρικά Λιμεναρχεία, 
Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία), για δε το εξωτερικό 
τα Προξενικά Λιμεναρχεία.

Άρθρο έβδομο  
Τέλος χορήγησης πιστοποιητικού

Το πιστοποιητικό του άρθρου 7 της Σύμβασης αποτε-
λεί διατιμημένο έντυπο του Ναυτικού Απομαχικού Τα-
μείου. Για τη χορήγηση του υποβάλλεται αίτηση του εν-
διαφερομένου, ο οποίος καταβάλλει και παράβολο 200 
ευ-ρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού «Γαλάζιο Ταμείο» 
του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πο-
λεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) του άρθρου 18 του ν. 
743/1977 (ΦΕΚ 319 Α’), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρ-
θρο 18 του π.δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α). Το τέλος του πα-
ραβόλου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρο όγδοο  
Κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 13 
και 14 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α), όπως κωδικοποιήθη-
κε με το π.δ. 55/1998 «Προστασία Θαλασσίου Περιβάλ-
λοντος» (ΦΕΚ 58 Α):

α) επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση των αρμό-
διων Αρχών, που αναφέρονται στο άρθρο έκτο πρόστι-
μο από 600 μέχρι 30.000 ευρώ στους παραβάτες πλοι-
άρχους του παρόντος νόμου που δεν διαθέτουν ή δεν 
επιδεικνύουν το πιστοποιητικό σύμφωνα με τα προη-
γούμενα άρθρα, ανεξάρτητα αν συντρέχει ποινική ή πει-
θαρχική δίωξη από άλλες διατάξεις,

β) είναι δυνατόν, από τότε που θα κοινοποιηθεί η από-
φαση επιβολής του προστίμου, να απαγορευθεί ο από-
πλους του πλοίου μέχρι να καταβληθεί το πρόστιμο ή 

να κατατεθεί στην αρμόδια Αρχή ισόποση εγγυητική 
επιστολή Τράπεζας,

γ) επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής κατά της απόφα-
σης επιβολής του προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 
97 Α)]. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου.

2. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί 
να αυξάνονται τα όρια των προστίμων.

3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το πα-
ρόν άρθρο εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 18 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α), όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το π.δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α’).

Άρθρο ένατο  
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ-
σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβα-
σης και του Παραρτήματός της που κυρώνονται από την 
πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του 
Κράτους.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2005

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ



3948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
2314 ÔÅÕ×ÏÓ ÐPOKHPYÎEÙN A.Ó.E.Ð.

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöÝñïíôïò óå ìïñöÞ cd-rom êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ
1 euro áíÜ 50 óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: www.et.gr  –  e-mail: webmaster @ et.gr

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531
êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñá-
îçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðï-

óþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñï-

ìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 190 6
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 225 6
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 160 6
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 95 6
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 33 6
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 645 6
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 95 6
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õ-
äñïìéêÜ Ýîïäá.

• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõ-
îéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìÞ ðñï-
óáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2005, êáôÜ 25 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò, ãéá äå ôï ôåý-
÷ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôÜ 30 euro.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.


