
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 529/2014 
Απ. 4835, 28.11.2014    

Απιθμόρ 529 
  
 ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΟΙΩΝ)  

ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2002 ΜΔΥΡΙ 2006 
_________________ 

 Γλσζηνπνίεζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 2 θαη 6(3) ησλ πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Δμνπιηζκφο 
Πινίσλ) Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη ην 2006 

  

Δπίζεκε Δθεκεξίδα  
ηεο ΔΔ: 
 L304 
14.11.2013, ζει. 1 

Γηα ζθνπνχο  νινθιήξσζεο ηεο ελαξκφληζεο κε ην άξζξν 2 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο κε ηίηιν « Οδεγία 2013/52/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30

εο
 Οθησβξίνπ 2013 γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 96/98/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ πινίσλ », 

  

 
55(I) ηνπ 2002 
48(I) ηνπ 2004 
110(Ι)  ηνπ 2006 

Ο Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχλ ηα άξζξα 2 
θαη 6(3) ησλ πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Δμνπιηζκφο Πινίσλ) Νφκσλ ηνπ 2002 κέρξη 2006, 
εθδίδεη ηελ αθφινπζε γλσζηνπνίεζε: 

  

πλνπηηθφο  
ηίηινο. 

1. Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Δμνπιηζκφο 
Πινίσλ)  Γλσζηνπνίεζε ηνπ 2014. 

  
Δξκελεία. 
55(I) ηνπ 2002 
48(I)ηνπ 2004 
110(Ι)ηνπ 2006. 

2.-(1) ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε, ν φξνο «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Δκπνξηθήο 
Ναπηηιίαο (Δμνπιηζκφο Πινίσλ) Νφκνπο ηνπ 2002 κέρξη 2006, θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο 
λφκνπο ηνπο ηξνπνπνηνχλ ή αληηθαζηζηνχλ. 

 (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε θαη δελ 
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο. 

  
Παξάγξαθνο 
αθνξνχζα  
ην άξζξν 6  
ηνπ Νφκνπ. 

3.- (1) Οη εμνπιηζκνί, γηα ηνπο νπνίνπο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6(3) ηνπ Νφκνπ φηη 
θαζνξίδνληαη εθάζηνηε κε γλσζηνπνίεζε, είλαη νη αθφινπζνη: 
 

 εμνπιηζκφο, ν νπνίνο  εκθαίλεηαη είηε σο «(Νέν είδνο)» ζηε ηήιε 1 (κε ηίηιν «Αξηζκφο 
είδνπο») ηνπ  Παξαξηήκαηνο  Α.1  ηνπ Νφκνπ είηε έρεη  κεηαθεξζεί  απφ ην  Παξάξηεκα Α.2 
ηνπ Νφκνπ ζην Παξάξηεκα Α.1 ηνπ Νφκνπ,  θαη θαηαζθεπάζηεθε πξηλ  ηελ 4

ε
 Γεθεκβξίνπ 

2014 ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο  έγθξηζεο  ηχπνπ πνπ ίζρπαλ  ζηε Γεκνθξαηία πξηλ  ηελ 4
ε
 

Γεθεκβξίνπ 2014. 
 

 (2) Η ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία ην άξζξν 6(3) ηνπ Νφκνπ αλαθέξεη φηη θαζνξίδεηαη 
εθάζηνηε κε γλσζηνπνίεζε, είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο απφ ηελ 4

ε
 Γεθεκβξίνπ 2014 κέρξη θαη 

ηελ 4
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016. 

Παξάγξαθνο 
αθνξνχζα ζηελ  
έλαξμε  
ηζρχνο ηεο 
Γλσζηνπνίεζεο. 

4. Η παξνχζα γλσζηνπνίεζε ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ 4
ε
 Γεθεκβξίνπ 2014. 

                         _________________ 

                         Δθδφζεθε   ζηηο  13 Ννεκβξίνπ  2014. 
 

ΜΑΡΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΗ, 
Τπνπξγφο πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ. 
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