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1. ΔΙΑΓΩΓΗ – ΙΣΟΡΙΚΟ 
 
1.1. θνπόο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ είλαη ε παξνρή νδεγηώλ πξνο ηηο Ιηκεληθέο 
Αξρέο θαη ε ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ ηεο λαπηηιίαο, ελόςεη ζέζεο ζε ηζρύ ηνπ 
Θαλνληζκνύ (ΔΘ) αξηζ.392/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηελ επζύλε ησλ κεηαθνξέσλ πνπ εθηεινύλ 
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηώλ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο1 (εθεμήο Θαλνληζκόο), 
όζνλ αθνξά ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ πξνο ηα ππόρξεα πινία. 
 
1.2. Ο Θαλνληζκόο ζεζπίδεη ην θαζεζηώο ζρεηηθά κε ηελ επζύλε θαη ηελ αζθάιηζε 
γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηώλ, όπσο νξίδνπλ νη ζπλαθείο δηαηάμεηο: 

(α) ηεο ζύκβαζεο ησλ Αζελώλ ηνπ 1974 ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά 
επηβαηώλ θαη ησλ απνζθεπώλ ηνπο, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην πξσηόθνιιν ηνπ 
2002 (εθεμήο "ζύκβαζε ησλ Αζελώλ"), νη νπνίεο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ 
Θαλνληζκνύ θαη 

(β) ησλ επηθπιάμεσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ηνπ IMO γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο ησλ Αζελώλ πνπ πηνζέηεζε ε λνκηθή επηηξνπή ηνπ IMO ζηηο 
19 Οθησβξίνπ 2006 (εθεμήο "θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ IMO"), νη νπνίεο 
παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Θαλνληζκνύ. 

                                                 
1
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ΔΓΚΤΚΛΙΟ 

 
Έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επηβαηεγώλ πινίσλ κε 
άδεηα λα κεηαθέξνπλ άλσ ησλ 12 επηβαηώλ, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 
(ΔΚ) 392/2009 ζρεηηθά κε ηελ επζύλε ησλ κεηαθνξέσλ πνπ εθηεινύλ 
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο επηβαηώλ, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.  
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
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2. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  
 

2.1. Ο Θαλνληζκόο εθαξκόδεηαη ζε νπνηαδήπνηε δηεζλή κεηαθνξά2 πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη κε πινία κεηαθνξάο επηβαηώλ πνπ έρνπλ άδεηα λα κεηαθέξνπλ 
πεξηζζόηεξνπο από 12 επηβάηεο, εθόζνλ:  

(α) ην πινίν θέξεη ζεκαία θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή είλαη λενινγεκέλν ζε θξάηνο 
κέινο ηεο Δ.Δ.· ή 

(β) ε ζύκβαζε κεηαθνξάο έρεη ζπλαθζεί ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., ή 

(γ) ν ηόπνο αλαρώξεζεο ή πξννξηζκνύ, ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε κεηαθνξάο, 
βξίζθεηαη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. 

2.2. Σα θξάηε κέιε δύλαληαη λα εθαξκόδνπλ ηνλ παξόληα Θαλνληζκό ζε όιεο ηηο 
εζσηεξηθέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

2.3. Δπηπξόζζεηα, επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ζε πινία Θαηεγνξίαο Α θαη Β ηεο 
Οδεγίαο 98/18/EK πνπ εθηεινύλ ελδνκεηαθνξέο. Ωο πξνο ηα πινία απηά, ε Διιάδα 
ελεκέξσζε ηελ Δπξ. Δπηηξνπή όηη ζα θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο αλαβνιήο ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 απηνύ, κέρξη ηηο 31.12.2016 
θαη 31.12.2018 αληίζηνηρα. Θαηά ζπλέπεηα: (α) δελ ηίζεηαη ζην παξόλ ζηάδην δήηεκα 
έθδνζεο πηζηνπνηεηηθνύ ζε πινία Θαηεγνξίαο Α θαη Β πνπ εθηεινύλ ελδνκεηαθνξέο 
κέρξη ηηο σο άλσ εκεξνκελίεο, (β) δελ εθαξκόδεηαη ζηα πινία θαηεγνξίαο Γ θαη Γ ηεο 
Οδεγίαο 98/18 θαη ζε Φ/Γ-Ο/Γ πινία, δεδνκέλνπ όηη δελ κεηαθέξνπλ πιένλ ησλ 12 
επηβαηώλ3.  
 
 
3. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔΩΝ - ΤΠΟΥΡΔΩΝ ΠΛΟΙΩΝ  
 
3.1. ε ζρέζε κε ηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδεη ε παξνύζα εγθύθιηνο, ν Θαλνληζκόο, 
ελζσκαηώλνληαο ηε ύκβαζε ησλ Αζελώλ όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Πξσηόθνιιν 
ηνπ 2002, πξνβιέπεη: 
 
(α) αζθαιηζηηθή θάιπςε ηεο επζύλεο ηνπ κεηαθνξέα πνπ εθηειεί όλησο ηε 
κεηαθνξά, ιόγσ ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο επηβάηε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα όξηα 
ηεο ύκβαζεο Αζελώλ, θαη  
 
(β) εθνδηαζκό ησλ ππόρξεσλ πινίσλ κε πηζηνπνηεηηθό, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη από 
αξκόδηα αξρή θξάηνπο κέινπο ηεο ύκβαζεο.  
 
3.2. Σν θαζεζηώο επζύλεο σο πξνο ηνπο επηβάηεο, ηηο απνζθεπέο θαη ηα νρήκαηά 
ηνπο θαη νη θαλόλεο γηα ηελ αζθάιηζε ή άιινπ είδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα 
δηέπνληαη από ηνλ Θαλνληζκό θαζώο θαη από ηα άξζξα 1 θαη 1α, ην άξζξν 2 

                                                 
2
 Δθλ. κάκε μεταφορά τθσ οποίασ ο τόποσ αναχώρθςθσ και προοριςμοφ βρίςκονται ςε διαφορετικά 

κράτθ, ι ςε ζνα μόνον κράτοσ, εάν, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ μεταφοράσ ι το προγραμματιςμζνο 
δρομολόγιο, υπάρχει ενδιάμεςο λιμάνι προςζγγιςθσ ςε άλλο κράτοσ 
3
 φμφωνα με το άρκρο 1 τθσ φμβαςθσ των Ακθνών, 1974, όπωσ τροποποιικθκε με το Πρωτόκολλο 

2002,  ωσ «επιβάτθσ» ορίηεται κάκε πρόςωπο που μεταφζρεται με πλοίο  ςφμφωνα με ςυμφωνία 
μεταφοράσ, ι το οποίο, με τθ ςυγκατάκεςθ του μεταφορζα, ςυνοδεφει όχθμα ι ηωντανά ηώα, 
ςφμφωνα με ςυμφωνία για τθ μεταφορά αγακών που δεν καλφπτεται από τθ φμβαςθ. 



παξάγξαθνο 2, ηα άξζξα 3 έσο 16, θαη ηα άξζξα 18, 20 θαη 21 ηεο ύκβαζεο ησλ 
Αζελώλ πνπ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ Θαλνληζκνύ θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ 
θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ηνπ IMO πνπ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηνπ 
Θαλνληζκνύ. 
 
3.3. Δηδηθόηεξα, ην θαζεζηώο επζύλεο ηνπ κεηαθνξέα γηα ζάλαην ή ζσκαηηθή 
βιάβε επηβάηε ξπζκίδεηαη από ην άξζξν 3 ηεο ύκβαζεο ησλ Αζελώλ, 1974, όπσο 
έρεη ηξνπνπνηεζεί από ην Πξσηόθνιιν 2002, ην νπνίν δηαθξίλεη ηηο αθόινπζεο 
πεξηπηώζεηο:  
 
3.3.1. Γηα δεκία πνπ επήιζε ιόγσ λαπηηθνύ ζπκβάληνο4 ν κεηαθνξέαο ζα 

επζύλεηαη ζην κέηξν πνπ ε επειζνύζα δεκία ζε ζρέζε κε ηνλ ελ ιόγσ 
επηβάηε, ζε θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε, δελ ππεξβαίλεη ηηο 250.000 
ινγηζηηθέο κνλάδεο, εθηόο εάλ ν κεηαθνξέαο απνδείμεη όηη ην ζπκβάλ:  
(α) ππήξμε απνηέιεζκα πνιεκηθήο πξάμεο, ερζξνπξαμηώλ, εκθπιίνπ πνιέκνπ, 
εμέγεξζεο ή θπζηθνύ θαηλνκέλνπ, έθηαθηνπ, αλαπόθεπθηνπ θαη 
αθαηακάρεηνπ ραξαθηήξα, ή  
(β) πξνθιήζεθε εμ νινθιήξνπ από πξάμε ή παξάιεηςε πνπ έγηλε από ηξίην κε 
πξόζεζε ηελ πξόθιεζε ηνπ ζπκβάληνο. 

3.3.2. Γηα δεκία πνπ επήιζε ιόγσ λαπηηθνύ ζπκβάληνο, ζην βαζκό πνπ ε δεκία 
ππεξβαίλεη ην αλσηέξσ όξην ησλ 250.000 ινγηζηηθώλ κνλάδσλ,  ν 
κεηαθνξέαο ζα επζύλεηαη πεξαηηέξσ, εθηόο αλ ν κεηαθνξέαο απνδείμεη (κόλν 
γηα ην κέξνο πνπ ππεξβαίλεη ηηο 250.000 ινγηζηηθέο κνλάδεο) όηη ην ζπκβάλ 
πνπ πξνθάιεζε ηε δεκία δελ νθείιεηαη ζε δόιν ή ακέιεηα ηνπ κεηαθνξέα.  

3.3.3. Γηα δεκία πνπ επήιζε σο απνηέιεζκα ηνπ ζαλάηνπ ή ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο 
επηβάηε πνπ δελ πξνθιήζεθε από λαπηηθό ζπκβάλ, ν κεηαθνξέαο ζα 
επζύλεηαη εθόζνλ ην ζπκβάλ πνπ πξνθάιεζε ηε δεκία νθεηιόηαλ ζε δόιν ή 
ακέιεηα ηνπ κεηαθνξέα. Σν βάξνο ηεο απόδεημεο ηνπ δόινπ ή ηεο ακέιεηαο 
θέξεη ν ελάγσλ. 

3.3.4. Γηα δεκία πνπ επήιζε σο απνηέιεζκα ηεο απώιεηαο ή θζνξάο 
απνζθεπώλ θακπίλαο, ν κεηαθνξέαο επζύλεηαη εθόζνλ ην ζπκβάλ πνπ 
πξνθάιεζε ηε δεκία νθεηιόηαλ ζε δόιν ή ακέιεηα ηνπ κεηαθνξέα. Ο δόινο ή 
ε ακέιεηα ηνπ κεηαθνξέα ζα ηεθκαίξνληαη γηα ηε δεκία πνπ πξνθιήζεθε 
από λαπηηθό ζπκβάλ.  

3.3.5. Γηα δεκία πνπ επήιζε σο απνηέιεζκα ηεο απώιεηαο ή θζνξάο 
απνζθεπώλ, πιελ ησλ απνζθεπώλ θακπίλαο, ν κεηαθνξέαο επζύλεηαη, 
εθηόο αλ απνδείμεη όηη ην ζπκβάλ πνπ πξνθάιεζε ηε δεκία δελ νθείιεηαη ζε 
δόιν ή ακέιεηά ηνπ.  

 
 
3.4. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ 
ηνπ IMO, νη νπνίεο είλαη δεζκεπηηθέο ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό, πξνβιέπεηαη όηη ηα 
πκβαιιόκελα Θξάηε πξέπεη λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά αζθάιηζεο κε βάζε ηελ αξρή 
όηη έλαο αζθαιηζηήο θαιύπηεη ηνπο θηλδύλνπο θαηά ηνπ πνιέκνπ θαη άιινο 
αζθαιηζηήο θαιύπηεη ηνπο ινηπνύο θηλδύλνπο, εθηόο πνιέκνπ. Θάζε αζθαιηζηήο ζα 
είλαη ππεύζπλνο απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζεκαηηθνύ αληηθεηκέλνπ πνπ 
αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην.  
 
 

                                                 
4
Ο όροσ «ναυτικό ςυμβάν» ορίηεται για τουσ ςκοποφσ του Κανονιςμοφ και τθσ φμβαςθσ των 

Ακθνών, 1974, όπωσ τροποποιικθκε από το Πρωτόκολλο 2002, ωσ  ναυάγιο, ανατροπι, ςφγκρουςθ ι 
προςάραξθ πλοίου, ζκρθξθ ι πυρκαγιά ςτο πλοίο, ι ελάττωμα του πλοίου.  



4. ΔΝΔΡΓΔΙΔ ΛΙΜΔΝΙΚΩΝ ΑΡΥΩΝ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ 
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ  
 
4.1. Οη Ιηκεληθέο Αξρέο ηεο ρώξαο νξίδνληαη σο αξκόδηεο Αξρέο γηα ηελ έθδνζε ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνύ, κε ην νπνίν βεβαηνύηαη ε ηζρύο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ή 
νπνηαζδήπνηε άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4α ηεο 
ύκβαζεο ησλ Αζελώλ (Παξάξηεκα 1 ηνπ Θαλνληζκνύ 392/2009), αθνύ 
δηαπηζηώζνπλ όηη ν κεηαθνξέαο δηαζέηεη αζθαιηζηηθή θάιπςε ή άιινπ είδνπο 
ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα, όπσο ηξαπεδηθή εγγύεζε ή εγγύεζε από παξόκνην 
ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα γηα ηελ θάιπςε ηεο επζύλεο ηνπ πνπ αθνξά ζε πεξίπησζε 
ζαλάηνπ ή ζσκαηηθήο βιάβεο επηβάηε. Σν όξην ηεο ππνρξεσηηθήο αζθαιηζηηθήο 
θάιπςεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξόηεξν ησλ 250.000 SDR, αλά επηβάηε, ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (αξ. 4α 
ηεο ύκβαζεο ησλ Αζελώλ). 
 
4.2. Σν αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθό εθδίδεηαη γηα θάζε πινίν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνύ, όπσο εμεηδηθεύεηαη ζην Κέξνο 2 ηεο παξνύζαο.  
  
4.3. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, ζα ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία ζαο από ηνλ 
ελδηαθεξόκελν (κεηαθνξέαο, πινηνθηήηεο, λαπισηήο, δηαρεηξηζηήο ή άιιν 
εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν) : (α) Αίηεζε (σο Παξάξηεκα 1), ζπλνδεπόκελε από (β) 
Τπόδεηγκα Αζθαιηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ / Αζθαιηζηήξην πκβόιαην (Γαιάδηεο Θάξηεο), 
ζύκθσλα κε ην Πξνζάξηεκα Β ηνπ Θαλνληζκνύ (σο Παξάξηεκα 2 ζηελ παξνύζα) θαη 
(γ) αληίγξαθν εγγξάθνπ εζληθόηεηαο. ηηο Τπεξεζίεο ζαο ζα πξέπεη λα 
πξνζθνκίδνληαη Γαιάδηα Θάξηα / Θάξηεο, επί ησλ νπνίσλ ζα εκθαίλεηαη ε θάιπςε 
θηλδύλσλ θαηά πνιέκνπ5 θαη θαηά ινηπώλ θηλδύλσλ, εθηόο πνιέκνπ.  
 
4.4. Αζθάιηζε πνπ δύλαηαη λα γίλεη απνδεθηή παξέρεηαη από ηα κέιε ηεο Γηεζλνύο 
Οκάδαο Αιιειναζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ (International Group of P&I Clubs), θαζώο 
θαη άιιεο απνηειεζκαηηθέο κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο, όπσο ηξαπεδηθή 
εγγύεζε ή εγγύεζε από παξόκνην ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα (πρ αζθαιηζηηθή 
εηαηξία). ε πεξίπησζε πνπ ε αζθάιηζε δελ πξνέξρεηαη από κέιε ηεο Γηεζλνύο 
Οκάδαο Αιιειναζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ (International Group of P&I Clubs), ζα 
πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από βεβαίσζε ηεο Γηεύζπλζεο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο 
ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, δηα ηελ νπνίαο λα βεβαηώλεηαη όηη ν Αζθαιηζηηθόο 
Οξγαληζκόο ιεηηνπξγεί λόκηκα ζηε ρώξα θαη δύλαηαη λα πξνβεί ζε ηέηνηνπ ηύπνπ 
αζθαιίζεηο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή.  
 
4.5. Δπηζπλάπηεηαη (Παξάξηεκα 3) Πίλαθαο κε ηα κέιε ηεο Γηεζλνύο Οκάδαο 
Αιιειναζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ, ηα νπνία ζην ζύλνιό ηνπο έρνπλ ζπκθσλήζεη λα 
εθδίδνπλ Γαιάδηεο Θάξηεο γηα ινηπνύο θηλδύλνπο, εθηόο πνιέκνπ. Οξηζκέλα από ηα 
κέιε έρνπλ επίζεο αλαιάβεη λα εθδίδνπλ Γαιάδηεο Θάξηεο θηλδύλσλ θαηά πνιέκνπ 
πνπ επίζεο πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 3.   
 
4.6. Τπόδεηγκα ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, ην νπνίν ζα εθδίδεηαη γηα θάζε πινίν 
ππνρξεσηηθά ηόζν ζηελ ειιεληθή όζν θαη ζηελ αγγιηθή γιώζζα επηζπλάπηεηαη σο 
Παξάξηεκα 4 ζηελ παξνύζα. Ωο ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ζα 
ηίζεηαη ε πεξίνδνο αζθάιηζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε Γαιάδηα Θάξηα. Δπηζεκαίλεηαη όηη 
ζην παξόλ ζηάδην δελ έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί Αλαγλσξηζκέλνη Οξγαληζκνί γηα ηελ 
έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ, θαηά ζπλέπεηα ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Τπνδείγκαηνο 
κπνξεί λα δηαγξάθεηαη.  

                                                 
5
 τουσ οποίουσ περιλαμβάνεται και θ περίπτωςθ τρομοκρατικισ ενζργειασ. 



 
4.7. ην παξόλ ζηάδην θαη κε δεδνκέλν όηη ε ρώξα καο δελ απνηειεί αθόκε 
ζπκβαιιόκελν κέξνο ζην Πξσηόθνιιν ηνπ 2002 ηεο ύκβαζεο ησλ Αζελώλ, 
πηζηνπνηεηηθά ζα εθδίδνληαη κόλν ζε ππό ειιεληθή ζεκαία ππόρξεα πινία, θαζώο θαη 
ζε ππόρξεα ππό μέλε ζεκαία πινία κεηαθνξάο επηβαηώλ πνπ θαηαπιένπλ ζηνπο 
ιηκέλεο ζαο εθηειώληαο πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιόγηα δηεζλώλ πιόσλ θαη αηηνύληαη 
ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηηξαπεί ν θαηάπινπο/απόπινπο 
από/πξνο ειιεληθό ιηκέλα.  
 
4.8. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ θαη κέρξη λεσηέξαο δελ ζα εηζπξάηηνληαη 
ηέιε. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ζα ππνβάιινληαη ζην 
ΤΛΑ/ΘΔΔΠ/ΓΘΔΟ/Αξρείν Πινίσλ γηα ηελ ηήξεζε ζρεηηθνύ αξρείνπ, εθόζνλ απηό είλαη 
ππό ειιεληθή ζεκαία θαη ζην ΤΛΑ/Α.Ι-ΔΙ.ΑΘΣ/ΓΔΙΔΠ, εθόζνλ είλαη ππό μέλε 
ζεκαία.  
 
4.9. Κε λεώηεξε εγθύθιην ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηώλ ΤΛΑ  ζα παξαζρεζνύλ νδεγίεο 
σο πξνο ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνύ. Ζ παξνύζα εγθύθιηνο ζα 
επηθαηξνπνηεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θύξσζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ 
2002, ζηε ύκβαζε ησλ Αζελώλ.  
 
5.ΣΔΛΙΚΔ ΤΣΑΔΙ 
 
5.1. Πξντζηάκελνη ησλ Ιηκεληθώλ Αξρώλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ νξζή ηήξεζε, ηελ 
πηζηή εθαξκνγή θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ππνδεέζηεξσλ Ιηκεληθώλ Αξρώλ, θαζώο θαη 
δξαζηεξηνπνηνύκελσλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπ κεηαθνξέσλ ππόρξεσλ 
πινίσλ. 
 
5.2. Ζ παξνύζα λα ηεζεί ζην θάθειν Κνλίκσλ Δγθπθιίσλ. Αληίγξαθό ηεο λα 
αλαξηεζεί θαη λα παξακείλεη αλαξηεκέλε ζε θαιή θαηάζηαζε ζηνλ Πίλαθα 
Αλαθνηλώζεσλ ηεο Τπεξεζίαο ζαο, ζηνλ νπνίν έρεη πξόζβαζε ην θνηλό. 
 
5.3. Αλαθέξαηε ιήςε ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο ησλ Τπεξεζηώλ ΤΛΑ πνπ 
εμέδσζαλ ηελ παξνύζα (dpns@yen.gr; dths@yen.gr; dep@yen.gr; dkeo@yen.gr). 
  
5.4. Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε επί ζεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο αλαθύςνπλ θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνύζαο, έιζεηε ζε ζπλελλόεζε κε αξκόδηεο θαηά πεξίπησζε 
Τπεξεζίεο.   
 
5.5.Οη Δλώζεηο ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαινύληαη γηα  ηελ έγθαηξε 
ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  
 
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 
Κ/ΛΥ – Λ/Υ – Τ/Υ 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
(ππνγεγξακκέλν) 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΟΤΙΟ 

 

mailto:dpns@yen.gr


 
 
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ   
1. ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ ΑΔ 
Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο 
Διεπζ. Βεληδέινπ 21 
ΣΘ. 102 50 Αζήλα 
2. ΔΛΩΖ ΑΦΑΙΗΣΗΘΩΛ ΔΣΑΗΡΗΩΛ 
ΔΙΙΑΓΟ  
3. ΤΛΓΔΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ 
ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΛΑΤΣΗΙΗΑ (ΔΔΛ)  
4. ΔΛΩΖ ΔΦΟΠΙΗΣΩΛ 
ΘΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΙΟΗΩΛ ΘΑΗ ΦΟΡΔΩΛ 
ΛΑΤΣΗΙΗΑ (ΔΔΘΦΛ) 
5. ΔΛΩΖ ΔΙΙΖΛΩΛ ΔΦΟΠΙΗΣΩΛ 
6. ΛΑΤΣΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΟ 
 
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ  
1. Γξ. θ. ΤΛΑ (πηα) 
2. Γξ. θ. ΓΓ  
3. Γξ. θ. ΓΓΑΛ  
4. Γξ. θ. Α/Ι-ΔΙ.ΑΘΣ.  
5. Γξ. θ. Τ/Ι-ΔΙ.ΑΘΣ. 
6. Γξ. θ. Δ/Α.Ι-ΔΙ.ΑΘΣ 
7. Γξ. θ. Δ.Β.Α./Ι..-ΔΙ.ΑΘΣ. - Δ.Λ.Α./Ι..-

ΔΙ.ΑΘΣ.  
8. Γξ. θ. Δ.Γ.Δ.Η.Λ./Ι..-ΔΙ.ΑΘΣ. – 

Α.Γ.Λ.Α./Ι.. ΔΙ.ΑΘΣ.  
9. Γξ. θ. Πξντζηακέλνπ  Θιάδνπ Διέγρνπ 

Δκπνξηθώλ Πινίσλ  
10. Γξ. θ. ΠΘΔ  θαη Δ. ΤΛΑ /ΓΘ  
11. Γξ. θ. Γ/ληή Θιάδνπ Λαπηηιηαθήο 

Πνιηηηθήο  
12. ΤΛΑ/ Α.Ι-ΔΙ.ΑΘΣ./ ΓΗΓΑΘΑΙ – 

ΓΔΙΔΠ / ΓΔΙ 
13. ΤΛΑ / ΓΘ – ΓΛΠΑ  
14. ΤΛΑ / ΘΔΔΠ / ΓΘΔΟ- ΓΔΠ 
15. ΟΙΔ ΣΗ ΠΔ.ΓΗ.Ι. 
 

 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

 
ΑΙΣΗΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΑΦΑΛΙΗ Ή ΑΛΛΗ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 392/2009 

 

 

 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ: _____________________  

ΟΝΟΜΑ: _______________________ 
 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ:________________ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ:________________ 

Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ:________________ 
Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ: 

 _________________ 

ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 
 _______________ 

ΔΣΟ ΓΔΝΝΗΗ: 
 _________________ 

ΑΓΣ: ___________________________ 

ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ:__________________ 
ΣΗΔΛΔΦΩΝΟ: ___________________ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: _________________ 
 

 
 

 

 
 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ: 
 

α) Αζθαιηζηήξην πκβόιαην (Γαιάδηα Θάξηα)  

γηα θάιπςε θηλδύλσλ θαηά πνιέκνπ 
β) Αζθαιηζηήξην πκβόιαην (Γαιάδηα Θάξηα)  

γηα θάιπςε θηλδύλσλ θαηά ινηπώλ θηλδύλσλ  
εθηόο πνιέκνπ,  

γ) Αληίγξαθν εγγξάθνπ εζληθόηεηαο  
 

 

ΠΡΟ 

Κ/ΛΥ – Λ/Υ – Τ/Υ 
 

 
 

 
 

αο θαηαζέησ ηα παξαπιεύξσο  

αλαθεξόκελα ζπλεκκέλα θαη παξαθαιώ γηα 

ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ αζθάιηζεο / 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο γηα ην 

ππόρξεν πινίν  

ζύκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκό (ΔΘ) 392/2009. 

 

 
 

….. Αηη…………. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 
 

Η. Τπνδείγκαηα αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ (Γαιάδηαο Θάξηαο) πνπ εθδίδεη αζθαιηζηήο θηλδύλσλ 

θαηά πνιέκνπ ζηελ αγγιηθή θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα  
 

Blue Card issued by War Insurer  

Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 4bis of the Athens 

Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002.  

Name of Ship: 

 IMO Ship Identification Number: 

 Port of registry: 

 Name and Address of owner:  

This is to certify that there is in force in respect of the above named ship while in the above ownership a 

policy of insurance satisfying the requirements of article 4bis of the Athens Convention relating to the 

Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002, subject to all exceptions and limitations 

allowed for compulsory war insurance under the Convention and the implementation 

guidelines adopted by the Legal Committee of the International Maritime Organization in 

October 2006, including in particular the following clauses: [Here the text of the Convention 

and the guidelines with appendices can be inserted to the extent desirable].  

Period of insurance from: 20 February 2007  

to: 20 February 2008  

Provided always that the insurer may cancel this certificate by giving 30 days written notice to the above 

Authority whereupon the liability of the insurer hereunder shall cease as from the date of the expiry of 

the said period of notice but only as regards incidents arising thereafter.  

Date: 

This certificate has been issued by:  

............................................................... 

Signature of insurer 

War Risks, Inc. [Address]  

As agent only for War Risks, Inc.  
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Γαιάδηα θάξηα πνπ εθδίδεη αζθαιηζηήο θηλδύλσλ θαηά πνιέκνπ 

Πηζηνπνηεηηθό, ην νπνίν παξέρεηαη σο απνδεηθηηθό αζθάιηζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 4α ηεο ύκβαζεο ησλ Αζελώλ ηνπ 2002 ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηώλ 

θαη ησλ απνζθεπώλ ηνπο. 

Όλνκα πινίνπ:  

Αξηζκόο αλαγλώξηζεο IMO πινίνπ: 

Ιηκέλαο λενιόγεζεο: 

Όλνκα θαη δηεύζπλζε πινηνθηήηε: 

Πηζηνπνηείηαη, δηα ηνπ παξόληνο, όηη ην αλσηέξσ πινίν, ην νπνίν ηειεί ππό ηελ θπξηόηεηα ηνπ αλσηέξσ 

πινηνθηήηε, δηαζέηεη ζε ηζρύ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ην νπνίν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4α ηεο 

ύκβαζεο ησλ Αζελώλ ηνπ 2002 ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηώλ θαη ησλ απνζθεπώλ ηνπο, 

κε ηελ επηθύιαμε όισλ ησλ εμαηξέζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ επηηξέπνληαη γηα ηελ ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε θαηά πνιέκνπ δπλάκεη ηεο πκβάζεσο θαη ησλ εθηειεζηηθώλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκώλ πνπ 

ελέθξηλε ε Λνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνύο Λαπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2006, ηδίσο δε ησλ 

αθόινπζσλ ξεηξώλ: [ην ζεκείν απηό κπνξεί λα πξνζηεζεί, εθόζνλ θξίλεηαη ζθόπηκν, ην θείκελν ηεο 

ύκβαζεο θαη ησλ Θαηεπζπληήξησλ Γξακκώλ]. 

Πεξίνδνο αζθάιηζεο από: 20 Φεβξνπαξίνπ 2007 

        έσο: 20 Φεβξνπαξίνπ 2008 

Κε ηελ επηθύιαμε πάληνηε ηνπ γεγνλόηνο όηη ν αζθαιηζηήο κπνξεί λα αθπξώζεη ην παξόλ πηζηνπνηεηηθό 

κε έγγξαθε θνηλνπνίεζε 30 εκέξεο πξηλ ζηελ αλσηέξσ Αξρή, όπνπ ζα αλαθέξεηαη όηη ε επζύλε ηνπ 

θαησηέξσ αζθαιηζηή παύεη λα πθίζηαηαη από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο 

θνηλνπνίεζεο, αιιά κόλνλ όζνλ αθνξά ζπκβάληα ηα νπνία έιαβαλ ρώξα κεηά ηελ πάξνδό ηεο.  

Ζκεξνκελία: 
Σν παξόλ πηζηνπνηεηηθό εθδόζεθε από 

 
………………………………. 

Τπνγξαθή ηνπ αζθαιηζηή 

 

War Risks, Inc 

[Γηεύζπλζε]  

Πξάθηνξαο κόλν ηεο War Risks Inc. 
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ΗΗ. Τπνδείγκαηα αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ (Γαιάδηαο Θάξηαο) πνπ εθδίδεη αζθαιηζηήο θηλδύλσλ 

θαηά ινηπώλ θηλδύλσλ, πιελ θηλδύλσλ πνιέκνπ, ζηελ αγγιηθή θαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα  

Blue Card issued by Non-War Insurer  

Certificate furnished as evidence of insurance pursuant to article 4bis of the Athens 

Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002  

Name of Ship:  

IMO Ship Identification Number:  

Port of registry:  

Name and Address of owner:  

This is to certify that there is in force in respect of the above named ship while in the above ownership a 

policy of insurance satisfying the requirements of article 4bis of the Athens Convention relating to the 

Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002, subject to all exceptions and limitations 

allowed for non-war insurers under the Convention and the implementation guidelines 

adopted by the Legal Committee of the International Maritime Organization in October 2006, 

including in particular the following clauses: [Here the text of the Convention and the 

Guidelines with appendices can be inserted to the extent desirable].  

Period of insurance from: 20 February 2007 to: 20 February 2008  

Provided always that the insurer may cancel this certificate by giving three months written notice to the 

above Authority whereupon the liability of the insurer hereunder shall cease as from the date of the 

expiry of the said period of notice but only as regards incidents arising thereafter.  

Date:  

This certificate has been issued by  

............................................................... 

Signature of insurer  

 

PANDI P&I 

[Address]  

 
 

 
 

As agent only for PANDI P&I 
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Γαιάδηα Κάξηα, πνπ εθδίδεη αζθαιηζηήο θαηά ινηπώλ θηλδύλσλ, εθηόο πνιέκνπ 

 
Πηζηνπνηεηηθό, ην νπνίν παξέρεηαη σο απνδεηθηηθό αζθάιηζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 4α ηεο ύκβαζεο ησλ Αζελώλ ηνπ 2002 ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηώλ 
θαη ησλ απνζθεπώλ ηνπο. 
 
 

Όλνκα πινίνπ: 

 
Αξηζκόο αλαγλώξηζεο IMO πινίνπ: 

 
Ιηκέλαο λενιόγεζεο: 

 

Όλνκα θαη δηεύζπλζε πινηνθηήηε: 

Πηζηνπνηείηαη, δηά ηνπ παξόληνο, όηη ην αλσηέξσ πινίν, ην νπνίν ηειεί ππό ηελ θπξηόηεηα ηνπ αλσηέξσ 

πινηνθηήηε, δηαζέηεη ζε ηζρύ αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην, ην νπνίν πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4α ηεο 
ύκβαζεο ησλ Αζελώλ ηνπ 2002 ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηώλ θαη ησλ απνζθεπώλ ηνπο, κε 

ηελ επηθύιαμε όισλ ησλ εμαηξέζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ επηηξέπνληαη γηα ηνπο αζθαιηζηέο θαηά 
ινηπώλ θηλδύλσλ (ελλ. εθηόο πνιέκνπ) δπλάκεη ηεο πκβάζεσο θαη ησλ εθηειεζηηθώλ Θαηεπζπληήξησλ 

Γξακκώλ πνπ ελέθξηλε ε Λνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηεζλνύο Λαπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2006, 

ηδίσο δε ησλ εμήο ξεηξώλ: [ην ζεκείν απηό κπνξεί λα πξνζηεζεί, εθόζνλ θξίλεηαη ζθόπηκν, ην θείκελν 
ηεο ύκβαζεο θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ]. 

Πεξίνδνο αζθάιηζεο από: 20 Φεβξνπαξίνπ 2007 

       έσο: 20 Φεβξνπαξίνπ 2008 

Κε ηελ επηθύιαμε πάληνηε ηνπ γεγνλόηνο όηη ν αζθαιηζηήο κπνξεί λα αθπξώζεη ην παξόλ πηζηνπνηεηηθό 

κε έγγξαθε θνηλνπνίεζε ηξεηο κήλεο πξηλ ζηελ αλσηέξσ Αξρή, όπνπ ζα αλαθέξεηαη όηη ε επζύλε ηνπ 
θαησηέξσ αζθαιηζηή παύεη λα πθίζηαηαη από ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο 

θνηλνπνίεζεο, αιιά κόλνλ όζνλ αθνξά ζπκβάληα ηα νπνία έιαβαλ ρώξα κεηά ηελ πάξνδό ηεο. 

Ζκεξνκελία: 

Σν παξόλ πηζηνπνηεηηθό εθδόζεθε από 

…………………………………….. 

 

Τπνγξαθή ηνπ αζθαιηζηή 

 

……….P&I  

[Γηεύζπλζε] 

 

 Πξάθηνξαο κόλν ηεο  …Ρ&Η 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

 

Μέιε Γηεζλνύο Οκάδαο Αιιειναζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ 
 

American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc 
Assuranceforeningen Skuld 

Gard P&I (Bermuda) Ltd. 

The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited 
The Japan Ship Owners' Mutual Protection & Indemnity Association 

The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association Limited 
The North of England Protecting & Indemnity Association Limited 

The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) 

The Standard Club Ltd 
The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited 

The Swedish Club 
United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited 

The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) 
 

 

Μέιε Γηεζλνύο Οκάδαο Αιιειναζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ πνπ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο αλαιάβεη 
λα εθδίδνπλ Γαιάδηεο Κάξηεο γηα θηλδύλνπο πνιέκνπ 

 
The Swedish Club 

Assuranceforeningen Skuld 

United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited 
The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited 

The Standard Club Ltd 
The Shipowners' Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg) 

The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg) 

http://www.american-club.com/
http://www.skuld.com/
http://www.gard.no/
http://www.britanniapandi.com/
http://www.piclub.or.jp/
http://www.lsso.com/
http://www.nepia.com/
http://www.shipownersclub.com/
http://www.standard-club.com/
http://www.simsl.com/
http://www.swedishclub.com/
http://www.ukpandi.com/
http://www.westpandi.com/
http://www.skuld.com/
http://www.ukpandi.com/
http://www.simsl.com/
http://www.standard-club.com/
http://www.shipownersclub.com/
http://www.westpandi.com/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 

Τπόδεηγκα Πηζηνπνηεηηθνύ Αζθάιηζεο θαηά ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή 3 ζηελ αγγιηθή θαη 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα 

 
CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF LIABILITY 

FOR THE DEATH OF AND PERSONAL INJURY TO PASSENGERS 

 
Issued in accordance with the provisions of article 4bis of the Athens Convention relating to the Carriage 

of Passengers and their Luggage by Sea, 2002 
 

Name of Ship 

 

Distinctive 

number or 
letters 

 

IMO Ship 

Identification 
Number 

 

Port of Registry 

 

Name and full address of 

the principal place of 
business of the carrier who 

actually performs the 
carriage 

     

 

This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other 
financial security satisfying the requirements of article 4bis of the Athens Convention relating to the 

Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002. 
 

Type of Security..................................................................................................... 

 
Duration of Security  .................................................................................................  

 
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s) 

 
The insurance cover hereby certified is split in one war insurance part and one non-war insurance part, 

pursuant to the implementation guidelines adopted by the Legal Committee of the International Maritime 

Organization in October 2006. Each of these parts of the insurance cover is subject to all exceptions and 
limitations allowed under the Convention and the implementation guidelines. The insurers are not jointly 

and severally liable. The insurers are: 
 

For war risks: War Risks, Inc., [address] 

 
For non-war risks: Pandi P&I, [address] 

 
This certificate is valid until ..................................................................................... 

Issued or certified by the Government of ................................................................. 

 
(Full designation of the State) 

OR 
The following text should be used when a State Party avails itself of article 4bis, paragraph 3: 

 
The present certificate is issued under the authority of the Government of ......................... (full 

designation of the State) by ................................................ (name of institution or organization) 

 
At ................................ On ...................................  

(Place)     (Date) 
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........................................................................................ 

 (Signature and title of issuing or certifying official) 
 

 
Explanatory Notes: 

 

1. If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority 
of the country where the certificate is issued. 

 
2. If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each 

of them should be indicated. 
 

3. If security is furnished in several forms, these should be enumerated. 

 
4. The entry —Duration of Security― must stipulate the date on which such security takes effect. 

 
5. The entry —Address― of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the principal place of 

business of the insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the place of business where the 

insurance or other security is established shall be indicated. 
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΑΦΑΛΙΗ Η ΑΛΛΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ 

ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΩΜΑΣΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΔΠΙΒΑΣΩΝ 

Δθδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4α ηεο ζύκβαζεο ησλ Αζελώλ ηνπ 2002  ζρεηηθά κε ηε 
ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηώλ θαη ησλ απνζθεπώλ ηνπο 

Ολνκαζία πινίνπ 
Γηαθξηηηθόο 
αξηζκόο ή 

ραξαθηήξεο 

(Γηεζλέο 
Γηαθξηηηθό 

ήκα) 

Αξηζκόο 
αλαγλώξηζεο IMO  

πινίνπ 

Ιηκέλαο 
λενιόγεζεο 

Δπσλπκία θαη πιήξεο 
δηεύζπλζε ηεο θύξηαο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ 

κεηαθνξέα, ν νπνίνο 
εθηειεί ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ηε 
κεηαθνξά 

 

 

    

Πηζηνπνηείηαη δηα ηνπ παξόληνο όηη ππάξρεη ζε ηζρύ, ζε ζρέζε κε ην πινίν πνπ θέξεη ηελ αλσηέξσ 

νλνκαζία, ζύκβαζε αζθάιηζεο ή άιινπ είδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθή αζθάιεηα πνπ ηθαλνπνηεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 4α ηεο ζύκβαζεο ησλ Αζελώλ ζρεηηθά κε ηε ζαιάζζηα κεηαθνξά επηβαηώλ θαη ησλ απνζθεπώλ 

ηνπο, 2002. 

 

Δίδνο αζθάιεηαο  ................................................................................................................................  

 
Γηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο   ......................................................................................................................  

 

Δπσλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ(σλ) αζθαιηζηή(ώλ) θαη/ή ηνπ(σλ) εγγπεηή(ώλ) 

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε πνπ πηζηνπνηείηαη δηά ηνπ παξόληνο δηαρσξίδεηαη ζε έλα κέξνο αζθάιεηαο θαηά 

πνιέκνπ θαη έλα κέξνο αζθάιεηαο ινηπώλ θηλδύλσλ, ζύκθσλα κε ηηο εθηειεζηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
πνπ ελέθξηλε ε λνκηθή επηηξνπή ηνπ δηεζλνύο Λαπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2006. Έθαζην ησλ 

κεξώλ απηώλ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ππόθεηηαη ζε όιεο ηηο εμαηξέζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ 
επηηξέπνληαη δπλάκεη ηεο πκβάζεσο θαη ησλ εθηειεζηηθώλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ. Οη αζθαιηζηέο δελ 

επζύλνληαη αιιειεγγύσο θαη εηο νιόθιεξνλ. Οη αζθαιηζηέο είλαη: 

Γηα ηνπο θηλδύλνπο πνιέκνπ: War Risks, Inc., [δηεύζπλζε] 
Γηα ηνπο ινηπνύο θηλδύλνπο (ελλνείηαη εθηόο πνιέκνπ): Pandi P&I, [δηεύζπλζε] 

 
Σν παξόλ πηζηνπνηεηηθό ηζρύεη έσο  .....................................................................................................  

Δθδόζεθε ή επηθπξώζεθε από ηε θπβέξλεζε   ......................................................................................  

 
(Πιήξεο νλνκαζία ηνπ θξάηνπο) 

Ή 

Σν αθόινπζν θείκελν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θξάηνο κέινο ηεο ζύκβαζεο 

θάλεη ρξήζε ηνπ άξζξνπ 4α παξάγξαθνο 3: 

Σν παξόλ πηζηνπνηεηηθό εθδίδεηαη θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο θπβέξλεζεο (Πιήξεο νλνκαζία 

ηνπ θξάηνπο) από  ............................................  (νλνκαζία ηνπ θνξέα ή ηνπ νξγαληζκνύ) 

.........................................................     ,  ....................................  

(Σόπνο) (Ζκεξνκελία) 

................................................................................. 

(Τπνγξαθή θαη ηδηόηεηα ηνπ ππαιιήινπ πνπ εθδίδεη ή  επηθπξώλεη ην πηζηνπνηεηηθό) 
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Δπεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο: 

1. Ζ νλνκαζία ηνπ θξάηνπο  δύλαηαη λα ζπλνδεύεηαη από παξαπνκπή ζηελ αξκόδηα δεκόζηα Αξρή ηεο 

ρώξαο, όπνπ εθδίδεηαη ην πηζηνπνηεηηθό. 

2. Δάλ ην ζπλνιηθό πνζό ηεο αζθάιεηαο πξνέξρεηαη από πεξηζζόηεξεο ηεο κίαο πεγέο, πξέπεη λα 

αλαγξαθεί ην πνζό θαζεκηάο από απηέο. 

3. Δάλ ε αζθάιεηα παξέρεηαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, απηέο πξέπεη λα αλαθεξζνύλ. 

4. ην ζεκείν «Γηάξθεηα ηεο αζθάιεηαο» πξέπεη λα αλαγξαθεί ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία αξρίδεη λα 

ηζρύεη ε αζθάιεηα. 

5. ην ζεκείν «δηεύζπλζε ηνπ αζθαιηζηή ή ησλ αζθαιηζηώλ θαη/ή ηνπ εγγπεηή ή ησλ εγγπεηώλ» 

πξέπεη λα αλαγξαθεί ν ηόπνο ηεο θύξηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ αζθαιηζηή ή ησλ αζθαιηζηώλ θαη/ή ηνπ 

εγγπεηή ή ησλ εγγπεηώλ. Δθόζνλ ελδείθλπηαη, πξέπεη λα αλαγξαθεί ν ηόπνο όπνπ έρεη ζπλαθζεί ε 
αζθάιηζε ή έρεη ζπζηαζεί ε αζθάιεηα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


