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Τηλ:               213 137 1119
Fax:               210 4191561-3
e-mail: dpn@hcg.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πειραιάς, 9 Ιουνίου 2017

Αριθ. Πρωτ: 2213.6-1.3/41840/2017

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Δ.Σ. LLMC 1976),
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1996».

Σχετ.: Η Α.Π. 645.5-1/2012/ΑΣ 2367/23.08.2012 Εγκύκλιος ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΛΕΠ-ΔΝΠΑ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

1.1. Όπως είναι γνωστό, η Διεθνής Σύμβαση για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές
Απαιτήσεις, 1976, και το Πρωτόκολλο αυτής, 1996 (ΔΣ LLMC), που η χώρα μας έχει κυρώσει με
τους Ν. 1923/1991 (ΦΕΚ Α΄ 13) και Ν. 3743/2009 (ΦΕΚ Α΄ 24) αντίστοιχα, προβλέπει τη δυνατότητα
περιορισμού της ευθύνης των πλοιοκτητών και των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες
επιθαλάσσιας αρωγής, για ναυτικές απαιτήσεις, εκ των οποίων συγκρατούνται ιδιαίτερα οι
ακόλουθες (βλ. άρθρα 1 &  2 ΔΣ LLMC 1976):

(α) Απαιτήσεις που προέρχονται από απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες από απώλεια ή
ζημιά σε πράγματα, που συνέβησαν πάνω στο πλοίο ή σε άμεση  σχέση  με  την  εκμετάλλευση  του
πλοίου ή με επιχειρήσεις επιθαλάσσιας αρωγής και από κάθε άλλη απώλεια που προήλθε σαν
συνέπειά τους.

(β) Απαιτήσεις  για  κάθε  βλάβη  που  προέρχεται  από απώλεια - καθυστέρηση στη
θαλάσσια μεταφορά φορτίου/επιβατών/αποσκευών.

(γ) Απαιτήσεις  που  προέρχονται  από  άλλες  απώλειες  οι  οποίες προέρχονται από
προσβολή εξω-συμβατικών δικαιωμάτων σε άμεση  σχέση  με την εκμετάλλευση του πλοίου ή τις
επιχειρήσεις επιθαλάσσιας αρωγής.

(δ) Απαιτήσεις σχετικές με την ανέλκυση, μετακίνηση, καταστροφή, ή εξουδετέρωση
επιβλαβών συνεπειών πλοίου που έχει βυθισθεί, ναυαγήσει, προσαράξει  ή εγκαταλειφθεί,
περιλαμβάνοντας και οτιδήποτε βρίσκεται ή βρισκόταν πάνω σ` αυτό το πλοίο.

1.2. Υπενθυμίζεται επίσης ότι  με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της ΔΣ LLMC 1976
προσδιορίζονται τα όρια αστικής ευθύνης για απαιτήσεις που εγείρονται: (α) λόγω απώλειας ζωής ή
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σωματικής βλάβης (αρ. 6 παρ. 1 (α) της Σύμβασης), (β) λόγω προκληθέντων  ζημιών σε πλοίο,
περιουσία ή σε άμεση σχέση με την εκμετάλλευση του πλοίου (αρ. 6 παρ. 1 (β) της Σύμβασης) και
(γ) από περιστατικό για απώλεια ζωής ή σωματικής βλάβης σε επιβάτες πλοίου (αρ. 7 της
Σύμβασης). Επισημαίνεται ότι μονάδα υπολογισμού των προαναφερομένων ορίων είναι τα «Ειδικά
Τραβηκτικά Δικαιώματα» (SDR), που προσδιορίζονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (αρ.8 της
Σύμβασης).

1.3. Συναφώς σημειώνεται ότι τα όρια ευθύνης των περιπτώσεων (α) και (β) υπολογίζονται σε
συνάρτηση με τη χωρητικότητα του πλοίου, ενώ όσον αφορά τα όρια ευθύνης της περίπτωσης (γ)
(απαιτήσεις επιβατών) και συναφείς απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης, αυτά καθορίζονται
πλέον βάσει του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Σύμβαση των Αθηνών (Ν. 4195/2013, ΦΕΚ Α΄ 211) και
τον Κανονισμό της Ε.Ε. Νο 392/2009, ο οποίος επεκτείνει τα όρια ευθύνης και ασφάλισης της εν
λόγω Σύμβασης και στα πλοία ενδομεταφορών (Κατηγορίας  Α και Β της Οδηγίας 98/18/ΕΚ, από
3.12.2016 και 31.12.2018 αντίστοιχα).1

1.4. Επιπρόσθετα, στη χώρα μας, ως κράτος μέλος της Ε.Ε., ισχύει και εφαρμόζεται και το Π.Δ.
06/2012 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές
απαιτήσεις» (ΦΕΚ Α΄ 7). Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ανωτέρω Π.Δ., οι πλοιοκτήτες πλοίων με
ολική χωρητικότητα ίση ή μεγαλύτερη των 300 GT, υπό ελληνική ή και ξένη σημαία εφόσον
εισέρχονται σε ελληνικό λιμένα ή/και δραστηριοποιούνται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, υποχρεούνται
να διαθέτουν ασφάλιση στα εν λόγω πλοία, η οποία να καλύπτει τις ναυτικές απαιτήσεις που
υπόκεινται σε περιορισμό δυνάμει της Δ.Σ. LLMC 1976, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (βλ.
αναλυτικά την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ΔΕΛΕΠ-ΔΝΠΑ).

2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Σ. LLMC

2.1. Την 08.06.2015, τέθηκαν διεθνώς σε ισχύ νέα όρια αστικής ευθύνης για απαιτήσεις που
εμπίπτουν στο πεδίο της Δ.Σ. LLMC 1976, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 1996. Τα εν
λόγω όρια υιοθετήθηκαν με τη LEG. 5 (99) Απόφαση της Νομικής Επιτροπής ΙΜΟ περί «Αποδοχής
των τροποποιήσεων των ορίων περιορισμού της ευθύνης στο Πρωτόκολλο 1996 στη Σύμβαση
Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις,1976» και εγκρίθηκαν από τα Συμβαλλόμενα
Μέρη της Σύμβασης με τη διαδικασία σιωπηρής αποδοχής που προβλέπεται στο άρθρο 8, παρ. 8,
του Πρωτοκόλλου που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με το ταυτάριθμο άρθρο του Νόμου
3743/2009. Όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 9 του Πρωτοκόλλου 1996 και του
ιδίου Νόμου, όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δεσμεύονται από την τροποποίηση των ορίων, που
υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία σιωπηρής αποδοχής.

2.2. Ειδικότερα, με την ανωτέρω Απόφαση της Νομικής Επιτροπής του ΙΜΟ, τα όρια αστικής
ευθύνης του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου 19962 τροποποιούνται αυξανόμενα ως εξής:

α. Σχετικά με απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες:

 (ι) 3.020.000 Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους 2.000
κόρους,

1 Βλ. αναλυτικά ΑΠ 3139.Α.7/ΑΣ415/19.12.2012 Εγκύκλιο ΥΝΑ/ΔΝΠΑ 3 - ΔΘΣ 3 – ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ,  ΑΠ
3139.Α.7/ΑΣ985/13.05.2014 Εγκύκλιο ΥΝΑ/ΔΝΠΑ-ΔΘΣ-ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ-ΔΕΛΕΠ και ΑΠ 2213.3-
2/11004/2016/28.12.2016 Εγκύκλιο ΥΝΑΝΠ/ΔΠΝ-ΚΕΠ/ΔΕΠ-ΔΑΝ-ΔΛΑ.
2 Τα οποία είχαν τροποποιήσει τα όρια αστικής ευθύνης που ετίθεντο στη διάταξη του άρθρου 6 της ΔΣ LLMC
1976.
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 (ιι) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο
(ι):

για κάθε κόρο από 2.001 μέχρι 30.000 κόρους, 1208 Μονάδες Υπολογισμού

για κάθε κόρο από 30.001 μέχρι 70.000 κόρους, 906 Μονάδες Υπολογισμού και

 για κάθε κόρο πάνω από 70.000 κόρους, 604 Μονάδες Υπολογισμού.

 β. Σχετικά με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση:

(ι) 1.510.000 Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους 2.000
κόρους,

(ιι) για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο
(ι):

για κάθε κόρο από 2.001 μέχρι 30.000 κόρους, 604 Μονάδες Υπολογισμού

για κάθε κόρο από 30.001 μέχρι 70.000 κόρους, 453 Μονάδες Υπολογισμού και

για κάθε κόρο πάνω από 70.000 κόρους, 302 Μονάδες Υπολογισμού.

2.3. Κατόπιν των ανωτέρω, τα πιστοποιητικά ασφάλισης που φέρονται επί των υπόχρεων
πλοίων θα πρέπει να καλύπτουν το ύψος ασφάλισης των ανωτέρω τροποποιημένων ορίων
περιορισμού αστικής ευθύνης, όπως έχουν εγκριθεί από τη Νομική Επιτροπή του ΙΜΟ και ισχύουν
διεθνώς και στη χώρα μας.

3. ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

3.1. Προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών να μεριμνήσουν για την ορθή τήρηση, την πιστή
εφαρμογή και την ενημέρωση των υποδεέστερων Λιμενικών Αρχών, διαβιβάζοντας αντίγραφο της
παρούσας,  καθώς και για την ενημέρωση των δραστηριοποιούμενων στην περιοχή δικαιοδοσίας
τους μεταφορέων και πρακτόρων υπόχρεων πλοίων.
3.2. Η παρούσα να τεθεί στο φάκελο Μονίμων Εγκυκλίων και να τηρείται παράλληλα με τις
σχετικές εγκυκλίους. Αντίγραφό της να αναρτηθεί και να παραμείνει αναρτημένη σε καλή κατάσταση
στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας σας, στον οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.

3.3. Οι Ενώσεις και φορείς στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την
ενημέρωση των μελών τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κ/ΛΧ – Λ/Χ

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Οργάνωσης & Λειτουργίας Δικαιοσύνης

Ο Υπουργός

Παναγιώτης Κουρουμπλής
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2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελευθ. Βενιζέλου 21 ΤΚ. 102 50 Αθήνα
3. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΣΕΕΝ)
5. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΕΚΦΝ)
6. ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
7. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΟΣ
8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ (Π.ΕΝ.ΕΤ.Η.Σ.)
9. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΩ.Ν.Π.Α.Π.)
11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. ΓΓ
3. Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
4. Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Γρ. κ. Α΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
6. Γρ. κ. Β΄ Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
7. Γρ. κκ. ΔΚΑ΄ – ΔΚΒ΄ – ΔΚΓ΄- Β/ΔΚΒ –

Β/ΔΚΑ
8. ΓΕΛΣ - ΔΛΑ – ΔΕΠ – ΔΑΝ - ΔΙΠΘΑΠ
9. ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ. ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
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