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΄Εκδοση άδειας για την παροχή υπηρεσιών ασφα−
λείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών
που επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά
εμπορικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής. ............
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Καθορισμός του κόστους χρησιμοποίησης των υλι−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 641.36−2/12
(1)
΄Εκδοση άδειας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλεί−
ας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που
επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπο−
ρικά πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4058/2012
«Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρου−
ρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63),
β) Της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2
του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος−
Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 35),
γ) Του ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνω−
μένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της
Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους XI
της Σύμβασης (ΦΕΚ Α΄ 136), η οποία τέθηκε σε ισχύ
την 19η Αυγούστου 1995 σύμφωνα με την ανακοίνωση
Φ.0546/3229/1995 (ΦΕΚ Α΄ 207), ιδίως τα άρθρα 101 και
103 της Σύμβασης αυτής,
δ) Του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων
Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214),
ε) Της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
18 του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμε−
νικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149),
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98).
2. Την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής στα
ελληνικά εμπορικά πλοία, που διαπλέουν θαλάσσιες
περιοχές εκτεθειμένες σε κίνδυνο πειρατείας.
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Για την έκδοση άδειας παροχής υπηρεσιών ασφα−
λείας από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς εταιρειών που
επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά
πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής, τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Στοιχεία φακέλου
1. Για την έκδοση της άδειας του άρθρου 1 του ν. 4058/
2012 (Α΄ 63), πρωτότυπο της οποίας φέρεται επί του
πλοίου, η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία υπο−
βάλλει στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρ−
χηγείου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής
φάκελο που περιέχει:
α) αίτηση της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εται−
ρείας, στην οποία αναφέρονται:
αα) το όνομα, το νηολόγιο, ο τύπος και ο αριθμός
ΙΜΟ του πλοίου,
ββ) η διάρκεια ισχύος της αιτούμενης άδειας,
γγ) ο αριθμός των ιδιωτών φρουρών, και
δδ) οι περιοχές υψηλού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη
το άρθρο 4 της παρούσης.
β) διπλότυπο είσπραξης από Δημόσια Οικονομική Υπη−
ρεσία του ποσού που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος του
άρθρου 4 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) με βάση τον αιτούμενο
χρόνο διάρκειας της άδειας,
γ) έκθεση ανάλυσης του εκτιμώμενου κινδύνου κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας,
δ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75), στην οποία δηλώνει ότι:
αα) έχει συναφθεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας με εταιρεία, η οποία είναι εγκαταστημένη
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και λειτουργεί νομίμως είτε στην ημεδαπή είτε σε άλλο
ρητά αναφερόμενο Κράτος, την επωνυμία και τα στοι−
χεία αυτής, τη διάρκεια της σύμβασης, τον αριθμό της
πιστοποίησης ποιότητας (ISO) και το φορέα έκδοσης
αυτής,
ββ) η εκ μέρους της ανάληψη της υποχρέωσης αναφο−
ράς στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής:
ααα) του χρόνου επιβίβασης και αποβίβασης των ένο−
πλων ιδιωτών φρουρών, εφόσον αιτηθεί,
βββ) οποιουδήποτε στοιχείου σχετικού με τη σύμβαση
της υποπερίπτωσης (αα) ή προσκόμισης αντίγραφου της
σύμβασης αυτής εντός έξι (6) ωρών από την παραλα−
βή έγγραφου αιτήματος από Υπηρεσία του Αρχηγείου
ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ,
γγγ) της μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που πε−
ριλαμβάνεται στο φάκελο για την έκδοση της άδειας. Η
γνωστοποίηση της μεταβολής αναφέρεται με κάθε πρό−
σφορο μέσο, χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επέλευση της. Εφόσον
η μεταβολή αυτή αφορά στοιχείο που περιέχεται στην
άδεια, η ισχύουσα άδεια τροποποιείται αντιστοίχως για
το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της.
ε) επιστολή − δήλωση της εταιρείας παροχής υπηρε−
σιών ασφάλειας, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα
επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική, υπογεγραμμένη
από το νόμιμο εκπρόσωπο της με θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής του, στην οποία βεβαιώνονται ότι:
αα) η εταιρεία λειτουργεί κατά το χρόνο έκδοσης της
βεβαίωσης και δεν έχει υποπέσει σε καθεστώς πτώχευ−
σης ή εκκαθάρισης και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
γνωρίζει και κατανοεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές
απορρέουν από το ν. 4058/2012,
ββ) η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρε−
σιών ιδιωτικής ασφάλειας στη θάλασσα με χρήση ένο−
πλων φρουρών και ιδίως στην αντιμετώπιση φαινομέ−
νων πειρατείας και διαθέτει πιστοποιημένο, κατάλληλο
και επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, ιδίως ενόπλους
φρουρούς, για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων,
γγ) ο οπλισμός που φέρουν οι φρουροί στο πλοίο
ανήκει στην εταιρεία και έχει αποκτηθεί, καταγραφεί
σε μητρώο και διατίθεται σύμφωνα με το δίκαιο του
κράτους της έδρας της, στο οποίο έχουν πρόσβαση,
μέσω της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ο
πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής του πλοίου, η αρμόδια
για την έκδοση της άδειας Υπηρεσία του Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και
οι αρμόδιες αρχές άλλου κράτους σε λιμένες του οποί−
ου θα προσεγγίζει το πλοίο, δδ) το ονοματεπώνυμο, ο
αριθμός διαβατηρίου και η χώρα έκδοσης αυτού όσον
αφορά στον επικεφαλής ένοπλο ιδιώτη φρουρό και τον
αντικαταστάτη του, καθώς και των λοιπών ένοπλων
ιδιωτών φρουρών που θα επιβούν του πλοίου για πα−
ροχή υπηρεσιών ασφάλειας σύμφωνα με το ν. 4058/2012
και την παρούσα, εε) ο αριθμός, ο τύπος και το εργο−
στάσιο κατασκευής των όπλων, ο σειριακός αριθμός
εκάστου εξ αυτών καθώς και ο αριθμός, ο τύπος και το
διαμέτρημα των πυρομαχικών που φέρονται από τους
ένοπλους ιδιώτες φρουρούς επί του πλοίου, στστ) τον
ορισμό αντικλήτου στην Ελλάδα και τα στοιχεία αυτού
(ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου,
χώρα έκδοσης αυτού),

ζζ) όλοι ανεξαιρέτως οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί που
επιβιβάζονται επί του πλοίου έχουν συμπληρώσει το
εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποβληθεί
σε ιατρικές εξετάσεις και έχουν κριθεί σωματικά και
ψυχικά ικανοί για την παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας
του ν. 4058/2012 και είναι ικανοί να φέρουν εις πέρας
τα ανατιθέμενα σε αυτούς καθήκοντα, ότι δεν έχουν
καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερί−
ας ποινή μεγαλύτερη των έξι μηνών για οποιοδήποτε
αδίκημα που τελέστηκε με δόλο και απασχολούνται
από την εν λόγω εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης
είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε με σχέση
ανεξαρτήτων υπηρεσιών,
ηη) οι ένοπλοι φρουροί που επιβιβάζονται επί του
πλοίου οπλοφορούν νομίμως κατά το δίκαιο της έδρας
της εταιρείας και έχουν την ικανότητα, επάρκεια και
διαρκή εκπαίδευση για τη χρήση του φερόμενου οπλι−
σμού για την παροχή των υπηρεσιών ασφάλειας του
ν. 4058/2012,
θθ) οι ένοπλοι φρουροί που επιβιβάζονται επί του
πλοίου έχουν λάβει τουλάχιστον την εκπαίδευση για
θέματα πυροπροστασίας στη θάλασσα που προβλέπε−
ται στη διεθνή Σύμβαση STCW «περί προτύπων εκπαί−
δευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών
των ναυτικών», έχουν λάβει γνώση και κατανοούν τις
εκάστοτε ισχύουσες Πρακτικές Βέλτιστης Διαχείρισης,
έχουν λάβει μαθήματα πρώτων βοηθειών και τελούν εν
γνώσει των μέσων προστασίας, επικοινωνίας και των
διαδικασιών έκτακτης ανάγκης που διαθέτει το αναφε−
ρόμενο στην αίτηση πλοίο, ιι) οι ένοπλοι ιδιώτες φρου−
ροί που επιβιβάζονται επί του πλοίου είναι σε θέση να
επικοινωνούν με τον πλοίαρχο τουλάχιστον στην αγγλι−
κή γλώσσα, κατανοούν τις εντολές που λαμβάνουν από
αυτόν και συμμορφώνονται με αυτές, όσον αφορά την
τήρηση της ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας
του εκάστοτε παράκτιου κράτους ή κράτους λιμένος
και ότι δεσμεύονται να παρεμβαίνουν με χρήση όπλων
σύμφωνα με το ν. 4058/2012 μόνο εντός της ορισθείσας
περιοχής υψηλού κινδύνου, αποκλειστικώς κατόπιν εντο−
λής του πλοιάρχου και μόνο στο βαθμό και στην έκταση
που απαιτείται για την αποτροπή του κινδύνου,
ιαια) η εν λόγω εταιρεία διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη
για τους ενόπλους ιδιώτες φρουρούς που επιβιβάζονται
επί του πλοίου και τους προστηθέντες της εν γένει, η
οποία περιλαμβάνει σαφώς τη χρήση όπλων και κα−
λύπτει τουλάχιστον ζημιές από τραυματισμούς, απώ−
λεια ζωής, ιατρικές δαπάνες, δαπάνες αποθεραπείας,
παλιννόστηση, έξοδα μεταφοράς και λοιπές θετικές
και αποθετικές ζημίες των ενόπλων ιδιωτών φρουρών
και οιουδήποτε τρίτου, στ) τα ακόλουθα πρόσθετα
δικαιολογητικά έγγραφα: αα) αν η εταιρεία παροχής
υπηρεσιών ασφάλειας έχει έδρα στην αλλοδαπή: (ααα)
απόσπασμα εμπορικού μητρώου ή βεβαίωση της αρ−
μόδιας εποπτεύουσας αρχής που να μην έχει παρέλθει
δίμηνο από την έκδοση τους, από τα οποία να προκύπτει
η σύσταση και καταχώριση της εταιρείας στο οικείο
Μητρώο (good standing), ο αριθμός καταχώρισης, το
όνομα του νομίμου εκπροσώπου αυτής, καθώς και ότι
η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κατά το χρόνο της
βεβαίωσης καθώς και, (βββ) αντίγραφο της άδειας που
έχει εκδοθεί από το κράτος της έδρας της εταιρείας
για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας από ενόπλους φρου−
ρούς σε πλοία,
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ββ) αν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας έχει
την έδρα της στην Ελλάδα:
(ααα) για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, πιστοποιη−
τικό ΓΕ.ΜΗ. από το οποίο να προκύπτει η ίδρυση και
καταχώριση της εταιρείας, το όργανο διοίκησης, η εκ−
προσώπηση της και η μη πτώχευση αυτής, ή ΦΕΚ περί
ιδρύσεως της εταιρείας, ΦΕΚ περί διορισμού διοικητικού
συμβουλίου/διαχειριστών και εκπροσώπησης και πιστο−
ποιητικό περί μη πτωχεύσεως, λύσης και εκκαθάρισης,
για δε τις προσωπικές εταιρείες, πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ.
από το οποίο να προκύπτει η ίδρυση, η καταχώριση και
η μη πτώχευση της εταιρείας καθώς και οι διαχειρι−
στές αυτής, ή αντίγραφο καταστατικού, βεβαίωση του
Πρωτοδικείου περί μεταβολών του καταστατικού και
πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως, λύσης και εκκαθά−
ρισης, καθώς και
(βββ) αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και βεβαίω−
ση της εταιρείας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του
προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 του άρθρου 12 ν.
4058/2012.
ζ) αντίγραφα του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου,
του πιστοποιητικού ασφαλείας αυτού που καθορίζει τη
δυνατότητα κάλυψης των σωστικών του μέσων και της
κατάστασης πληρώματος.
2. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής μπορεί να
καλεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, την πλοιοκτήτρια ή δι−
αχειρίστρια εταιρεία του πλοίου για συμπλήρωση των
στοιχείων του φακέλου ή για παροχή διευκρινήσεων,
το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή
της αίτησης και των στοιχείων του φακέλου.
3. Σε περίπτωση αιτιολογημένης απόρριψης του αι−
τήματος για έκδοση της άδειας, επιστρέφεται μαζί με
την απορριπτική απόφαση στον αιτούντα το ανωτέρω
διπλότυπο με κοινοποίηση αυτού στη Δημόσια Οικονο−
μική Υπηρεσία για επιστροφή του αχρεωστήτως κατα−
βληθέντος ποσού.
4. Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλεται αίτη−
ση της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας του
πλοίου συνοδευόμενη από:
α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄
75) στην οποία αναφέρεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν
οι όροι και οι προϋποθέσεις της αδείας, β) διπλότυπο
είσπραξης από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του πο−
σού που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος του άρθρου 4
του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) με βάση τον αιτούμενο χρόνο
ανανέωσης της.
5. Η ανανέωση της άδειας εγκρίνεται εντός προθε−
σμίας πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης
της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 2
Έκθεση ανάλυσης εκτιμώμενου κινδύνου
1. Η ανάλυση του εκτιμώμενου κινδύνου περιέχεται
σε έγγραφη έκθεση του αξιωματικού ασφαλείας της
πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας για θέμα−
τα ISPS, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
α) η συχνότητα διέλευσης του πλοίου από περιοχές
που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου για πειρατική
επίθεση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4,
β) ο ενδεικνυόμενος αριθμός των ενόπλων ιδιωτών
φρουρών και του φερόμενου οπλισμού,

21723

γ) ότι η προσφυγή στις υπηρεσίες ενόπλων ιδιωτών
φρουρών είναι απαραίτητη, λαμβανομένων ιδίως υπό−
ψη του σχεδιαζόμενου πλου, των χαρακτηριστικών του
πλοίου και του φορτίου, των υφιστάμενων μέσων προ−
στασίας και φύλαξης του πλοίου, των εκάστοτε ισχυ−
ουσών Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης,
δ) ότι διατίθεται επί του πλοίου χώρος κατάλληλος
και ασφαλής για τη φύλαξη όπλων και πυρομαχικών,
στον οποίο έχουν πρόσβαση αποκλειστικώς και μόνο ο
πλοίαρχος και ο επικεφαλής των ενόπλων φρουρών ή
οι αντικαταστάτες αυτών, ενεργώντας από κοινού.
2. Στην ως άνω έκθεση βεβαιώνεται ότι έχουν ληφθεί
υπόψη οι απόψεις του πλοιάρχου του πλοίου.
Άρθρο 3
Τύπος άδειας
Η άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού
Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής έχει το περιεχόμενο
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, που καθορίζεται στο
«Υπόδειγμα Άδειας για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφα−
λείας από Ενόπλους Ιδιώτες Φρουρούς εταιρειών που
επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε ελληνικά εμπορικά
πλοία μέσω λιμένων αλλοδαπής», το οποίο επισυνάπτε−
ται ως Παράρτημα στην παρούσα και αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος της. Σε περίπτωση αμφιβολίας επί του
κειμένου της αδείας, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.
Άρθρο 4
Περιοχές υψηλού κινδύνου
Ως περιοχές υψηλού κινδύνου λογίζονται οι θαλάσ−
σιες περιοχές που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες στις
εκάστοτε ισχύουσες Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης
καθώς και αυτές που χαρακτηρίζονται ανάλογα από το
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και ειδικότερα οι
θαλάσσιες περιοχές μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας,
του κόλπου του Άντεν έως τα στενά του Ορμούζ και
ο Ινδικός Ωκεανός στο βόρειο τμήμα του, περιλαμβα−
νομένου του Αραβικού Κόλπου και του Καναλιού της
Μοζαμβίκης, ή όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται από τα
ως άνω κείμενα και οργανισμούς.
Άρθρο 5
Αναφορά περιστατικού − εξοικείωση
ένοπλων ιδιωτών φρουρών
1. Κάθε περίπτωση χρήσης των όπλων από τους ιδι−
ώτες ένοπλους φρουρούς επί του πλοίου, αναφέρεται
άμεσα από τον πλοίαρχο του πλοίου ή τον αξιωματικό
ασφαλείας του πλοίου στο Κέντρο Επιχειρήσεων του
Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλα−
κής.
2. Εντός δώδεκα (12) ωρών μετά τη λήξη περιστατι−
κού πειρατείας ή απόπειρας πειρατείας, υποβάλλεται
από τον αξιωματικό ασφαλείας του πλοίου στο Κέντρο
Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος − Ελ−
ληνικής Ακτοφυλακής λεπτομερής έγγραφη αναφορά
που προσυπογράφεται από τον πλοίαρχο και περιέχει
τουλάχιστον τον τόπο και χρόνο του περιστατικού, τις
συνθήκες εκδήλωσης του, την αποτελεσματικότητα
ή/και τις ελλείψεις των μέσων πρόληψης του πλοίου,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών των ενόπλων
ιδιωτών φρουρών, τυχόν φωτογραφικό και μαγνητοσκο−
πημένο υλικό από εγκατεστημένο επί του πλοίου κλει−
στό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV), τυχόν τραυματισμό
ή θάνατο προσώπων που επιβαίνουν στο πλοίο, ποσό−

21724

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τητα και τύπο των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται απα−
ραίτητη από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου
Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής σχετικά
με το συμβάν.
3. Σε περίπτωση χρήσης όπλων ή πυρομαχικών, είτε
λόγω εσφαλμένης εκτίμησης περιστατικού είτε για
λόγους που δεν σχετίζονται με πειρατική επίθεση ή
απόπειρα αυτής, συντάσσεται και αποστέλλεται ενός
δώδεκα (12) ωρών στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχη−
γείου Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής από
τον αξιωματικό ασφαλείας του πλοίου που προσυπο−
γράφεται από τον πλοίαρχο, έγγραφη αναφορά χρήσης
όπλων, στην οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα
ακόλουθα:
α) τόπος, χρόνος και συνθήκες,
β) λεπτομέρειες που προηγήθηκαν της χρήσης των
όπλων,
γ) τα στοιχεία των προσώπων που ενεπλάκησαν και
των προσώπων που υπήρξαν αυτόπτες ή αυτήκοοι μάρ−
τυρες και γραπτές δηλώσεις αυτών
δ) αποδεικτικό υλικό σχετικά με την τυχόν πρόκληση
σωματικής ή υλικής βλάβης.
ε) ποσότητα και τύπο των πυρομαχικών που χρησι−
μοποιήθηκαν.
4. Με μέριμνα του πλοιάρχου,
α) οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί, αμέσως μετά την επι−
βίβαση τους επί του πλοίου, εξοικειώνονται με τους
χώρους του και τη χρήση των σωστικών και πυροσβε−
στικών του μέσων.
β) αναγράφονται στο ημερολόγιο γέφυρας και στη
σελίδα των παρατηρήσεων του ναυτολογίου του πλοί−

ου τα πλήρη στοιχεία των ενόπλων ιδιωτών φρουρών
που επιβιβάζονται στο πλοίο υπό την ειδική ένδειξη
«ένοπλοι ιδιώτες φρουροί» και, γ) επιβεβαιώνονται στο
ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου τα στοιχεία του οπλι−
σμού και πυρομαχικών που φέρονται από τους ένο−
πλους ιδιώτες φρουρούς επί του πλοίου, σε σχέση με
αυτά που αναγράφονται στην άδεια του άρθρου 1 του
ν. 4058/2012 (Α΄ 63), πρωτότυπο της οποίας φέρεται επί
του πλοίου καθώς και κάθε μεταβολή των στοιχείων
αυτών.
5. Οι ένοπλοι ιδιώτες φρουροί, ο επικεφαλής αυτών
και ο πλοίαρχος οφείλουν να διευκολύνουν κάθε έρευνα
αρμοδίων Αρχών προκειμένου να συλλέγει αποδεικτι−
κό υλικό, ιδίως μαρτυρικές καταθέσεις και υλικό από
ηλεκτρονικά μέσα.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǹǻǼǿǹȈ ǹȇĬȇȅȊ 1 ȃ. 4058/2012 (ǹǯ 63)

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ȆİȚȡĮȚȐȢ,………………..

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹȈ ȉȅȊ ȆȅȁǿȉǾ
ǹȇȋǾīǼǿȅ ȁǿȂǼȃǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ ǹȡȚș. ĭĮțȑȜȠȣ:

ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǹȀȉȅĭȊȁǹȀǾȈ
Ȁȁǹǻȅǿ: ǻǯ - Ȉȉǯ - ǹǯ

ǹȡ. ȈȤİįȓȠȣ:

ȉĮȤ. ǻȚİȪșȣȞıȘ : ǹțĲȒ ǺĮıȚȜİȚȐįȘ-ȆȪȜȘ Ǽ2
ȉĮȤ. ȀȫįȚțĮȢ

/2012

: 185 10 ȆİȚȡĮȚȐȢ

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ

: ………………………………

ȉȘȜ.

: ……………………………

Fax

: ……………………………

e-mail

:

ȆȇȅȈ: ȍȢ Ȇ.ǻ.

ĬǼȂǹ: «ǱįİȚĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıĲȠ ʌȜȠȓȠ…………………. Įʌȩ
ȑȞȠʌȜȠȣȢ

ȚįȚȫĲİȢ

ĳȡȠȣȡȠȪȢ

ĲȘȢ

İĲĮȚȡİȓĮȢ…………….

ʌȠȣ

İʌȚȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮʌȠȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ȝȑıȦ ȜȚȝȑȞȦȞ ĮȜȜȠįĮʌȒȢ».

ȅ ǹȇȋǾīȅȈ ȁǿȂǼȃǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ – ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǹȀȉȅĭȊȁǹȀǾȈ

ǲȤȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ:
1.

ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ:

Į) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 12 ĲȠȣ Ȟ. 4058/2012 «ȆĮȡȠȤȒ ȣʌȘȡİıȚȫȞ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ Įʌȩ ȑȞȠʌȜȠȣȢ ĳȡȠȣȡȠȪȢ ıİ İȝʌȠȡȚțȐ ʌȜȠȓĮ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ» (ǹ’ 63).
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ȕ) ĲȘȢ ĮȡȚșȝ. …………………………..țȠȚȞȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȦȞ ȊʌȠȣȡȖȫȞ ǼșȞȚțȒȢ
ǱȝȣȞĮȢ, ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ, ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȃĮȣĲȚȜȓĮȢ țĮȚ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȆȠȜȓĲȘ
«………» (Ǻǯ ………..)
Ȗ) ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ıĲǯ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 4 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȠȣ Ȟ. 3922/2011 «ȈȪıĲĮıȘ
ǹȡȤȘȖİȓȠȣ ȁȚȝİȞȚțȠȪ ȈȫȝĮĲȠȢ – ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǹțĲȠĳȣȜĮțȒȢ țĮȚ ĲȘȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ» (ǹǯ
35).
į) ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ įǯ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 18 ĲȠȣ ʌ.į. 67/2011 «ȅȡȖȐȞȦıȘ
ĲȦȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ĲȠȣ ȁȚȝİȞȚțȠȪ ȈȫȝĮĲȠȢ–ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǹțĲȠĳȣȜĮțȒȢ» (ǹǯ 149).
2.

ȉȘȞ Įʌȩ ….. țĮȚ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ……ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ

ĳĮțȑȜȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ȐįİȚĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțİ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ…………..
«………………………………….» (ȩȞȠȝĮ Ȓ İʌȦȞȣȝȓĮ ĲȠȣ ʌȜȠȚȠțĲȒĲȘ Ȓ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ
ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ) «………………………………………».
ǹȆȅĭǹȈǿǽȅȊȂǼ
1.

ȋȠȡȘȖȠȪȝİ ȐįİȚĮ ıĲȠ ʌȜȠȓȠ …..(ȩȞȠȝĮ .., ĮȡȚșȝȩȢ ȞȘȠȜȠȖȓȠȣ.., ȠȜȚțȒ

ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ…,

ĮȡȚșȝȩȢ

ǿȂȅ…,

İĲĮȚȡİȓĮȢ……………..(İʌȦȞȣȝȓĮ)…,

ĲȘȢ

ʌȜȠȚȠțĲȒĲȡȚĮȢ

ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ĮıĳȐȜİȚĮȢ

ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȂȑȡȠȣȢ ǹ’ ĲȠȣ Ȟ. 4058/2012 (ǹ’ 63) Įʌȩ ȑȞȠʌȜȠȣȢ
ȚįȚȫĲİȢ ĳȡȠȣȡȠȪȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ……………..(İʌȦȞȣȝȓĮ), ǿSO.., ʌȠȣ İįȡİȪİȚ……. .,
ȖȚĮ ĲȠȞ įȚȐʌȜȠȣ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ……………. , ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ
ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ.
2.

ǼʌȚțİĳĮȜȒȢ ĲȦȞ İȞȩʌȜȦȞ ȚįȚȦĲȫȞ ĳȡȠȣȡȫȞ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ İĲĮȚȡİȓĮȢ İȓȞĮȚ Ƞ/Ș

………………..(İʌȫȞȣȝȠ)……………..(ȩȞȠȝĮ) ĲȠȣ …………..(ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) țĮȚ ĲȘȢ
………….(ȝȘĲȡȫȞȣȝȠ)

ȖİȞȞȘșİȓȢ

ıİ………..(ĲȠʌȦȞȪȝȚȠ)

țȐĲȠȚțȠȢ

…………

țȐĲȠȤȠȢ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ȝİ ĮȡȚșȝȩ.…………. ʌȠȣ İțįȩșȘțİ Įʌȩ ………. (İțįȠȪıĮ
ǹȡȤȒ), ȝİ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐĲȘ ĲȠȞ/ĲȘȞ………………..(İʌȫȞȣȝȠ)……………..(ȩȞȠȝĮ) ĲȠȣ
…………..(ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ)

țĮȚ

ıİ………..(ĲȠʌȦȞȪȝȚȠ)

țȐĲȠȚțȠȢ

ĲȘȢ

………….(ȝȘĲȡȫȞȣȝȠ)

…………

țȐĲȠȤȠȢ

ȖİȞȞȘșİȓȢ

įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ

ȝİ

ĮȡȚșȝȩ.…………. ʌȠȣ İțįȩșȘțİ Įʌȩ ………. (İțįȠȪıĮ ǹȡȤȒ),
3.

ȉĮ ȩʌȜĮ ʌȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ İȓȞĮȚ:

………………….(ʌȠıȩĲȘĲĮ), …………………………………..(ĲȪʌȠȢ),……… ….
(İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ), ……………………………(ıİȚȡȚĮțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ).
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………………….(ʌȠıȩĲȘĲĮ), …………………………………..(ĲȪʌȠȢ),……… ….
(İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ), ……………………………(ıİȚȡȚĮțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ).
…………………………………………………………………………………………..
4.

ȉĮ ʌȣȡȠȝĮȤȚțȐ ʌȠȣ ĳȑȡȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ İȓȞĮȚ:

………………….(ʌȠıȩĲȘĲĮ),

…………………………………..(ĲȪʌȠȢ),

……………..(įȚĮȝȑĲȡȘȝĮ).
………………….(ʌȠıȩĲȘĲĮ),

…………………………………..(ĲȪʌȠȢ),

……………..(įȚĮȝȑĲȡȘȝĮ).
…………………………………………………………………………………………..
5.

Ǽʌȓ ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ İʌȚȕĮȓȞȠȣȞ ………… (ĮȡȚșȝȩȢ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ țĮȚ ĮȡȚșȝȘĲȚțȫȢ)

ȑȞȠʌȜȠȚ ȚįȚȫĲİȢ ĳȡȠȣȡȠȓ, ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠıȐȡĲȘȝĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
6.

Ǿ įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȐįİȚĮȢ İȓȞĮȚ …………ȝȘȞȫȞ țĮȚ

ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ĮȣĲȠįȓțĮȚĮ ĮȞ ȜȒȟİȚ İȞȫ ĲȠ ʌȜȠȓȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌȜȠȣ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠȞ
țĮĲȐʌȜȠȣ ĲȠȣ ıİ ȜȚȝȑȞĮ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮʌȠȕȓȕĮıȘ ĲȦȞ ȚįȚȦĲȫȞ ĳȡȠȣȡȫȞ țĮȚ ĲȠȣ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲȘȢ.
7.

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İțįȓįİĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ ĮȖȖȜȚțȒ ȖȜȫııĮ, ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ

ĳȑȡİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ țĮȚ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ ĲȘȢ ĲȘȡİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ȑįȡĮ ĲȘȢ ʌȜȠȚȠțĲȒĲȡȚĮȢ Ȓ
įȚĮȤİȚȡȓıĲȡȚĮȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ.
8.

ȆȇȅȈǹȇȉǾȂǹ

ȀĮĲȐıĲĮıȘ İʌȚȕĮȚȞȩȞĲȦȞ ȑȞȠʌȜȦȞ
ĳȡȠȣȡȫȞ (ĳ. …..)

ȅ ǹȇȋǾīȅȈ
ȁǿȂǼȃǿȀȅȊ ȈȍȂǹȉȅȈ-ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǹȀȉȅĭȊȁǹȀǾȈ

(ǺǹĬȂȅȈ Ȁǹǿ ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ)
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ȆǿȃǹȀǹȈ ǹȆȅǻǼȀȉȍȃ
ǿ. ǹȆȅǻǼȀȉǼȈ īǿǹ ǼȃǼȇīǼǿǹ
ȆȜȠȚȠțĲȒĲȘȢ Ȓ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ʌȜȠȓȠȣ………………….
ǿǿ.ǹȆȅǻǼȀȉǼȈ īǿǹ ȀȅǿȃȅȆȅǿǾȈǾ
ǹȡȝȩįȚİȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȊǼĬǹ, ȊȆǼȄ, ȊȆǹǹȃ
ǿǿǿ. ǼȈȍȉǼȇǿȀǾ ǻǿǹȃȅȂǾ
ǿİȡĮȡȤȓĮ ȊȆĲȆ țĮȚ ǹ/ȁȈ-Ǽȁ..ǹȀȉ.
ǹȡȝȩįȚİȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ǹ/ȁȈ-Ǽȁ.ǹȀȉ.

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȆȇȅȈǹȇȉǾȂǹȉȅȈ ǹǻǼǿǹȈ ǹȇĬȇȅȊ 1 ȃ. 4058/2012 (ǹǯ 63)

ȀĮĲȐıĲĮıȘ

İʌȚȕĮȚȞȩȞĲȦȞ

ĳȡȠȣȡȫȞ

…………………………..…(ȩȞȠȝĮ),
ĮȡȚșȝȩȢ

İʌȓ

ĮȡȚșȝȩȢ

IMO……………………….

ĲȘȢ

ĲȠȣ

ʌȜȠȓȠȣ………..(ĲȪʌȠȢ)

ȞȘȠȜȠȖȓȠȣ

…….……………..,

ʌȜȠȚȠțĲȒĲȡȚĮȢ/įȚĮȤİȚȡȓıĲȡȚĮȢ

İĲĮȚȡİȓĮȢ……………..(İʌȦȞȣȝȓĮ).
(ĮȞȒțİȚ ıĲȘȞ ĮȡȚșȝ…………………….. ȐįİȚĮ)
1. ………………..(İʌȫȞȣȝȠ)……………..(ȩȞȠȝĮ) ĲȠȣ …………..(ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) țĮȚ
ĲȘȢ ………….(ȝȘĲȡȫȞȣȝȠ) ȖİȞȞȘșİȓȢ ıİ………..(ĲȠʌȦȞȪȝȚȠ) țȐĲȠȚțȠȢ …………
țȐĲȠȤȠȢ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ȝİ ĮȡȚșȝȩ.…………. ʌȠȣ İțįȩșȘțİ Įʌȩ ………. (İțįȠȪıĮ
ǹȡȤȒ).
2. ………………..(İʌȫȞȣȝȠ)……………..(ȩȞȠȝĮ) ĲȠȣ …………..(ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) țĮȚ
ĲȘȢ ………….(ȝȘĲȡȫȞȣȝȠ) ȖİȞȞȘșİȓȢ ıİ………..(ĲȠʌȦȞȪȝȚȠ) țȐĲȠȚțȠȢ …………
țȐĲȠȤȠȢ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ȝİ ĮȡȚșȝȩ.…………. ʌȠȣ İțįȩșȘțİ Įʌȩ ………. (İțįȠȪıĮ
ǹȡȤȒ).
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3. ………………..(İʌȫȞȣȝȠ)……………..(ȩȞȠȝĮ) ĲȠȣ …………..(ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ) țĮȚ
ĲȘȢ ………….(ȝȘĲȡȫȞȣȝȠ) ȖİȞȞȘșİȓȢ ıİ………..(ĲȠʌȦȞȪȝȚȠ) țȐĲȠȚțȠȢ …………
țȐĲȠȤȠȢ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ȝİ ĮȡȚșȝȩ.…………. ʌȠȣ İțįȩșȘțİ Įʌȩ ………. (İțįȠȪıĮ
ǹȡȤȒ).
4.
5.
6.
…………………………………………………………………………………………
…..
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ANNEX
SPECIMEN OF PERMIT PURSUANT TO ARTICLE 1 OF LAW 4058/2012
(Government Gazette of the Hellenic Republic, ǹ’ 63)

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF CITIZEN’S PROTECTION
HELLENIC COAST GUARD HQ
GENERAL DIRECTORATES D, F, A
Postal Address : ǹkti Vasiliadi-Gate Ǽ2
Postal Code : 185 10 Piraeus
Information : ………………………………
Tel.
: ……………………………
Fax
: ……………………………
e-mail
:

Piraeus,………………..

File:

/2012

No:
ȉȅ: See list of recipients



Subject: “Permit for the provision of security services on board M/V
…………………. by private armed guards of the company …………….
embarking and disembarking in foreign ports.”

THE COMMANDANT OF THE HELLENIC COAST GUARD

Taking into consideration:
1.

The provisions of:

a) paragraph 3 of Article 12 of Law 4058/2012 “Provision of security services by
armed guards to merchant ships and other provisions” (Government Gazette ǹ’ 63).
b) joint decision No. …………………………..of the Ministers of National Defence,
Development, Competitiveness and Shipping and Citizen’s Protection “………”
(Government Gazette Ǻ ………..)
c) paragraph 4(f) of article 2 of Law 3922/2011 “Establishment of the Hellenic Coast
Guard HQ and other provisions” (Government Gazette ǹ’ 35).
d) paragraph 5 (d) of article 18 of Presidential Decree 67/2011 “Organization of the
Hellenic Coast Guard Services” (Government Gazette ǹǯ 149).
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2.
The application No..............dated................ for the issuance of a permit
submitted by ………….. “………………………………….” (name of shipowner or
operator) of the vessel “………………………………………” (name of vessel).

HEREBY DECIDES
1. To grant permit to………..(type) vessel …………………………..…(name),
registry No. …….…………….., IMO No.………………………. of the
shipowning/operating company ……………..(name of company), for the provision of
security services pursuant to the provisions of Part A of Law 4058/2012 (Government
Gazette ǹ’ 63) by private armed guards of the company ……………..(name of
company), ISO............................., established in............................(name of country)
for the crossing through the high risk area…………………., as it is detailed described
at the relative application.
2.
Leader of the private armed guards of the above mentioned company, is
………………..(family name)……………..(given name) …………..(father’s name)
………….(mother’s name) born in ………..(town, country), resident of …………
(town, country), holder of passport No. .…………. issued by ………. (issuing
Authority). His/her alternate is ………………..(family name) ……………..(given
name) …………..(father’s name) ………….(mother’s name), born in……….. (town,
country), resident of …………(town, country), holder of passport No. .………….
issued by ………. (issuing Authority),
3.

The weaponry carried on board are:

………………….(quantity), …………………………………..(type),………
(manufacturer), ……………………………(serial No.).

….

………………….(quantity), …………………………………..(type),………
(manufacturer), ……………………………(serial No.).

….

…………………………………………………………………………………………..
4.

The ammunition carried on board are:

………………….(quantity),
……………..(caliber).

…………………………………..(type),

………………….(quantity),
……………..(caliber).

…………………………………..(type),

…………………………………………………………………………………………..
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5. The number of private armed guards on board the vessel is ………… (written
both in words and numbers) and the names of the private armed guards are included
in the Appendix of this permit.
6. The present permit is valid for………. months and, in case of expiry while the
ship is en route, it is extended ipso facto. The extension is valid until the arrival of the
vessel at a port where private armed guards and their equipment are allowed to
disembark.
7. The present is issued also in English, the original of which is on the vessel and
a copy is kept at the chair of the shipping or manager company.
8. APPENDIX
List of private armed
guards (p. …..)

THE COMMANDANT
OF THE HELLENIC COAST GUARD

(RANK AND NAME)
RECIPIENTS’ LIST
ǿ. To
Shipowner or operator of the ship………………….
ǿǿ.Cc
[Competent Services of the Ministries of National Defense, of Foreign Affairs and of
Development, Competitiveness and Shipping] (to be completed)

ǿǿǿ. INTERNAL DISTRIBUTION
[Hierarchy of the Ministry of Citizen Protection and Hellenic Coast Guard
Competent Services of the Hellenic Coast Guard] (to be completed)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

SPECIMEN OF APPENDIX PURSUANT TO ARTICLE 1 OF LAW 4058/2012
(Government Gazette of the Hellenic Republic, ǹ’ 63)

List
of
armed
guards
on
board
the
ship
………..(type)
…………………………..…(name), registry No. …….…………….., IMO No.
………………………. of the shipowning/operating company ……………..(trade
name).
(attached to permit No……………….)
1. ………………..(family name)……………..(given name), …………..(father’s
name) ………….(mother’s name) born in ……..(town and country) resident of
…………, passport No .…………. issued by ………. (issuing Authority).
2. ………………..(family name)……………..(given name), …………..(father’s
name) ………….(mother’s name) born in ……..(town and country) resident of
…………, passport No .…………. issued by ………. (issuing Authority).
3. ………………..(family name)……………..(given name), …………..(father’s
name) ………….(mother’s name) born in ……..(town and country) resident of
…………, passport No .…………. issued by ………. (issuing Authority).
4.
5.
6.
…………………………………………………………………………………………
…..
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Αριθ. 532.1−01
(2)
Καθορισμός του κόστους χρησιμοποίησης των υλικών,
των μέσων και του προσωπικού Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ. κατά
την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θά−
λασσας.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ −
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 του ν. 743/77 (Α΄ 319), όπως κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 55/98 «Προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος» (Α΄ 58).
β) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2242/94
«Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες
Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 162).
γ) του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, κύρωση Δασικών χαρ−
τών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182).
δ) του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος−Ελληνική Ακτοφυλακή και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 35).
ε) του π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστα−
σίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (Α΄ 213).
στ) του π.δ. 127/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 214).
ζ) του π.δ. 67/2011 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λι−
μενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 149).
στ) της παραγράφου 5 της αριθ. 3221.2/4/99/23−06−99
απόφασης ΥΕΝ «Καθορισμός του κόστους χρησιμοποί−
ησης των υλικών, μέσων και του προσωπικού Λ.Σ. κατά
την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασ−
σας» (Β΄ 1372), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τις αριθ. 2447.1/4/01/17−10−2001 «Συμπλήρωση της αριθ.
3221.2/4/99/23−06−99 “Περί καθορισμού του κόστους χρη−
σιμοποίησης των υλικών, των μέσων και του προσωπι−
κού Λ.Σ κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης
της θάλασσας”» (Β΄1451), αριθ. 2421.3/02/03/23−12−2003
«Τροποποίηση − συμπλήρωση της αριθ. 3221.2/4/99/23−
06−99 “Καθορισμός του κόστους χρησιμοποίησης των
υλικών, μέσων και του προσωπικού Λ.Σ. κατά την αντι−
μετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας”, όπως
ισχύει» (Β΄ 1996), την αριθ. 2421.3/02/ 06/24−11−2006 «Τρο−
ποποίηση της αριθ. 3221.2/4/99/23−06−99 απόφασης ΥΕΝ,
“Καθορισμός του κόστους χρησιμοποίησης των υλικών,
των μέσων και του προσωπικού Λ.Σ κατά την αντιμε−
τώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας”, και
αριθ. 2421.3/02/09/29−12−2009 «Τροποποίηση της αριθ.
3221.2/4/99/23−06−99 απόφασης ΥΕΝ, “Καθορισμός του
κόστους χρησιμοποίησης των υλικών, των μέσων και του
προσωπικού Λ.Σ κατά την αντιμετώπιση περιστατικών
ρύπανσης της θάλασσας όπως ισχύει» αποφάσεις ΥΕΝ
και ΚΥΑ ΥΠΟΙΑΝ και ΥΠτΠ.
η) της Κ.Υ.Α. 99817/7844/29−11−94 «Τρόπος όργανα και
διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των
εσόδων από πρόστιμα και καταλογισμούς δαπανών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 (παρ. 3

και 23) του Ν. 2242/94 (Λογ/σμός “Γαλάζιο Ταμείο”)» (Β΄
962).
θ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δα−
πάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η αριθ. 3221.2/4/99/23−06−99 απόφαση ΥΕΝ, όπως ισχύει
μετά τις αριθ. 2447.1/4/01/17−10−2001, 2421.3/02/03/23−12−
2003, 2421.3/02/06/24−11−2006 και 2421.3/02/09/29−12−09
όμοιές της τροποποιείται, ως ακολούθως:
α) Τα στοιχεία των πινάκων της παραγράφου 4 τρο−
ποποιούνται και τα σχετικά οικονομικά μεγέθη αναπρο−
σαρμόζονται ως κατωτέρω:
ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ Λ.Σ. − ΕΛ.ΑΚΤ.
Α/Α

ΩΡΙΑΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΕΣΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΧΡΕΩΣΗ
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ
(ΕΥΡΩ)

1.

Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού

166

2.

Φορτηγά / γερανοφόρα οχήματα

123

3.

Περονοφόρα

37

4.

Περιπολικά οχήματα συμβατικού τύ−
που

27

5.

Περιπολικά οχήματα τύπου JEEP 4x4

42

6.

Μοτοσικλέτες

15

ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.
Α/Α

ΩΡΙΑΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΕΣΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΧΡΕΩΣΗ
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ
(ΕΥΡΩ)

1.

Περιπολικά πλοία ανοικτής θαλάσσης
ΛΣ – ΠΑΘ/ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ Περιπολικά πλοία
ΛΣ−ΕΛ.ΑΚΤ – ΠΠΛΣ/ABEKING (Κατηγο−
ρία Α Ι)

2.614

2.

Παράκτια ταχέα περιπολικά σκάφη
Παράκτια περιπολικά σκάφη
(Κατηγορία Α ΙΙ)

883

3.

Ταχύπλοα περιπολικά σκάφη
(Κατηγορία Α ΙΙΙ)

70

4.

Ναυαγοσωστικά
(Κατηγορία Β Ι)

1.032

5.

Σκάφη και πλοία απορρύπανσης
(Κατηγορία Γ Ι)

804

6.

Πολλαπλής χρησιμότητας
(Κατηγορίες Δ Ι και Δ ΙΙ)

2.614

7.

Βοηθητικά σκάφη
(Κατηγορία Ε)

32

ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ Λ.Σ. −ΕΛ.ΑΚΤ
Α/Α

ΩΡΙΑΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΕΣΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΧΡΕΩΣΗ
Λ.Σ −ΕΛ.ΑΚΤ.
(ΕΥΡΩ)

1.

Μονοκινητήρια αεροσκάφη

981

2.

Δικινητήρια αεροσκάφη

2.767

3.

Ελικόπτερα

1.698

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΥΛΙΚΑ – ΜΕΣΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΩΡΙΑΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΕΣΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΧΡΕΩΣΗ
Α/Α
Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ
(ΕΥΡΩ)
1.

Καταδυόμενη αντλία βαρέως τύπου
(πλήρης)

21735

5.

Συσκευές ανάκτησης πετρελαίου από
την επιφάνεια της θάλασσας (SKIM−
MERS) (πλήρη)

57

6.

Αντλητικά συγκροτήματα δημιουργίας
κενού

57

7.

Πλωτό φράγμα ανοικτής θαλάσσης
πνευστού τύπου (ανά τρέχον μέτρο και
24−ωρο)

21

340

2.

Συσκευές ψεκασμού διασκορπιστικών
ουσιών πετρελαίου (πλήρεις)

14

3.

Συσκευές πλύσης ακτών /
εξοπλισμού

11

8.

Πλωτό φράγμα συμβατικού τύπου (ανά
τρέχον μέτρο και 24−ωρο)

11

4.

Αντλητικά συγκροτήματα μετάγγισης
φορτίου δεξαμενοπλοίων ή κοχλιωτές
αντλίες ανάκτησης πετρελαιοειδών μιγ−
μάτων υψηλού ιξώδους.

228

9.

Απορροφητικά / προσροφητικά υλικά
(ανά χιλιοστόγραμμο βάρους)

19

10. Χημικές διασκορπιστικές ουσίες πετρε−
λαίου (ανά λίτρο)

9

β) Στην παράγραφο 6 η ωριαία αποζημίωση του προ−
σωπικού των Υπηρεσιών του ΥΠτΠ αυξάνεται από 45
Ευρώ σε 46 Ευρώ.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 20 Απριλίου 2012
Ο Αρχηγός Λιμενικού Σώματος
Ελληνικής Ακτοφυλακής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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