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OI ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ 

ΣΗΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟI ΣΟΤ 2004 ΕΩ 2012 
_____________________ 

 

Δηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 35  ησλ πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Κνηλνηηθό ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο θαη 
Ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ Κπθινθνξία Πινίσλ) Νόκσλ ηνπ 2004 έσο 2012 

 
 
Επίζεκε Εθεκεξίδα 
ηεο 
ΕΕ: L 308, 
29.10.2014, 
ζ. 82. 

Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 
2014/100/ΕΕ ηεο Επηηξνπήο ηεο 28εο Οθησβξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
Οδεγίαο 2002/59/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε δεκηνπξγία 
θνηλνηηθνύ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ θαη ελεκέξσζεο», 

 
131(I) ηνπ 2004 
98(Ι) ηνπ 2010 
92(Ι) ηνπ 2012. 

Ο Τπνπξγόο πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ, αζθώληαο ηελ εμνπζία πνπ ηνπ παξέρεηαη κε ην άξζξν 
35 ησλ  πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Κνηλνηηθό ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο θαη Ελεκέξσζεο 
ζρεηηθά κε ηελ Κπθινθνξία Πινίσλ) Νόκσλ ηνπ 2004 έσο 2012 εθδίδεη ην αθόινπζν δηάηαγκα. 
 

πλνπηηθόο 
 ηίηινο. 

1. Σν παξόλ ζα αλαθέξεηαη σο ην  πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Κνηλνηηθό ύζηεκα 
Παξαθνινύζεζεο θαη Ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ Κπθινθνξία Πινίσλ) Δηάηαγκα ηνπ 2014. 
 

Εξκελεία. 2. -(1) ην παξόλ Δηάηαγκα ν όξνο «Νόκνο» ζεκαίλεη  ηνπο  πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο 
(Κνηλνηηθό ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο θαη Ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ Κπθινθνξία Πινίσλ) 
Νόκνπο ηνπ 2004 έσο 2012 θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο λόκνπο ηνπο ηξνπνπνηνύλ ή 
αληηθαζηζηνύλ. 
 
(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη όξνη πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ Δηάηαγκα θαη δελ νξίδνληαη 
δηαθνξεηηθά, έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νόκνο. 
 

Αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Σξίηνπ Παξαξηήκαηνο 
ηνπ Νόκνπ. 
 

3. Σν Σξίην Παξάξηεκα ηνπ Νόκνπ αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν-. 
 

«ΣΡΙΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
(άξζξα 15(5) θαη 6, 16(6) θαη 23Α ηνπ Νόκνπ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ  ΤΣΗΜΑ SAFESEANET 
1.   Γεληθή ζεώξεζε θαη αξρηηεθηνληθή 
Σν ζύζηεκα αληαιιαγήο λαπηηιηαθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο Έλσζεο SafeSeaNet θαζηζηά δπλαηή ηε ιήςε, απνζήθεπζε, 
αλάθηεζε θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο, ηεο αζθάιεηαο ησλ πινίσλ 
θαη ησλ ιηκέλσλ, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επίηεπμεο απνδνηηθώλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ 
θαη λαπηηιηαθήο θίλεζεο. 
Σν ύζηεκα SafeSeaNet είλαη εμεηδηθεπκέλν ζύζηεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηώλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη λα παξάζρεη ζηελ Επξσπατθή Επηηξνπή θαη ηα 
θξάηε κέιε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. Απαξηίδεηαη από έλα 
δίθηπν εζληθώλ ζπζηεκάησλ SafeSeaNet ζηα θξάηε κέιε θαη έλα θεληξηθό ζύζηεκα SafeSeaNet, ην νπνίν ιεηηνπξγεί 
σο θνκβηθό ζεκείν. 
Σν δίθηπν αληαιιαγήο λαπηηιηαθώλ πιεξνθνξηώλ ηεο Έλσζεο ζα ζπλδέεη όια ηα εζληθά ζπζηήκαηα SafeSeaNet πνπ 
ζα δεκηνπξγεζνύλ ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Νόκν θαη ηελ Οδεγία 2002/59/ΕΚ θαη ζα πεξηιακβάλεη ην θεληξηθό 
ζύζηεκα SafeSeaNet. 
2.   Δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία, αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ηνπ SafeSeaNet 
2.1.   Αξκνδηόηεηεο 
2.1.1.   Εζληθά ζπζηήκαηα SafeSeaNet 
Η Αξκόδηα Αξρή δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί έλα εζληθό ζύζηεκα SafeSeaNet πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ αληαιιαγή 
λαπηηιηαθώλ πιεξνθνξηώλ κεηαμύ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηώλ ππό ηελ επζύλε ηεο. 
Η Αξκόδηα Αξρή είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ εζληθό 
ζπληνληζκό ησλ ρξεζηώλ θαη ησλ παξόρσλ ησλ δεδνκέλσλ, θαζώο θαη γηα λα δηαζθαιίδεη όηη έρνπλ θαζνξηζηεί νη 
θσδηθνί UN LOCODES θαη όηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ζπληεξνύληαη ε αλαγθαία εζληθή ππνδνκή πιεξνθνξηθήο θαη νη 
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έγγξαθν ειέγρνπ δηεπαθήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 2.3. 
Σν εζληθό ζύζηεκα SafeSeaNet θαζηζηά δπλαηή ηε δηαζύλδεζε όισλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηώλ ππό ηελ 
επζύλε ηεο Αξκόδηαο Αξρήο θαη κπνξεί λα θαηαζηεί πξνζβάζηκν από θαζνξηζκέλνπο λαπηηιηαθνύο παξάγνληεο 
(πινηνθηήηεο, πξάθηνξεο, πινηάξρνπο, λαπισηέο θαη άιινπο) όηαλ εμνπζηνδνηνύληαη πξνο ηνύην από ηελ Αξκόδηα 
Αξρή, ζπγθεθξηκέλα πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ε ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη παξαιαβή αλαθνξώλ ζύκθσλα κε ηελ 
λνκνζεζία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 
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1 Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1406/2002 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ινπλίνπ 2002, ζρεηηθά κε ηε 

ζύζηαζε επξσπατθνύ νξγαληζκνύ γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα (Επίζεκε Εθεκεξίδα L 245 εκεξ. 29.9.2003 ζει. 10) όπσο 
ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από ηνλ Καλνληζκό (ΕΕ) αξηζ. 100/2013 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο 
Ιαλνπαξίνπ 2013 (Επίζεκε Εθεκεξίδα L 39, εκεξ. 9.2.2013, ζει. 9). 

2.1.2.   Κεληξηθό ζύζηεκα SafeSeaNet 
Η Επξσπατθή Επηηξνπή είλαη ππεύζπλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο SafeSeaNet ζε 
επίπεδν άζθεζεο πνιηηηθήο, θαζώο θαη γηα ηελ επίβιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο SafeSeaNet ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αξκόδηα 
Αξρή θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο άιισλ θξαηώλ κειώλ ελώ, ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1406/2002

1
, ν 

Επξσπατθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα είλαη ππεύζπλνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε κέιε θαη ηελ 
Επξσπατθή Επηηξνπή, γηα: 
-ηελ ηερληθή πινπνίεζε θαη ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο SafeSeaNet, 
-ηελ αλάπηπμε, εθκεηάιιεπζε θαη ελνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ θαη δεδνκέλσλ, θαζώο θαη γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ δηεπαθώλ κε ην θεληξηθό ζύζηεκα SafeSeaNet, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ AIS πνπ 
ζπιιέγνληαη κέζσ δνξπθόξνπ, θαη κε ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη ηεο Οδεγίαο 
2002/59/ΕΚ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. 

Σν θεληξηθό ζύζηεκα SafeSeaNet, ιεηηνπξγώληαο σο θνκβηθό ζεκείν, δηαζπλδέεη όια ηα εζληθά ζπζηήκαηα 
SafeSeaNet θαη δεκηνπξγεί ηελ αλαγθαία ππνδνκή πιεξνθνξηθήο θαη ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο όπσο πεξηγξάθνληαη 
ζην “έγγξαθν ειέγρνπ δηεπαθήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο” πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3. 

2.2.   Αξρέο δηαρείξηζεο 
Η Επξσπατθή Επηηξνπή ζπγθξνηεί δηεπζύλνπζα νκάδα πςεινύ επηπέδνπ, ε νπνία πηνζεηεί ηνλ εζσηεξηθό ηεο 
θαλνληζκό, απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο  ηεο Αξκόδηαο Αξρήο θαη από εθπξνζώπνπο άιισλ θξαηώλ κειώλ θαη ηεο 
Επξσπατθήο Επηηξνπήο θαη έρεη σο απνζηνιή: 
- λα δηαηππώλεη ζπζηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο SafeSeaNet, 
-λα δίλεη θαηάιιειεο νδεγίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο, 
-λα ζπλεπηθνπξεί ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή ζηελ επαλεμέηαζε ησλ επηδόζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 
-λα πξνζθέξεη ηελ θαηάιιειε θαζνδήγεζε γηα ηελ αλάπηπμε δηαιεηηνπξγηθήο πιαηθόξκαο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 
πνπ ζα ζπλδπάδεη πιεξνθνξίεο από ην ζύζηεκα SafeSeaNet κε πιεξνθνξίεο από ηα άιια ζπζηήκαηα πιεξνθνξηώλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3, 
-λα εγθξίλεη ην έγγξαθν ειέγρνπ δηεπαθήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.3. θαη θάζε 
κειινληηθή ηνπ ηξνπνπνίεζε, 
-λα εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπιινγή θαη δηάδνζε πιεξνθνξηώλ κέζσ ηνπ SafeSeaNet, νη νπνίεο 
ζρεηίδνληαη κε ηελ Αξκόδηα Αξρή θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο πνπ έρνπλ νξίζεη άιια θξάηε κέιε γηα λα εθηεινύλ θαζήθνληα 
δπλάκεη ηεο Οδεγίαο 2002/59/ΕΚ, 
-λα έξρεηαη ζε επαθή κε άιια ζρεηηθά θόξα, ηδίσο κε ηελ νκάδα απινύζηεπζεο ησλ λαπηηιηαθώλ δηαηππώζεσλ θαη 
ησλ ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ πιεξνθνξηώλ. 
 
2.3.   Έγγξαθν ειέγρνπ δηεπαθήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηερληθή ηεθκεξίσζε SafeSeaNet 
Η Επξσπατθή Επηηξνπή ζα ζπληάμεη θαη ζα ηεξεί, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Αξκόδηα Αξρή θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο 
ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ, έγγξαθν ειέγρνπ δηεπαθήο θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο (IFCD). 
Σν έγγξαθν ζα πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ηηο απαηηήζεηο επηδόζεσλ θαη ηηο εθαξκνζηέεο δηαδηθαζίεο γηα ηα εζληθά θαη ηα 
θεληξηθά ζθέιε ηνπ SafeSeaNet, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζζεί θαηά ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε κε ηε 
ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο. 
Σν IFCD ζα πεξηιακβάλεη θαλόλεο γηα:  
-ηελ θαζνδήγεζε όζνλ αθνξά ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ησλ ρξεζηώλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 
δεδνκέλσλ, 
-ηελ ελζσκάησζε ησλ ζηνηρείσλ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, θαη ηε δηάδνζή ηνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 
SafeSeaNet, 
- ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ  Επξσπατθό Οξγαληζκό γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα θαη ηα θξάηε κέιε, 
θαζνξίδνληαο ηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ γηα ηελ πνηόηεηα δεδνκέλσλ ηνπ SafeSeaNet, 
- γηα ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο γηα ηε κεηάδνζε θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη  
-ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε εζληθό θαη θεληξηθό επίπεδν. 
 
Σν IFCD αλαθέξεη ηνπο ηξόπνπο απνζήθεπζεο θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ γηα επηθίλδπλα ή ξππνγόλα 
εκπνξεύκαηα ζρεηηθά κε ηαθηηθά δξνκνιόγηα γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί εμαίξεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ. 
Ο  Επξσπατθόο Οξγαληζκόο γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα ζα θαηαξηίζεη θαη ζα δηαηεξεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
Αξκόδηα Αξρή θαη ηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ, ηελ ηερληθή ηεθκεξίσζε ηνπ SafeSeaNet, όπσο 
πξόηππα γηα ηνλ κνξθόηππν αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, δηαιεηηνπξγηθόηεηα κε άιια ζπζηήκαηα θαη εθαξκνγέο, 
εγρεηξίδηα ρξεζηώλ, πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπ δηθηύνπ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
ηε ζηήξημε ησλ ππνρξεώζεσλ αλαθνξάο. 
3.   Αληαιιαγή θαη γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ 
Σν ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί βηνκεραληθά πξόηππα θαη έρεη ηελ ηθαλόηεηα αιιειεπίδξαζεο κε δεκόζηα θαη ηδησηηθά 
ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ παξνρή ή ηε ιήςε πιεξνθνξηώλ εληόο ηνπ SafeSeaNet. 
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2 Οδεγία 2010/65/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Οθησβξίνπ 2010, ζρεηηθά κε ηηο δηαηππώζεηο 
ππνβνιήο δειώζεσλ γηα ηα πινία θαηά ηνλ θαηάπινπ ή/θαη απόπινπ από ιηκέλεο ησλ θξαηώλ κειώλ θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 
Οδεγίαο 2002/6/ΕΚ (Επίζεκε Εθεκεξίδα L 283 εκεξ. 29.10.2010, ζει. 1). 
3
 Η ελ ιόγσ Οδεγία κεηαθέξζεθε ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο δπλάκεη ησλ πεξί Επθνιηώλ Τπνδνρήο θαη 

Απαγόξεπζεο Απόξξηςεο ζηε Θάιαζζα Απνβιήησλ Πινίνπ θαη Καηαινίπσλ Φνξηίνπ Καλνληζκώλ ηνπ 2003 θαη 2009 (Κ.Δ.Π. 
771/2003 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από Κ.Δ.Π. 287/ 2009). 
4
 Η ελ ιόγσ Οδεγία κεηαθέξζεθε ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο δπλάκεη ησλ πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Ρύπαλζε 

από Πινία) Νόκσλ ηνπ 2008 θαη 2010 (Ν. 45(Ι)/2008 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από Ν.124(Ι)/2010). 
5
 Η ελ ιόγσ Οδεγία κεηαθέξζεθε ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο δπλάκεη ηνπ πεξί Εκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Έιεγρνο 

ηνπ Κξάηνπο ηνπ Ληκέλα) Νόκνπ ηνπ 2011 (Ν. 95(Ι)/2011). 
6
 Η ελ ιόγσ Οδεγία κεηαθέξζεθε ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο δπλάκεη ηνπ  πεξί Δηαηππώζεσλ Τπνβνιήο 

Δειώζεσλ γηα ηα Πινία θαηά ηνλ Καηάπινπ ή /θαη Απόπινπ από Ληκέλεο ηεο Δεκνθξαηίαο Νόκνπ ηνπ 2012 (Ν. 148(Ι)/2012). 

Η Αξκόδηα Αξρή θαη νη  αξκόδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηε 
ζθνπηκόηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ιεηηνπξγηώλ πνπ εμαζθαιίδνπλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ, όηη νη πάξνρνη δεδνκέλσλ, 
θαζώο θαη νη πινίαξρνη, νη πινηνθηήηεο, νη πξάθηνξεο, νη λαπισηέο θαη νη αξκόδηεο αξρέο, ζα ρξεηάδεηαη λα ππνβάινπλ 
ηηο πιεξνθνξίεο κόλνλ κία θνξά, ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο Οδεγίαο 2010/65/ΕΕ

2
 θαη ηεο ινηπήο ζρεηηθήο 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο. Η Αξκόδηα Αξρή δηαζθαιίδεη όηη νη ππνβαιιόκελεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο πξνο ρξήζε 
ζε όια ηα ζρεηηθά ζπζηήκαηα αλαθνξάο, θνηλνπνίεζεο, αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ θαη παξαθνινύζεζεο δηαρείξηζεο 
θαη ελεκέξσζεο γηα ηε ζαιάζζηα θπθινθνξία (VTMIS). 
Η Αξκόδηα Αξρή αλαπηύζζεη θαη δηαηεξεί ηηο αλαγθαίεο δηεπαθέο γηα ηελ απηόκαηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζην 
SafeSeaNet κε ειεθηξνληθά κέζα. 
Σν θεληξηθό ζύζηεκα SafeSeaNet πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηάδνζε ειεθηξνληθώλ κελπκάησλ θαη ηελ 
αληαιιαγή ή γλσζηνπνίεζε δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηνλ παξόληα Νόκν θαη ηελ Οδεγία 2002/59/ΕΚ θαη ηε ζρεηηθή 
λνκνζεζία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, κεηαμύ άιισλ κε: 

-ηελ Οδεγία 2000/59/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηηο 

ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο απνβιήησλ πινίνπ θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ όπσο ηξνπνπνηήζεθε
3
, όζνλ αθνξά 

ην άξζξν 12 παξάγξαθνο 3· 
-ηελ Οδεγία 2005/35/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 7εο επηεκβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηε 
ξύπαλζε από ηα πινία θαη ηε ζέζπηζε θπξώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνηληθώλ θπξώζεσλ, γηα αδηθήκαηα 
ξύπαλζεο όπσο ηξνπνπνηήζεθε

4
, όζνλ αθνξά ην άξζξν 10· 

-ηελ Οδεγία 2009/16/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο Απξηιίνπ 2009, ζρεηηθά κε ηνλ 
έιεγρν ησλ πινίσλ από ην θξάηνο ιηκέλα

5
, όζνλ αθνξά ην άξζξν 24· 

-ηελ Οδεγία 2010/65/ΕΕ
6
, εθόζνλ εθαξκόδεηαη ην άξζξν 6. 

Η εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο SafeSeaNet αλακέλεηαη λα ζηεξίμεη ηε δηεπθόιπλζε θαη ηε δεκηνπξγία ελόο 
επξσπατθνύ ρώξνπ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ ρσξίο εκπόδηα. 
ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνη θαλόλεο επηηξέπνπλ ηε δξνκνιόγεζε πιεξνθνξηώλ LRIT 
ζρεηηθά κε ζθάθε ηξίησλ ρσξώλ, ηα δίθηπα ηνπ SafeSeaNet ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηαλνκή κεηαμύ ησλ θξαηώλ 
κειώλ, κε θαηάιιειν επίπεδν αζθάιεηαο, ησλ πιεξνθνξηώλ LRIT πνπ έρνπλ ιεθζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 8β ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ. 
4.   Αζθάιεηα θαη δηθαηώκαηα πξόζβαζεο 
Σν θεληξηθό θαη ηα εζληθά ζπζηήκαηα SafeSeaNet ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη ηεο 
Οδεγίαο 2002/59/ΕΚ ζρεηηθά κε ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη κε ηηο αξρέο θαη πξνδηαγξαθέο 
αζθαιείαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην IFCD, ηδίσο όζνλ αθνξά ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο. 
Η Αξκόδηα Αξρή πξνζδηνξίδεη όινπο ηνπο ρξήζηεο γηα ηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδεηαη ξόινο θαη δέζκε δηθαησκάησλ 
πξόζβαζεο ζύκθσλα κε ην IFCD.» 
 

 

Έλαξμε ηζρύνο παξόληνο 

Δηαηάγκαηνο. 
4. Σν παξόλ Δηάηαγκα ηίζεηαη ζε ηζρύ ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2015. 
 
 

_____________________ 

Έγηλε ζηηο 8 Δεθεκβξίνπ 2014  
 

ΜΑΡΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ, 
Τπνπξγόο πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ. 
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