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Ειξουσιοδότηση οργάνων για την καταμέτρηση της χωρη- 
τικότητοις των Ελληνικών πλοίων, καθορισμός τελών, 
έκδοση και τύπος των σχετικών ττιστοποιητικών κατα- 
μέτρησης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη ; 

1. Τά άρθρα 2, 24 παρ. 1 και 2, 25 παρ. 1 και 2, 26 
παρ. 2, 29, 30 εδάφια (α) (β) και (γ) του Ν. Διατάγματος 
167/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» 
(ΦΕΚ 261 Α773). 

2. Τα άρθρα 6,7,8 και 9 της «Διεθνούς Σύμβασης για 
την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969» 
που κυρώθηκε με το Νόμο 1373/83 (ΦΕΚ 92Α783). 

3. Την αριθ. 246/19.7.84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Εμπορικού Ναυτικού. 

4. Την αριθ. 573/29.8.84 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίίχς, αποφασίσαμε : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Άρθρο 1. 

Καταμέτρηση - Ανακαταμέτρηση 

1. Η καταμέτρηση και ανακαταμέτρηση της χωρητικό¬ 
τητας των ελληνικών πλοίων και βοηθητικών ναυττηγημά- 
των, καθώς και ο προσδιορισμός και σήμανση της γραμμής 
χωρητικότητας, διενεργείται από την Επιθεώρηση Εμπορι¬ 
κών Πλοίων. 

2. Οι παραπάνω εργασίες μπορούν να διενεργούνται και 
από τους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται 
για κάθε ένα από αυτά. 

3. Η καταμέτρηση ή ανακαταμέτρηση της χωρητικότη- 
ταις ελληνικών πλοίων και βοηθητικών ναυττηγημάτων μή¬ 
κους μέχρις 24 μέτρων με τον Κανόνα Β' μπορεί να ανατί¬ 
θεται από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων σε τοπικά 
της κλιμάκια ή σε Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 3. 

4. Για τη διενέργεια των εργασιών καταμέτρησης ή ανα- 
χαταμέτρησης από την Ετηθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, 
το τοπικά της κλιμάκια και τις Λιμενικές Αρχές καταβάλ¬ 
λονται τα τέλη που προσδιορίζονται για κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση από το Κεφάλαιο Β' του Διατάγματος αυτού. 

Άρθρο 2. 

Έκδοση Πιστοποιητικών 

1. Αρμόδια για την έκδοση των πιστοποιητικών κατα¬ 
μέτρησης ή ανακαταμέτρησης. ύστερα από τον έλεγχο των 
σχετικών υπολογισμών και λοιπών στοιχείων, είναι η Επι¬ 
θεώρηση Εμπορικών Πλοίων, η οποία κοινοποιεί αντίγραφα 
αυτών στην Λιμενική Αρχή στα νηολόγια της οποίας είναι 
εγγεγραμμένο ή θα εγγραφεί το πλοίο. 

2. Για την εφαρμογή του Διατάγματος αυτού σαν μήκος 
του πλοίου λαμβάνεται το μήκος από την πρωραία όψη της 
στείρας μέχρι τον άξονα του κορμού του πηδαλίου πάνο) στην 
ίσαλο γραμμή που αντιστοιχεί στα ογδόντα πέντε εκατοστά 
(85 %) του πλευρικού ύψους ή τα ενενήντα έξη εκατοστά 
(96%) του μήκους της ισάλου που αντιστοιχεί σε βύθισμα 
των ογδόντα πέντε εκατοστών (85%) του πλευρικού ύψους, 
οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μεγαλύτερο. 

3. Για την έκδοση πιστοποιητικών καταμέτρησης ή ανα¬ 
καταμέτρησης από την Επιθεώρηση Εμπορικο'ιν Πλοίων, 
ύστερα από τον έλεγχο υι^ολογισμών και στοιχείοιν που συνέ- 
τοιξαν τα αναφερόμενα στα άρθρα 4 και 5 νομικά πρόσωπα, 
καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται από το Κεφάλαιο 
Β' αυτού του Διατάγματος. 

4. Ο τύπος των εκδιδομένων κατά περίπτωση πιστοποιη¬ 
τικών καθορίζεται στο Κεφάλαιο Γ' αυτού του Διατάγματος. 

Άρθρο 3. 

Καταμέτρηση ή Ανακατα;ιέτρηση από τοπικά κλιμάκια ή 
Λιμενικές Αρχές. 

1. Η καταμέτρηση ή α/ακαταμέτρηση (ΐε τον Κανόνα Β' 
των ελληνικών πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων 
μήκους μέχρις 24 μέτρων μπορεί ν’ ανατεθεί από την Επι¬ 
θεώρηση Εμπορικών Πλοίων σε τοπικά της κλιμάκια ή σε 
.Λιμενικές Αρχές στα νηολόγια των οποίων πρόκειται να 
εγγραφεί ή είναι εγγεγραμμένο ή ναυλοχεΐ ή ναυπηγείται 
το πλοίο ή το βοηθητικό ναυπήγημα. 

2. 2Ιτις περιπτώσεις αυτές οι υπολογισμοί καταμέτρησης 
ή ανακαταμέτρησης και τα απαιτούμενα λοιπά στοιχεία 
για την έκδοση του πιστοποιητικού καταμέτρησης αποστέλ- 
λονται από τους ενεργήσαντες την καταμέτρηση ή ανακατα¬ 
μέτρηση στην Ε.Ε.Π. για έλεγχο και έκδοση του σχετικού 
πιστοποιητικού. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από την 
Ε.Ε.Π. ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

3. Τα τέλη καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης που προ- 
βλέπονται κατά περίπτωση αττό το Κεφάλαιο Β' αυτού του 
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Διατάγματος, καταβάλλονται αττό τους πλοιοκτήτες ν) τους 
αντιπροσώπους τους στις Λιμενικές Αρχές που τις ενεργούν. 

Άρθρο 4. 

Εξουσιοδότηση Ελληνικού Νηογνώμονα 

1. Εξουσιοδοτείται ο Ελληνικός Νηογνώμονας να διε¬ 

νεργεί ; 

α) καταμέτρηση ή ανοικαταμέτρηση της χωρητικότητας 
των ελληνικών πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων 
σύμφωνα με τη σχετική ελληνική νομοθεσία και τη διεθνή 
Σύμβαση που ισχύει. 

β) Προσδιορισμό και σήμανση της γραμμής χωρητικό¬ 
τητας σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών που 
ισχύουν. 

2. Οι εργασίες αυτές διενεργούνται ανεξάρτητα αν τα 
πλοία ή βοηθητικά ναυττηγήματα ναυλοχούν σε ελληνικό 
ή ξένο λιμάνι και εφόσον ζητηθούν από τους πλοιοκτήτες 
τους. Οι πλοιοκτήτες έχουν υποχρέωση να καταβάλουν τα 
προβλεπόμενα τέλη και τις δαπάνες των εργασιών οι οποίες 
καθορίζονται από τα τιμολόγια του Ελληνικού Νηογνώμονα^ 

Άρθρο 5. 

Εξουσιοδότηση Αλλοδαπών Νηογνωμόνων 

1. Εξουσιοδοτούνται οι (χλλοδαποί Νηογνώμονες : 

α) ΑΜΕΚΙΟΑΝ ΒυΚΕΑΠ ΟΕ δΗΙΡΡΙΝΰ 
β) ΒυΚΕΑυ ΥΕΒΙΤΑδ 
γ) ΟΕΤ ΝΟΚδΚΕ ΥΕΒΙΤΑδ 
δ) ΟΕΚΜΑΝΙδΟΗΕΚ ΕΕΟΥΒ’δ 
ε) ΕΕΟΥΟ’δ ΚΕΟΙδΤΕΚ ΟΡ δΗΙΡΡΙΝΟ 
στ) ΝΙΡΡΟΝ ΚΑΕΙΙ ΚΥΟΚΑΙ 
ζ) ΚΕΟΙδΤΒΟ ΙΤΑΒΙΑΝΟ ΝΑΥΑΒΕ 

να διενεργούν : 

α) καταμέτρηση ή ανακαταμέτρηση της χωρητικότητοις 
των ελληνικών πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων σύμ¬ 
φωνα με τη σχετική ελληνική νομοθεσία και τη διεθνή 
Σύμβαση που ισχύει. 

β) Προσδιορισμό και σήμανση της γραμμής χωρητικό- 
τητοις σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών που 
ισχύουν. 

2. Οι εργασίες αυτές διενεργούνται ανεξάρτητα αν τα 
πλοία ή βοηθητικά ναυττηγήματα ναυλοχούν σε Ελληνικό 
ή ξένο λιμάνι και εφόσον ζητηθούν από τους πλοιοκτήτες 
τους. Οι πλοιοκτήτες έχουν υποχρέωση να καταβάλουν 
τα προβλεπόμενα τέλη και τις δαπάνες των εργασιών οι 
οποίες καθορίζονται από τα τιμολόγια των Νηογνωμόνων 
αυτών. 

Άρθρο 6. 

Διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικών από την ΕΕΠ 

1. Στις περιπτώσεις που η καταμέτρηση ή ανακαταμέ- 
τρηση ή ο προσδιορισμός και η σήμανση της γραμμής χω¬ 
ρητικότητας, έγινε από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, 
ή έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού πραγματοποιείται 
εφόσον : 

α) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση από τον πλοιοκτήτη ή το 
Νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο ή διπλωματούχο 
ναυπηγό ότι τα σχέδια και τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη 
για τους υπολογισμούς, ανταποκρίνονται στην πραγματική 
κατάσταση του πλοίου κατά την ημερομηνία της υττοβολής 
τους. Η δήλωση αυτή δεν απαιτείται όταν η Επιθεώρηση 
Εμπορικών Πλοίων μπορεί να διαπιστώσει μόνη της την 
ανταπόκριση των σχεδίων και λοιπών στοιχείων με την 
πραγματική κατάσταση του πλοίου. 

β) Ολοκληρωθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα ο έλεγ- 
γχος των αναλυτικών υπολογισμών και σχεδίων και στοι¬ 
χείων (που ελήφθησαν υττόψη) για τον προσδιορισμό της 
χωρητικότητας. 

2. Στις περιπτώσεις που η καταμέτρηση ή ανακαταμέ¬ 
τρηση έγινε από '^ηογνώμονα η έκδοση του σχετικού 
πιστοποιητικού από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων 
πραγματοποιείται εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα ακόλουθα στοιχεία : 

α) αναλυτικοί υπολογισμοί του Νηογνώμονα για τον 
προσδιορισμό της χωρητικότητας. 

β) 'Ολα τα σχέδια και στοιχεία τα οποία κρίνει απαραί¬ 
τητα κατά περίπτωση η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, 
μαζί με βεβαίωση του Νηογνώμονα ή υπεύθυνη δήλωση 
του πλοιοκτήτη ή διπλωματούχου ναυττηγού Μηχανικού ότι 
ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του πλοίου 
κατά την ημερομηνία υποβολής τους. 
γ) Βεβαίωση του Νηογνώμονα ότι η γραμμή χωρητικό- 

τητοις, όποτε απαιτείται ο προσδιορισμός της, προσδιορί¬ 
στηκε και σημάνθηκε στις πλευρές του πλοίου σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς που ισχύουν. 

Άρθρο 7. 

Ευθύνες - Κυρώσεις 

1. Οι Οργανισμοί που εξουσιοδοτούνται με τις διατάξεις 
αυτού του Διατάγματος για να διενεργούν καταμέτρηση ή 
ανακαταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων 
και βοηθητικών ναυττηγημάτων, προσδιορισμό και σήμανση 
της γραμμής χωρητικότητας καθώς και έκδοση πιστοποιη¬ 
τικών, έχουν υττοχρέωση να τηρούν τις διατάξεις της σχετικής 
νομοθεσίας και του Διατάγματος αυτού και να είναι υπεύ¬ 
θυνοι για την ορθότητα των υπολογισμών και λοιπών στοι¬ 
χείων. 

2. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται με τα άρθρα 4 και 5 
του παρόντος Διατάγματος στους Οργανισμούς, μπορούν να 
(ανακαλούνται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά 
αττό πρότα(τη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, εν όλω 
ή εν μέρει, προσωρινά ή οριστικά, εφ’ όσον διαπκττωθεί 
από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή την Επιθεώρηση 
Εμπορικών Πλοίων ότι αυτοί δεν ανταποκρίνονται επαρκώς 
και ικανοποιητικά στις απαιτή(/εις της εξουσιοδότησης που 
τους παρασχέθηκε. 

3. Σαν ανεπαρκής και μη ικανοποιητική ανταπόκριση 
θεωρείται ενδεικτικά η πλημμελής ή λανθασμένη εκτέϊ^ση 
καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης της χωρητικότητας 
καθώς και η (τήμανση της σχετικής γραμμής. 

Άρθρο 8 
Καταμέτρηση-Ανακαταμέτρηση πλοίων υπό ξένη σημαία 

1. Η Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων μπορεί να διε'^ερ- 
γεί υπολογισμό της χωρητικότητας και να εκδίδει το σχε¬ 
τικό πιστοποιητικό σε πλοία με ξένη σημαία, ύστερα από 
αίτηση του πλοιοκτήτη ή του αντιπροσώπου του και έγκριση 
της Προξενικής Αρχής του Κράτους τη σημαία του οποίου 
φέρει το πλοίο, ή μετά από απ’ ευθείας αίτηση αυτής της 
Προξενικής Αρχής. 

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού και των σχετι¬ 
κών υπολογισμών της χωρητικότητας θα στέλνονται το τα¬ 
χύτερο δυνατό στην Αρχή που εν^ρινε ή ζήτησε την κατα- 

3. Πιστοποιητικό που εκδίοετιχι σύμφωνοι με τις οιχτα- 
ξθις αυτού του άρθρου θα φέρει εγγραφή ότι εξεδόθηκε μετά 
από έγκριση ή αίτηση της Προξενικής Αρχής του Κράτους 
τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο. 

4. Γ>» τις εργατίβς καταμέτρησηις' ή ανα»*τίχμ)έΓρηρη?) 
κα^ς και για την έκδοση του σχετικού κιστοπτοιητοκού κατα- 
όίλλονται τα τέλη χιυ χροδλέτιονται στο Κεφάλαιο Β' αυτου 
του 'ΚανονΜμού για χλοίΐα αντίστοιχων κατηγοριών. 

Άρθρο 9. 

Οι διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου εφαρμόζονται και στις 
περιτττώσεις καταμέτρησης ή ανοικαταμέτρησης και έκδο¬ 
σης των σχετικών πιστοποιητικών με τις διατ(άξεις ειδικών 
^νονισμών (π.χ. Κανονισμοί, διώρυγος του Σουέζ). 
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Άρθρο 10 

Έκδοση Προσωρινού Πιστοποιητικού Καταμέτρησην από 
Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού και Εξωτερικού. 

1. Η χωρητικότητα πλοίων που πρόκειται να εγγραφούν 
στα ελληνικά νηολόγια μπορεί να καθορίζεται με βάση την 
χωρητικότητα που αναφέρεται, σε αλλοδαπό πιστοποιητικό 
καταμέτρησης που έφερε το πλοίο ή εφόσον δεν υπάρχει 
αλλοδαπό πιστοποιητικό καταμέτρησης μπορεί να ληφθεί 
υπόψη άλλο πιστοποιητικό ή στοιχείο από το οποίο να προ- 
κύτττει η χωρητικότητα του πλοίου. 

2. Στην περίτττωση αυτή εκδίδεται προσωρινά πιστο¬ 
ποιητικό καταμέτρησης από τις Αρχές της Νηολόγησης 
του πλοίου με τις χωρητικότητες που προκύτττουν από τα 
πιστοποιητικά ή τα στοιχεία της παρ. 1 αυτού του άρθρου, 
αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται στην Ε.Ε.Π. 

3. Ο τύπος του πιστοποιτικού αυτού καθορίζεται από τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' αυτού τοι> Διατάγματος και 
η ισχύς του δεν μπορεί να υταρβεί τους έξη (6) μήνες. 

4. Οι διατάξεις των εδαφίων 1,2 και 3 αυτής της παρα¬ 
γράφου δεν εφαρμόζονται στα πλοία στα οποία ε.ναι εφοδια¬ 
σμένα με πιστοποιητικό καταμέτρησης σύμφωνα α- τις δια¬ 
τάξεις της Δ.Σ. Κατμέτρησης 1969. Στις περιπτώσεις αυτές 
θα καταχωρείται από τις Αρχές Νηολόγησης του πλοίου 
εγγραφή ισχύος του πιστοποιητικού αυτού για διάστημα που 
δεν θα υττερ^ίνει τους 3 μήνες, με τις τοποθετήσεις που προ- 
βλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Δ.Σ. Καταμέτρη¬ 
σης 1969. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Τέλη καταμέτρησης και ανακαταμέτρησης της χωρητι¬ 
κότητας των πλοίων και την έκδοση των σχετικών πιστο¬ 
ποιητικών. 

Άρθρο 11 

Τέλη καταμέτρησης. 

1. Για την εκτέλεση των εργασιών καταμέτρησης της 
χωρητικότητας των πλοίων από την Ε.Ε.Π., τις Λιμενικές 
Αρχές και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης, και την έκδο¬ 
ση του σχετικού πιστοποιητικού, καταβάλλονται τα οικό- 
λουθα τέλη : 

α) Για πλοία μέχρι 1.000 κοχ. δραχ, 8 για κάθε κόρο 
ολικής χωρητικότητας. 

β) Για πλοία μέχρι 10.000 κοχ. δραχ. 8.000 συν 3 
δραχ. για κάθε κόρο περισσότερο των 1.000 κοχ. 
γ) Για πλοία μέχρι 50.000 κοχ. δραχ. 35.000 συν 1,5 

δραχ. για κάθε κόρο περισσότερο των 10.000 κοχ. 
δ) Για πλοία άνω των 50.000 κοχ. δραχ. 95.000 συν 

0,70 για κάθε κόρο περισσότερο των 50.00θ κοχ. 
2. α) Το ελάχιστο ποσό για τα τέλη καταμέτρησης και 

έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού ορίζεταισε 1.000 
δραχ. 

β) Στα πλοία διπλής ( δυϊκής) χωρητικότητας τα τέλη 
υπολογίζονται επί της μεγάλης χωρητικότητας. 

3. « Ανεξαρτήτως της καταβολής ή μη τελών εφ’ όσον 
αι κατά το παρόν άρθρον εργασίαι ενεργούνται κατ’ αί- 
τησιν του πλοιοκτήτου εις έτερον εκτός του Πειραιώς λιμένα 
ή εις λιμένα της οό^οδαττής υπό οργάνων της Επιθεωρήσεως 
Εμπορικών Πλοίων, επιβαρύνεται ούτος με τα κατά Νόμον 
οδοιπορικά έξοδα των μετακινουμένων, τα οποία και προ¬ 
καταβάλλει εις την Επιθεώρησιν Εμπορικών Πλοίων» ( Αρθ. 
34 παρ. 4 Ν. 973/1971). 

Άρθρο 12. 

Τέλη Ανοικαταμέτρησης 
Για την εκτέλεση των εργασιών ανακαταμέτρησης της 

χωρητικότητας των πλοίων από την Ε.Ε.Π. της Λιμενικής 
Αρχής και τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης, και την 

τ) Τ 'ν σνετικών πιστοποιητικών καταβάλλονται τα 

μισά τέλη που προβλέπονται από το άρθρο 11 αυτού του 
Κεφοιλαίου 

Άρθρο 13. 

Τέλη για την έκδοση οριστικού πιστοποιητικού καταρέ- 
τρησης ή ανακαταμέτρησης με βάση αντίστοιχο αλλοδατεής 
Αρχής ή των εξουσιοδοτημένων από τα άρθρα 4 και 5 αυτού 
του Κεφαλαίου νομικών προσώπων. 

1. Για την έκδοση πιστοποιητικού καταμέτρησης από την 
Ε.Ε.Π. με βάση αντίστοιχο πιστοποιητικό αλλοδαττής Αρχής 
ή εξουσιοδοτημένων από αυτή νομικών προσώπων, ή για 
την έκδοση πιστοποιητικού καταμέτρησης οι εργασίες και 
οι υπολογιασμοί της οποίας έγιναν από εξουσιοδοτημένα με 
αυτό το Διάταγμα νομικά πρόσωπα καταβάλλονται τα ακό¬ 
λουθα τέλη ; 

α) Για πλοία μέχρι 1.000 κοχ. δραχ. 2 κατά κόρο ολικής 
χωρητικότητας. 

β) Για πλοία μέχρι 10.000 κοχ. δραχ. 2.000 συν 0,80 
για κάθε κόρο περισσότερο των 1.000 κοχ. 
γ) Για πλοία μέχρι 50.000 κοχ. δραχ. 9.200 συν 0,40 

δραχ. για κάθε κόρο περισσότερο από 1.0.000 κοχ. 
δ) Για πλοία πάνω από 50.000 κοχ. δραχ. 25.200 συν 

0,20 δραχ. για κάθε κόρο περισσότερο από 50.000 κοχ. 

2. α) Το ελάχιστο ποσό για τα τέλη ανακαταμέτρησης 
και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ορίζεται σε 
1.000 δραχμές. 

β) Στα πλοία διπλής (δυϊκής) χωρητικότητας τα τέλη 
υπολογίζονται με βάση τη μεγάλη χωρητικότητα. 

Άρθρο 14. 

Καταμέτρηση και ανακαταμέτρηση και έκδοση των σχε¬ 
τικών πιστοποιητικών χωρίς καταβολή τελών. 

α) Κανένα τέλος δεν καταβάλλεται όταν η καταμέτρηση 
ή η ανακαταμέτρηση γίνεται αυτεπάγγελτα από την Ε.Ε.Π. 
ή τις Λιμενικές Αρχές. 

β) Για τον έλεγχο της ορθότητας καταμέτρησης ή ανα¬ 
καταμέτρησης που έχει ήδη γίνει. 
γ) Για διαπίστωση μεταβολής της χωρητικότητας από 

μετατροπές, μετασκευές ή αλλαγές χρησιμοποίησης χώρων 
που έγιναν στο πλοίο από την τελευταία καταμέτρηση ή 
ανοοιαταμέτρησή του, εφόσον τελικά διαπιστωθεί ότι η χω¬ 
ρητικότητα του πλοίου δεν έχει μεταβληθεί. 

δ) Όταν ύστερα από καταμέτρηση ή ανακαταμέτρηση 
που γίνεται μετά από αμφισβήτηση από τους ενδιαφερόμε- 
νους πλοιοκτήτες ή τους αντιπροσώπους τους για την ορθό¬ 
τητα των αποτελεσμάτων καταμέτρησης ή (τνακαταμέτρη- 
σης που έχει ήδη γίνει από την Ε.Ε.Π., τα Τοπικά της Κλι¬ 
μάκια και τις Λιμενικές Αρχές αποδειχθεί ότι πράγματι 
υπάρχουν σφάλματα κατά ποσοστό 1%. 

ε) Για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού καταμέ¬ 
τρησης όπου προβλέπεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας 
που ισχύει. 

Άρθρο 15. 

Χρόνος και τρόπος πληρωμής τελών. 
1. Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτού του Κεφα¬ 

λαίου τέλη καταβάλλονται πριν από την έκδοση των πιστο¬ 
ποιητικών καταμέτρησης ή ανακαταμέτρησης. 

2. Οι αριθμοί των σχετικών γραμματίων εισπράξεων 
και το ποσό των τελών που καταβλήθηκε αναγράφονται στο 
αντίτυπο του πιστοποιητικού που παραμένει στην ε.Ε.Π. 

Άρθρο 16. 

Τέλη καταμέτρησης με τους Κανόνες της Διώρυγας του Σουέζ 

1. Για την εκτέλεση των εργασιών καταμέτρησης από 
την Ε.Ε.Π. και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού 
σύμφωνα με τους Κανόνες της Διώρυγας του Σουέζ, κατα¬ 
βάλλονται τέλη 2 δραχ. για κάθε κόρο καθοιρής χωρητικό¬ 
τητας που προκύπτει από την καταμέτρηση σύμφωνα μ·. 

τους Κανόνες της Διώρυγας του Σουέζ. 
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2 Για την έκδοση πιστοποιητικού καταμέτρησης σύμφω¬ 
να με τους Κανόνες της Διώρυγας του Σουέζ εφόσον το πλοίο 
είναι εφοδιασμένο με αντίστοιχο πιστοποιητικά αλλοδαττης 
Αρχής η εξουσιοδότημένου από αυτή οργανισμού, δεν 
απαιτείται νέα καταμέτρηση υπό την προϋπόθεση ότι το 
πλοίο δεν έχει υποστεί μετασκευές που αλλοιώνουν τη χω- 

ρητικόποτά 'του. ο η 
Στην περίπτωση αυτή καταβΐχλλονται τέλη 2,5 δραχ. γΕ.α 

κάθε κόρο καθαρής χωρητικότητας. 
3. Για την έκδοση πιστοποιητικού καταμέτρη^ς ή ανα- 

καταμέτρησης σύμφωνα με τους Κανόνες της Διώρυγας του 
Σουέζ οι εργασίες και οι υπολογισμοί οι οποίοι έγιναν απο 
τα ε?ουσιοδοτημέ·να με αυτό το Διάταγμα νομικά πρόσωπα 
καταβάλλονται δραχ. 1 κατά κόρο καθαρής χωρητικότητας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

'.Δρθρο 17. 

Τύπος πιστοποιητικών καταμέτρησης. 

1. Τα πιστοποιητικά καταμέτρησης, που προβλέπονται 
από τη σχετική νοαοθεσία, θα είναι σύμφωνα με τον τύπο 
που καθορίζεται σ'αυτό το άρθρο κατά κατηγορίες πλοίων. 

α) Πλοία που καταμετρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Δ. Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητικό-^τας 
1969. Ο τύπος των πιστοποιητικών για τα πλοία αυτα κα¬ 

θορίζεται στο Παράρτημα I. 

β) Πλοία που καταμετρούνται σύμφωνα με τον Κανόνα 
I της Εθνικής Νομοθεσίας. Ο τύπος των πιστοποιητικών 
για τα πλαίσια αυτά καθορίζεται στο Παραρτημα Π. 

γ) Πλοία που καταμετρούνται σύμφωνα με τον Κανόνα 
II 'της Εθνικής Νομοθεσίας. Ο τύπος των πιστοποιητικών 
για τα πλοία αυτά καθορίζεται στο Παραρτημα III. 

2. Ο τύπος των προσωρινών πιστοποιητικών καταμέ¬ 
τρησης για πλοία που υπάγονται στη Δ. Σύμβαση για την 
καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων 1969 καθο¬ 
ρίζεται στο Παράρτημα IV. και των πλοίων που δεν υπάγο¬ 
νται σ’ αυτή τη Δ. Σύμβαση καθορίζεται στο Παράρτημα 
V. 

3. Στην περίπτωση ανακαταμέτρησης της χωρητικότη¬ 
τας, θα εκδίδεται το ίδιο πιστοποιητικό που προβλέπεται 
από το άρθρο αυτό για κάθε κατηγορία πλοίων, με την προσ¬ 
θήκη της εγγραφής στο κάτω μέρος της πρώτης σελίδας ότι : 
«Το πιστοποιητικό εξεδόθη μετά από ακνακαταμέτρηση της 
χωρητικότητας του πλοίου». 

Άρθρο 18. 

Καταργούμενες διατάξεις. 

Από την έναρξη ισχύος αυτού του Διατάγματος καταρ- 
γούνται: 

α) Το από 29 Μαΐου/18 Ιουνίου 1959 Β.Δ. και το Π.Δ. 
911/1980 «περί καταμετρήσεως της χωρητικότητας των 
εμπορικών πλοίιον κατά τους Κανόνας της Διώρυγας του 
Σουέζ». 

β) Το Π.Δ. 912/1980 «περί τελών καταμετρήσεο>ς και 
ανακαταμετρήσεως της χωρητικότητας των εμπορικών πλοί¬ 
ων». 
γ) Την παρ. α του άρθρου 1 του Β.Δ. 488/1968 «περί 

εξουσιοδοτήσεως Νηογνωμόνων δια την καταμέτρηση των 
ελληνικών πλοίων.» 

δ) Το Β.Δ. 352/1972 «ττερί του τύπου Πιστοποιητικών 
καταμετρ ή σε ως ». 

ε) Κάθε άλλη διάταξη που ανάγεται σε θέματα τα οποία 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος ή αντίκεινται 
προς αυτές. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΗΕΕΕΕΝΙΟ ΚΕΡυΒΕΙΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΜΙΝΙδΤΚΥ ΟΓ^ ΜΕΚΟΑΝΤΙΕΕ ΜΑΒΙΝΕ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΡΒΟνίδΙΟΝΆΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΤΟΝΝΑΟΕ ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΛΙΜΑΝΙ & .ΔΡΙΘ- 
ΝΑΜΕ ΟΡ 5ΗΙΡ ΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΡΟΚΤ ΟΡ ΚΕΟΙ8ΤΚΥ 
ΑΝ Ο ΟΡΡΙΟΙΑΝ ΝΟ 

Δ.Δ.Σ. ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 
5ΙΟΝΆΕ Άρθρο 2(8) Κανονισμός Κανονισμός 2(2) 
ΕΕΤΤΕΚ5 ΕΕΝΟΤΗ 2(3) ΜΟΠΕΠΕΟ ΟΕΡΤΗ 

ΑΒΤΙΟΕΕ ΒΚΕΑΟΤΗ ΗΕΟΟ- ΚΕΟυΠΑΤΙΟΝ 2(2) 

2(8) ΙΆΤΙΟΝ 2(3) 

ΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΙΝ.4Ι .. 
Τ1ΙΕ ΤΟΝΝΑΟΕ5 ΟΡ ΤΗΕ δΙΙΙΡ ΑΒΕ : . 
ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ : . 
ΟΚΟδδ ΤΟΝΝ.ΑΟΕ ΙΝ ΚΕΟ.ΤΟΝδ .. 
ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ : . 
ΝΕΤ ΤΟΝΝΑΟΕ ΙΝ ΚΕΟ. ΤΟΝδ : . 

Οι χωρητικότητες του πλοίου έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση 
της χωρητικότητας των πλοίων 1969. 

ΤΗΕ ΤΟΝΝΑΟΕδ ΟΡ ΤΗΙδ δΗΙΡ ΠΑΥΕ ΒΕΕΝ ΟΕΤΕΚΜΙΝΕΒ ΙΝ ΑΟΟΟΚΟΑΝΟΕ^ΙΤΗ ΤΗΕ ΡΚΟΥΙδΙΟΝδ 
ΟΡ ΤΗΕ ΙΣΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΟΝΥΕΝΤΙΟΝ ΟΝ ΤΟΝΝΑΟΕ ΜΕΑδΟΒΕΜΕΝΤ ΟΡ δηΙΡδ 1969. 

Εξεδόθη την. 
ΙδδυΕΕ .. 

ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 
ΤΗΙδ 0ΕΚΤΙΡ10ΑΤΕ Ιδ ΥΑΕΙΌ ΟΝΤΙΕ . 

Ο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. 

ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΗΕΙ.Ι.ΕΝΙΟ ΚΕΡΌΒΕΙΟ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΜΙΝΙδΤΗΥ ΟΡ ΜΕΚΟΑΝΤΙΝΕ ΜΑΚΙΝΕ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΡΚΟνίδΙΟΝΑΕ 0ΕΚΤΙΡ10ΑΤΕ ΟΡ ΜΕΑδΟΚΕΜΕΝΤ 

ΟΝΟΜΑ ΛΙΜΑΝΙ & ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Δ.Σ. ΜΗΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ΝΗΟΛΟ-ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΥΨΟΣ 
ΠΛΟΙΟΥ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ 5ΙΟΝΑΕ ΟΛΙΚΟ ΓΗΣΗΣ ΒΚΕΑΌΤΗ ΜΟΟΕΟΕΒ 
ΝΑΜΕ ΡΟΚΤ ΟΡ ΚΕΟΙ5ΤΒΥ ΕΕΤΤΕΗ8 ΕΕΝΟΤΗ ΚΕΟΙ5ΤΕΚ ΟΕΡΤΗ 
ΟΡ 5ΗΙΡ ΑΝΟ ΟΡΡίαΐΑΕ ΝΟ ΟνΕΚΑΕΕ ΕΕΝΟΤΗ 

ΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ; 

ΤΗΕ ΤΟΝΝΑΟΕ5 ΟΡ ΤΗΕ 5ΗΙΡ ΑΒΕ ; 

ΠΛΟΙΟΝ ΜΙΑΣ (ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΤΑΣ 

δίΝΟΕΕ ΤΟΝΝΑΟΕ ΜΑΚΚ 

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ. 

011058 ΤΟΝΝΑΟΕ ΙΝ ΒΕΟ Τ0Ν8. 

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ. 

ΝΕΤ ΤΟΝΝΑΟΕ ΙΝ ΒΕΟ. Τ0Ν8. 

ΠΛΟΙΟΝ ΔΙΠΛΗΣ (ΔΥ-Ι-ΚΗΣ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΒΕΑΕ ΤΟΝΝΑΟΕ 8ΗΙΡ 

Όταν η γραμμή χωρητικότητο^ς εΐαι βυθισμένη 

ννΗΕΝ ΤΗΕ ΤΟΝΝΑΟΕ ΜΑΚΚ 18 δΕΈΜΕΚΟΕΟ 

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ. 

ΟΚΟδδ ΤΟΝΝΑΟΕ ΙΝ ΒΕΟ. ΤΟΝδ 

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ. 

ΝΕΤ ΤΟΝΝΑΟΕ ΙΝ ΚΕΟ.ΤΟΝ5 

Όταν η γραμμή χωρητικότητας δεν είναι βυθισμένη 

\νΗΕΝ ΤΗΕ ΤΟΝΝΑΟΕ ΜΑΚΚ 15 ΝΟΤ δυΒΜΕΚΟΕΟ 

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ. 

0Β0δ8 ΤΟΝΝΑΟΕ ΙΝ ΒΕ0.Τ0Ν5 

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ. 

ΝΕΤ ΤΟΝΝΑΟΕ ΙΝ ΚΕΟ.ΤΟΝ5 

Εξεδόθη την. 

ΙδδΟΕΕ ΑΤ . 

ΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ. 

ΤΗΙδ ΟΕΚΤΙΕΡΙΟΑΤΕ 15 ΥΑΕΙΟ ΟΝΤΙΕ . 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
' ΗΕΙ.Ι.ΕΝΙΟ ΒΕΡΟΒυΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΜΙΝΙδΤΗΥ ΟΡ ΜΕΡΟΑΝΤΙ1.Ε ΜΑΡΙΝΕ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
ΜΕΠΟΗΑΝΤ δΗΙΡδ ΙΝδΡΕΟΤίΟΝ δΕΡΥΙΟΕ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (1969) 
ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑί ΤΟΝΝΑ<3Ε ΟΕΒΤΙΡΙΟΑΤΕ (1969) 

Εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης γιά την Καταμέτρηση της Χωρητικότητας των Πλοίων, 1969. 

/551/βό υηόβί ρΓονϊ3ίοη5 ο( ι^ιβ ΙηίβΓηβίίοπβΙ Οοηνβπϋοη οη ΤοηπΒ^β ΜθΒδυΓβπιβηΐ οΙ 8^)ψ5, 1969. 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ 
ΝΑΜΕ ΟΡ 8ΗΙΡ 

Δ.Δ.Σ. 
ΟΙδΤΙΝΟΤίνΕ 
ΝυΜΒΕΡ ΟΗ ίΕΤΤΕΗδ 

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ· 
ΡΟΗΤ ΟΡ ΗΕΟΙ5ΤΗΥ ΑΝΟ ΟΡΡΙΟΙΑί ΝΟ ΟΑΤΕ" 

* Ημερομηνία κατά την οποία τοποθετήθηκε η τρόπιδα ή το πλοίο ήταν σε ανάλογο στάδιο κατασκευής (Άρθρο 2(6)) ή 
ημερομηνία κατά την οποία το πλοίο υπέστη μετατροπές ή μεταοκευές μεγάλης έκτασης (Άρθρο 3(2) (β)) ανάλογα με 
την περίπτωση. 

■ Οβίβ κκΛΙοΛ ίΛβ λββ/ *νβ5 /βι<# ο^ ΙΛβ $Λίρ ινββ βΐ β ιίηιιΐβί 3ΐ3ςβ ο1 αοικίηοΐίοη (ΑηίοΙβ 2(6)), ογ όΒΐβ οη κτΛ/οή ΓΛβ βΛιρ υηόβη^βήΐ Βΐίβίβΐίοηί 
οτ πιούίΐίοβϋοηί ο( β ηβΙοί ^^)Β^8^ιβ^ (ΑΠιοΐβ 3 (2) (ύ)), βι βρρ^σρηβιβ. 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΑΙΝ ΟΙΜΕΝδΙΟΝδ) 

ΜΗΚΟΣ (Άρθρο 2 (β)) 
ΙΕΝ(3ΤΗ (ΑΠίρΙο 2 (β)) 

ΠΛΑΤΟΣ (κανονισμός 2 (3)) 
ΒΗΕΑΟΤΗ (Ηβ9υΙ·(ίοη 2 (3)) 

ΚΟΙΛΟ ΣΤΟ ΜΕΣΟ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ (Καν. 2 (2» 
ΜΟυΐ-ΟΕΟ ΟΕΡΤΗ ΑΜΙΟδΗΙΡδ ΤΟ 
υΡΡΕΗ ΟΕΟΚ (ΗβουΙβΙίοη 2 (2)) 

ΟΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ (ΤΗΕ ΤΟΝΝΑΘΕδ ΟΡ ΤΗΕ δΗΙΡ ΑΟΕ). 

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(ΐΗΟδδ ΤΟΝΝΑ(ΐΕ 

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤ 
ΝΕΤ ΤΟΝΝΑβΕ 

Με το παρόν βεβαιώηται ότι οι ανωτέρω χωρητικότητες του πλοίου έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Διεθνούς Σύμβασης για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων, 1969. 

(ΤΛ<· Μ ίο οβίΐίίγ ΙΛβι (^ιβ ίοηηβρβϊ οί ΐηί$ *ή/ρ Λβνβ όββη άοίΒπηίηοά ίη βοοοΓύβηοβ νν/ίΛ (Λβ ρ^ον^$^οη$ οΙ ίλβ /ηΙβΓΠβΙίοηβ/ Οοηνβηΐίοη οη 
Τοηηβρβ Μ·α$υΓ·π7·ηί οί ίήίρ$, 1969). 

Εκδόθηκε στ.την.19. 
(ΐ85υβΡ βί) ((ήθ) 

Ο υπογράφων δηλώνει άτι η Επιθεώρηση Εμπορικών πλοίων είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη από την Κυβέρνηση νά 
έκδόσει το παρόν πιστοποιητικό. 

ΓΓΛβ υηϋβΓΒίςπβό όβε/ετβδ (Λβί ίΛβ ΜβίοίΐΒΠΐ 5Λ/ρ5 ΙπΒρβοϋοη 8θΓνίοβ ;5 όυΐγ βυίΙιοήζθΡ ί>γ (όβ $3ίό ΟονβΓΠίπιβηΐ ίο /55υε 
ίΛ/5 οβΓίιϊ/οβίβ). 
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ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(8ρβοβί ΐηοΐυόβά Ιη (οπηβ9β/ 

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΙΟ/ΟΜ ίοηοΛΟ») 

Ονομασία χώρου θέση ι Μήκος Ογκος 
(Ννηβ οί $ρ»οΛ) ΙΙομΜοη 

1 
(ί»ης»ί) (ΜουΙύού νοίυη») 

εηοΙο$φό «ΡΜΜ (¥)) 

ΚΑτ» αη6 το κατάστρωμα 
(υηα·πίΦθΙι) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ (V.)) 
(Το*»Ι νοίαιη» IV ι) 

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (Καν. 2(5) )Ε»:1μχ3θ<3 δρβοβδ (Ρθ9ϋΐ3ί:1οη 2(5) ) 

Αστερίσκος (*) τίθεται σε εκείνους από τους ανωτέρω αναφερόμενους χώρους που περιλαμβάνουν συγχρόνως κλειστούς 
και εξαιρούμενους χώρους. 

Αη (’) β/ιοώά 0· βύύβύ ίο ίί^οίβ $ρ»οο» //βίβύ ·6ο»β »*ίιιοΛ οοηιρηοβ ΟοΙΛ ·ηο(θ5β<ί Λπύ βχοΙυ(Ι»ό ίρβοβι). 
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ΧΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(8ρβοβ* ίηοΙυάΦό Ιη ίοηηβο») 

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
(Ν&Ι (ΟΟΜ0·) 

ΟνομασΙο Χώρου θέαη 
1 
Μήκος Όγκος 

(ΜουΙιΜ νο/υιη· 
(ΝΛη>Φ Οί $ΡΛ09) 

\ 

(ί.ο^Λίιοη) 

1 
(ίΛηα(Ιι) εηοΙοβΦά εροεΜ Μ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ (Υ^ 
(ΤοΛΙ νοίριη» (ν^) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΤ^ (Κανονισμός 4 (1)) 
Νυπιόβί οΙ ρ·ί$βη(ΐ0η (ΑορυώΙ/οη 4 (1)) 

ΒΥΘΙΣΜΑ (Κανονισμός 4 (2)) 
Μου/όΜ όηυΐ)Μ (βρςυΜίοη 4 (2)) 

Αριθμός επιβατών οε θαλαμίσκους 
μόχρι και 8 κλινών 

(ΝυπίύΦί οΙ ρεβββηροη $η οβύίηί «ν/ΪΛ ηοί 
ιηοΛ· ί(ι»η 8 όβΠή»), 

Αριθμός λοιπών επιβατών 
(ΝυιηύβΓ ο( ο1(>0ί ρΜ$»0ηςβΓ$) 

Ημερομηνία και τόπος αρχικής καταμότρηοης 
(ΰΜΙβ »πύ ρΙβοβ ο1 Οίί^ίηβΙ πηββίυηηψηΐ). 

Ημερομηνία και τόπος τελευταίας (προηγουμένης) καταμέτρησης 
(ΟβΙβ »ηϋ ρ/·ο· ο/ /ΜΓ ρΓβνίοΜ Γ»ίη0»ίυΓ»τη0η() 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(ββωβίΐίί) 



Φ.ε.κ.2.01 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 

Μήκος ολικό (1) 

Είδος πλοίου: (2) 

Τόπος ναυπήγησης: 

Χρόνος Καθέλκυσης 

Κατασκευαστές: 

Υλικό σκάφους: 

^βης^^ι ονβτΒΐ! . 

ο/ βΛίρ . 

Ρ/θοβ οί όυΐΐό. 

ΥβΒΓ ο1 ΙβυποΝηβ 

ΒυίΚ ύγ. 

ΜβίβήαΙ οί Πυ// ... 

Αριθμός και είδος προωστηρίων μηχανών (3) - ΝυπιύΒί βπό {γρβ οί ρωρυΙείοη θπρίηβδ 

Κατασκευαστές μηχανών ΕηςίηβΒ ΓπβλβΓ®. 

Ιπποδύναμη (4) ΗθΓ5βροννβΓ. 

Αριθμός ελίκων Νυσιόβί οί εοΓβννε . 

Αριθμός και είδος κυρίων λεβήτων (5) ΝυΓτόοΓ βηά ίγρβ οί πιβίη Ροϊΐβίε 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Το μήκος μεταξύ των πλέον εξωτερικών σημείων της πρώρας και πρύμνης. Μετράται παράλληλα με την τρόπιδα και 
δεν λαμβάνονται υπόψη "τυχόν προεξοχές του πηδαλίου ή περιζώματος ή προβόλων. 

2. Ο προορισμός για τον οποίο κατασκευάστηκε π.χ. φορτηγό, δεξαμενόπλοιο, επιβατηγό κλπ. 

3. Π.Χ. Δύο (2) εσωτερικής καύσης. Στην περίπτωση που δεν φέρει μηχανές αναγράφεται ο τρόπος πρόωσης του π.χ 
ρυμουλκούμενο, ιστιοκίνητο κλπ. 

4. Η ιπποδύναμη που αντιστοιχεί στο μέγιστο αριθμό στροφών συνεχούς λειτουργίας της μηχανής χωρίς υπερφόρτωση 
και μετριέται «-μ πέδη για ΜΕΚ (Β.Η.Ρ.) και στον άξονα για ατμοστρόβιλους (ε.Η.Ρ.) π.χ. 1.500 Β.^Η.Ρ. στις 400 στροφές τό 
λεπτό ή 2 X 100 Β.Η.Ρ. στις 300 στροφές 

5. Π.χ. δύο (2) υδραυλωτοΐ. 
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η ΛΡΒΜα**» ΙΓ . 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕίίΕΝίε ΒΕΡυβΙΙΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΜΙΝΙ5ΤβΥ ΟΡ ΜΕΡΟΑΝΤΙίΕ ΜΑΡΙΝΕ 

ΠΙΧΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΟΕΜΤΙΡΙΟΑΤΕ ΟΡ ΜΕΑΕυΚΕΜΕΝΤ 

ΟΝΟΜΑ ΠΛΟηΤ (X).. 

ΝΑΜ( ΟΨ . 

ΑΙΚΑΝΙ και ΑΡΙβ. ΝΗΟΑΟΓΙΟΤ (3) 

ΑΟΙΤ ΟΑ η·Ι(Τ·Τ ΑΝΟ ΟΑΑΙΚΙΑ1 Ν· 

Ηε το ιαρ^ν ιι.οτοιαιο£τας 4τι, η χνοητνο^τητ· του ιυο Μ«μ τΛούου χοταιίΕτριΙΟηΑε σιΙυΟΝυα με 
τον Καν^ν· I όαις ΛειτομεριΙε «αΰνεται στη σεΐμόα 2 ■«. Αρ^Οηχε να ειΓναι. «ι αχολούΟΜΐ : (4) 

ΤΝ· ίι ΙΟ βοΠίΤγ ΙΗΙΙ ιΙμ ιΝ>τ· οαβΜ Αίρ Μ* * Αμ ηεοηοΜ ίι μροαΑοομ νίιΐι ηιΙ· I *ι Αο*· Α 
όοΐοΐ 00 ρ·|ε 2, ιοΑ Αει ιοαο·|ε ή » ίοΙΙοιτε: 

ΠΛΟΙΟ ΜΙΑΧ ιΜΟΝΑΑΚΗΙ) ΧΟΑΗΤΚΟΤΗΤΑΙ 

ΙΜβΙΙ ΤΟΜΙΑβΙ ΑΜΑ 

Χι>ρ£( γραμμή χαρητοήτηταχ 
ιοοΜΜ ΒΜτΧ ης·ΐΜθ 

ΚΑΟαΑ» 
ΝΙΤ 

ΠΛΟΙΟ ΜΙΑΖ (ΜΟΝΑΔΙΚΗ!) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ! I ΜΝΟυ ΤΟΝΝΑ9Ε ΜΑβΚ ΐρ-μυη ί.μ^μ Αβε·*»·*ιΛ 

I %Λ^ΟΗά Λ€€\ί 
Ν€ γραμμή χαρητςκήτητα^,η ονοςα χορ^χθηνρ σ< >4·€ ιλ€αρ4ΐ του β»<·ου^ οημμμτ—Γ Τί στο ι}ρο€ της ανιίτοριτς γραμμής αιή την κλ^μα«α γραμμιΐν φ^ρτασης. 3ΐ«·*3.ά;ραμμσ Λ Πρ·» ηρι^ 

(λλ.σχτό^γραμμα Α) 1*ια«^σ**ι Λ Το/μοιΑ 

Γρ«μμ>1 Α«νΤΔροι> (.ΟΤαΟΙΟυμβΙΜ 

Α ΙΡΟΜΙΙ· »οτ^ Ιο ηνίίβά οο β·€^ ιίή· οΓ ι^ίρ ·Ι ΙβμΙ οΓ ορμν- 

ΟΜϋ ϋα· οί ΙοΛά ΙΙμ (Ηά. 
(•μ ΡΐΔςηα Α) 

Εημβΐίαση:Η ινο μήνα γραμμή χαρητμ·ήτητας άον <<μτρ^<τταΐρ να 0υΚσΟκμ. 

Νμ· : Τμ· οΟαν· ΐ«·ακο· ομΟ I· οΜ δΙΙοιμΟ ι· μΡμτο·. Ι 

ΙΟΙίΙΑΐ Μ Μ· ΤΟΜ 

■χΟΡΗΤΙΚΟηΐΤΑ ΕΒ ΚΤΒ.ΗΕΤ 
ΤΟ»·4Α«Ι Μ Ο» ΜΤΡα 

ΟΛΙΚΗ 
• ρο&ς 

ΚΑΟΑρη 
ΝΙΤ 

ΟΛΙΚΗ 
οροςς 

—Γ^-'ΤΙ 
'' Ύ 

ΠΛΟΙΟ ΑΙΠΛΗΖ (ΔΥΙΚΗ!) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ! 
ΟυΑΙ. ΤΟΝΝΑβί $ΗΙΡ I 
Ηε γραμμή χαρητμχήτητας,η αιοώιχαρήχΑηκε σε ιιή·ε εΑευαή του σιιήοανχ 

Α ιοααιΟΑ ·αΑ |( μΑΜ αα οοΑ >Μ· οΤ Α· ΑΙρ (Ιοε Αχιη· >) (βλ.οχ.Β)| 

Όταν ή γραμμή χαρητιεόιηεας είναι ΡιΑομΑνη (Βλ. οχεΒιΑγρ. 1) 

ΙΚΒια Αι (οαοΑοε ·βατΚ ίι ηΒοΜερρ^. (3μ ήίορηοι Β) 

χοΡΗΤικοηπΆ ΓΕ κοροη 1ΚιΛΤ1ϋΰ¥ΙΤ?Α Η 
ΙΟΜΙΑΟΙ μ» Μ». ΤΟΝ»_ΤΟΝΝΑΟΙ ΙΝ Ο 

ΟΛΙΚΗ I Κ Α Ο Α Α μ ΟΛΙΚΗ 
• κοιι_I ΝΙΤ_5«ο»ί___ _ 

,ρομμ» αΐΗΐΙρΡμκαχαεμχ 

•ρεεή ^I|« ·? μΑΑ«' 

^ΤΚΒΤΙΤΤΧΤΓΤΗΓΊϊε^ 3μ.ϊ.α,ρΕ>. ΐρπι 
ΤΟΗΗΛΟΙ ΙΗ ΟΑ Μ1ΙΜ» __ •^,ββ,βηΙ> ♦·»» 

Α11^ Η I κ Α # Α Ρ ο ’ Δ* ^ ·».·^ Ρμτασ· 
βΛ»< 1 νχτ —·- 

^αν ή γραμμή χαμηηκήτητης Μν ιΤναι ίυβισμίγη (Βλ. σχΑΑγμ. Β*) 

ΙΥΒη Αρ ΐοαίΗβε μΑ ίι αοΙ >μΒα«νΑ (3μ Αίοιηα· Β) 

” ■"■ ΧηΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕ ΚΤΒ.ΜΓΠΆ 
ΤΟΝΝΑΟ* ΙΗ ΟΙΑ ΜΙ1·Η 

Γρ»1νΒ β««ΑΡ»»*Αμλ 

ιΙημείΜαη:Ομ ενβμαρερήμενεχ αρχής ορΰςουν τμς ιερμετ·ίσε<.ςεΑαρ- 
μογής χήΟε μυιΤς αιή τμς ιμο εήνα &>)ο χνρητμχήτητες. 
Τ^α ««ιΙιογΙιΙμ οοομιμΡ 4·(«ηΙβ· (Ιι< €■··■ οί ΐ^ΙχίΜ ·ΐΐΟ«ν οΓ 16· «Οον· ΙΟΒΜΡΜ. _ Νοίο : 
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ΧΤΟΙΧΙΙΑ X ο^IΚΟΤΗτ*ζ 

ΑΑΧΤΙΟυΐΑΧΖ ΟΡ ΤΟΝΜΑβΙ 

ηιηΛΗ«β(ΝΤΐι ΧΟΡΟΙ - ΐΝΟ,υοιο ζραομ 

ΧΑμ· «ηρ^ιΑντρβιια «Ι«μ»ρήβ^ν - υ·Α·τ ΚΜΜΙίΐίί ΑμΧ 

ν·««ρ·τμα · ΤκΜα - 4μΧ £ 
ΠρόβΗΤΟ · ΡβΙΜ«(Ι· ί 
ΜμΑοτιτο > ·ίίΑΐ· 
ΒκΙνηγ· · Ραορ ο 

Η 
Η|ΐ1«ρ·τιη · Βηα ^ 
Ι1ιρτ·«4 · ΜϋίΜνΜπτηΚ^ · Τη·1ι ' β 
Τ·ι»»?ι4ΐ··«· · Οφφ^μμ I 
ΦΜνβΙοΙ ηΙ •«4·τ·το4 |ιιιι«¥0«ι·«(ο« · υιίΙ μ4 V 

•1* «τ ρτοί. ·ι·ιίΙ·τ> ^ 

Α04Μ4 Β^ροι · ΟΐΒ·τ ιριΒ·· ο 

ΑΙΠΑΦΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΙΜΤΑ 
ου ΑΙ Τ ΟΝΝ Α ΟΕ 

ΜΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
$ΙΝΘ|.€ ΤΟΝΝΑ&Ι 

λΙ· ^ 1Λ||^ γραμμή ι . 
Χ·0ΐΐτικό<η«ικ I Γρβμμί) χ·ρητι·*νητας 

•τΐΐΑ Οΐ »ΙΐΐΜ>ιιΐ Τ.Μ. (3υ·ισμ««/η'Τ.II.$υIια)«^·^1^ 

κο#ο· I κνμ. I κο^ι I κν·. μιιρα Ι ιοροι 
··· ιομ» I ου· Μ§ι·β> I ·ια τον> |ου·. ηιιι£ιΙ κι· ιον& 

:ΐ{] 
8 δ.| 
« 61 

Υ·ΡρΡ«οκ «ρορίΜν ηηΑν - Εκμμ οί Η·ι«Χ»·>β 

ΟΛΚΗ ΧΟΡΗΤΙΚθηΠΑ.««ΟΖ) ΤΟΝΝΑβΙ 

χβηι ικ)Τ Εχρτιι εκΒειβει - οβουοηο χτΑοη 
Αιβικρίβιιρη ιλριΑρχα· ■ Μηιβγ'β ιρΜ 

ΑιΡΜρΙαΜΡη ι·λ:)ρΑμ·ιο< - Οηιτ >ρ4η 

Αμ>#4^ κρομηΙΙΜν ■ ΡίΟνΙιΙοα Γοοαιι 

Μηχ··»|ΐΑς κηΐιΐΐον - ΖιμγΙ·· ροτ 

ΒρτΑτ*Κ ΑγκΑρρς * ΑκΙιοβ ρβν 

•ρ·4η« «ΖόΡΜν - αι*Ι· ΙορΧμ 

Α·ο·4η> ΒλικΑ* «οκλΑρον · Ββ««»·«ι» «οη· 

■αχΡηηκΑς Α»>·π»> >—Χ«γ ΧοΙΙρβ 
ΑυΑμοβΑριο - Ρμιρ ηοβ 

■ΡΤΡΟΒ^ΡΜ ρηχρνικΑν - «οτΧιΐΜρ· < IX. 

ΑΡΐιρήυ «|ρ<Ι·α· Ιρμρηΐ - ΧΡ··» Χ·ΙΙ«« Ι«·Ι» 

)|ιΑ «ροΜηΙΙρίΜ ρ<η··1« - ΑΙΙοηρη ίοι ρτοριΙΙΙιρ 

ΟΜεΧίΜΠΙ 
(ΠρτίΜτιιΑ χ·ρηηΒ6ΠΓΤ4,.» 

•«■•ι ιρρο_/ 

Λοιιιο· χ4ρΜ - αιΑ« ιρκ·· 

ΧΥΝΟΑΟ κηταζιοΝ · τοται οιοοοτιον 

ΚΑβΑΡΗ ΧΟΡΜΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΝΙ1 ΤΟΝΝΑΟΙ 

ΧΟΡΟΙ ποτ εχοτΗ εεΑίΡεβει-ΒΧΒΜρηο ιραοχ 

ΟρΑΡ·!· («ΖρρηΑ ζοτοηΙΡΜ,β·^ . Ρατ ρ«Α 

Πρι^ΐΜίΑ «•{■ΜνΑ (Ηταοι^Ρριβ^ . αΠ» ρ«>Χ 

Α<ινη·^ «(αιΐνο· Ιρικης («ηός ΙιηΡΗΐ·») 

ΟιΑ« ·ρκ(· «ιηρι ΡαΜ· ^ιιοη) ίοι ηκι ΡβΙΙμι 

ΟρΑσιβγο > ΡοιμμιΙ* 

Μ<βΑβητο - ΒιΜ·· 

Χ^ος χχ^Βατ·(ν χχ^ν· αι^ το χρ4το ι·ατ4οτρ«μα 

ίου ΒριΙοιιχται. υιχο^υυ του αυντ^ου ιαταβτριίυατοτ 

V······* ιρο»· οΒβτ· ιΒ· Οηί Μι «ΒΜ ΙΙμ «Βμι ιΒ· 

ΖτΒγοαηρο ιλίΜΟιιον αι ■«•ΟΙ·» · ΟοβημαΙμ ««τ· 
Μ·Τ«<ρ·(« · 0«ΙΙ*]ί 
ΒίΒΡ^ριΡΡ· «οβριιΗι· · ΜΙο ι«ο· 

Χιΐρος ιηΑ<ιλι.ουΐ(ύας - Μιοβΐ Ιιομρ· 

ΑιομΒριοΐΜ χορίων · ΟΒοΠ ηο· 

ΧΑροι ντΜίνΑτ - ΒηΙινχ ·ρ·^^· 

ΜΑΧονΑροη ·τη>ροΡβλΙ·< -Α-ρΚη. 

Μηχ«ηομΟ< «ηίολίρυ ■ ΧίΜιΙαρ ρητ 

ΑοικοΙ χΑροι μηχονημΟιίΒν · ΟιΒβγ ιμβΒΙμοτ ιρμβ·· 

Α·ιατ·*το1 κοι α«ρ·τ·γο( · ΖΙχΙιι «αΟ ·1ι ·ρ··Μ 

Α*·*·<1*·| ' ΧΒτΙιιΙιι· 

ΑοικοΙ χΑροι ' ΟιΒ«γ ·ρμ«· 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ1ΤΙΚΕ1ΔΙΑΧΤΑΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΟΚΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΝ(>) 

ΙΟΕΝΤΙΡΙΟΑΤΙΟΝ ΟΙΜΕΝ$ΙΟΝ$ ΑΝΟ ΟΤΗΕΒ ΡΑΒΤΙθυΐ.ΑΚ$ ΟΡ &ΗΙΡ ΑΝΟ ΕΝΘΙΝΕ$ 

ΙΜ(·ος βλΜλ <9 - ί*·^ «ΜηΙΙ_ 

Μ%ης »ΐ)θλάτΐ|«Μ ·■* · Κ^ιμιμ Ιμ^Ιι- 

ΐη*Μς Νΐ|ολ^η··ια <» · ϊηΛ _ 

ΒΜ·ς «%·ΐΑη··Ε Λ· Ιί·ν*·*ι . 

•Κος ίίΐιιις ·ΐνρ· βί «ρ- 

ΤίΜς «ΜΒίτηΜ ' · Πμι «ί ΜΜ _ 

'Ιης ΜΐΙλ···*» · Υ«τ οί I·Μ^Μ^·_ 

ΚηΜΟΗηΜ-ΜΚ^ _ 

η»· ·ΐ(*ροος · ΜμμΜ βΤ Μ_ 

ίΧι·Β«Ι»ΐ|ί> 4 Ιβ<ια€ΐ«Ε*· 4 ΕΐϋΐηΙΜρη· ' 3α·ν ιΜρ « κϋ·· λα·ι «τ ·οΙ ηΙΙ ρΐΒρΟ»< 

ΑριΙίΑς Μ» ιΙΙρς ιρΜσπίρΙ·* |ηαη4*·*<· Νηι^γ •■4 βΙ ρινρβΗηι •■•Ιμ· 

Κ·τ«α»(ϋΜτ<£ ΗκχβνιΙν - ΑβΙηΜ Ι1ιϋ(«- 

ΑριΙρίς «ϋ Αΐις κρΙ·» $βά Ιγρ» βί ·*ι Μη 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ Κ-') 
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ε Η Μ ΒI α ε Η 
1. Τιΐτλος της Τ«ηρ^ο^α{ Αρχ4< >βυ το ««.οτοτοίητι,ικΙ (ΕλληννικΙ «οι. Αγγλι.ι·(·) 

X. Τό ηηχοΐ· τοι» ηΙΜον οιιμηληρ«-μ.· βλληνηά. η( Αττλικο. 

3. Ιτην «τρΐιΤΜΟη ιιατ4 την οιον· το ιλβιο βον ίχ€\, νηολόγηθτι: α«4νη,αναγρ^(ο^ται. μ^α 
αι4 τ«,ι ίΐΛί ^νλ^^^(ι.(, ανΑογ* «ο την κριΐπ«·οη. 

·) ηΐ^νη·3*τη·η ·« λιίΜνΙν---.- -.-...-. 

η ·ρββ«·ρ»νΑ νηκιλίΜΑ έγγρ·^.... 

■) ΙΙοιίΜιΜίοβ Ιη Οίηλ ρβπ_Ιμ 6·Μ ηηίΜΜΑ Βγ Λ* οιη« 

_ >1 ΛόγΜο—I βκΛΙο^ οί Οι»* Μι|·|·ι^ __ 

ί|. Χιιν«ληρι(νττ·ν η ν<» ««4 τνς ΥΜ^ς κρνηιΐοονς »Ιο· ο< ιλβίονο «ον ος υ«<(λο).«[( 

βΟο βΜΤγΡ^ΟΟντης «Τ χΜΟτύ ΥΜΙ«<(. 

5. ΝιΙιιος νοταΐι! τκν ιΧ^ον <ΐ«ττρ»4ν <ιιρ·ν της το«1οας «ας ιρ<5ννης,χιιρμς να λαμβ<^νςτας 
υι4φη το μ<(ιιος τον τυχίν τΕίχοντος ιηβαλνου ιροβ^Χου Λ «τονζιίνατος. Μετρν^αν ετν 
(»3εέας ηρ^ΧΧηΧης ιρος την τρ^ινβα. 

·. Μφκς |Μι(3 «ν ιΧΑον ·ί·ι«ρι·Ι 4βφβ· της «ρΑρας « της «ρτιινοΐας <<τη χ το· «οΐοοτήμαιος ή της νοητής «ροκταοηΐ 

■οτοή. ΜηριτΜΤ «I ιΜ(Ι·ς ·ρρήΧΙη>«ρ «ρΑς τήν τρΑριβα. X^ί (τν ντΑρ^ρ· «οΜοτημο, ΧαμϊΑντται η τραραΐα ήγη τον 

ηρρον (όξοΤΆΐ) ΤΟΑ (ηίρλίοο ή της νοητής «ροτηνσ··! «ντο·. 

Ι. ηΧΑτος ρΑγιβτο . Μττρμμι τΐΓΚίρτ···. η· ηριΡλήρατος α» «ηο οΧατΑττρο μΙρος τον «ΧοΙου, ·ν νΐΗΐ 

ται ροριςΑμηοΓ...—. . .-. 

1. ΜΙος α6 την οΑτ· ίρη του ανιΐρ· «ατοοτρΑροτος μέχρι τη* ήνα ήιρη του «ανττριτού ιιυβμέν·. τιΟν ίιιιυβμέντη ή τον 

Ιίρίν τινν νομέαν ή της «βαττρικιϊς βηνΑναντ , ονίΧοτα. γ·ΥοΤ ηι^γγνιι. ΜηρΑΜΜ.·ατά το κτντρικέ (ιΑμηκτς του κΧοΙου 

■ΜΙ έ>ν> μέοο το· μήηας νηολογήτος 

Ανγρέροτοι ο Χάρο ητοσηυής «ροοριομές τοο οκΑροος ν.χ. ρορτητ^ χύΙην ρορτίου (6υΙΧ ηπί·ι). 

4Α Π· χ. ΑΑο (3) Μοιιρυπίς καΑ^ -- -—.—. 

11. ΑνογρΑροτη η ιρβτμοτκή ηιοΜν^ ιιόίΧ )ι·α« γο οΡ^ ·ο····Α··ς ατρορίς ανηοτοιχιΙ αυτή Π. χ. 2Χ 1000 — 3000 ΗΡ 

<4 ίΟΟ ·τρορ«ς ονΑ ΧροτΑ---.. - . .- 

α. χ· ΑΑο (1) ηΙροοΧ··!.....-.—- 

13. ΕοΑοον το ιXο^ο Ατν ιατανττρήΑη·· οιΑ την Υτηρ·βύα η ΑρχίΙ τον (·ΑςΑτι, το ταρΑν 

ιυοτοται.ητι.ι·Α, αναγρΑτονται. το ατουχτώι του ·ι,οτοτοι.ητι.νοι3 «αταμΑτρησης της 

νης Αρχής, ή νηογνιίμονα με ΑΑβη τα οεουο ενΑΑΑη«ε το ταρΑν «ι.οτοιοι.ητε·Α. 
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-ΠΓ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
(1) 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι η χωρητικότητα σκάφουξ (2) 

νηολογίου ή βιβλίου φορτηγίδων .(3) καταμετρήθηκε κατά τον κανόνα II. όπω^ 

με λεπτομέρεια φαίνεται στην πίσω σελίδα και βρέθηκε να έχβ|.όπω$ κατωτέρω: 

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΟΡΟΥΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΥΒ. ΜΕΤΡΑ 

ΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡ Η 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 

Μήκο$ ολικό ) 

Μήκος νηολόγησης (5) 

Πλάτος (&) 

Βάθος (?) 

Είδος σκάφους (&) 

Υλικό σκάφους 

Τόπος ναυπήγησης 

Έτος καθέλκυσης 

.19 

Ελικοκίνητο ή Ιστιοκίνητο ή Ρυμουλκούμενο (ή) 

Αριθμός και είδος μηχανών (μ;^ 

Κατασκευαστές μηχανών 

Ιπποδύναμη (44) 

Ο 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ X ΟΡΗΤ 1ΚΟΤΗΤΑI ΧΥΒ. ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΙ 

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΑΗΦθΕΙ 

ΚιΙτω οχ(5 το ανι^τερο χατιίστοΜμα 

Υγτερκατασκευέξ 

Φωτογωγοΐ και αεραγωγοί μηχανοστασίου 

Λοιποί χώροι 

Υπέρβαση στομίων κυτών 

Ολική χωρητικότητα 

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΕΣθΕΙ 

Διαμερίσματα Πλοιάρχου 

Διαμερίσματα Πληρώματο5 

Αποθήκες Υλικών 

Λοιποί χώροι 

Χ»ρητι.χ<1τητα μηχανοστασίου ίου ίχεί εχχεσθεί 

(Πραγματική χωρητικότητα μηχανοστασίου ) 

- 

Σιΐνολο χι^ρων χου έχουν εχχεσθεί 

Καθαρΐι χωρητικότητα 

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ 

Φωταγωγοί και αεραγωγοί μηχανοστασίου 

Χιίρθ£ κηδαλίουχέος 

Αποχωρητήρια 

Λοιποί χώροι 

Σ ΗΜΕΙΟΣΗ 

1. ΤιΓτΧοχ τ·ΐ{ ΤΐΊρτσία{ 4 Αι,ν€νι.·^( *ρχ4< (ου οβίβρι, το ιι,οτοοοι,ιιτιο^. 

2. Όνομα οχίοονς 

3. Αναγριίοτται, το Χι,υαίνι. ηι, ο αο(.Αυ^< νηοΧοτόου Α βίβΧιΓον οοοτητμβον, Ιτην τιριΤιτΜη 

«ατιΐ την αιομα το ον^οος Ατν ίχει, ττΎραοτί α*<(νη οτο νηοΧ^τμο ι( οτο βχΒΧιΓο οορτηγιΓβ·» 

αναγρ^οτταμ νιία α«4 τ(,( τΐι<{ τνβτίΐει,Ι ·ν<(Χογα μτ την ι^ρ^<τ■·οη. ' 

(α) τια νηοΧίγηοη οε Χμμ^νμ.,ιί (ί) για ^^γραοΑ οε βιΒΧίο οορτηγιΓβαν ΧιμανιοΟ. 

ή (γ) για «ροαωοιν^ ναυτιλίαν^ ^ίγγραοα. 

··. ΜΑιιοϊ νετα(0 τ«ν «Χίον ε(Μτερι««ν 4«ο·τν τη{ <ρ«ίρας «αι ιριίμνηι χορι^ΐ \>α ΧαμΒ^νεται 

μτίΑη το μΑ«0{ τοο τυχίν ε^4γοντο{ «ηβαΧίου, «ροβίΧου ^ ιεριζ<!νοτο(. 

Νετριίται ειί εμβείας «αριίΧΧηΧη: «οα$ την τρ4«ιβα. 

5. Ηίιιο$ νεταεύ του «Χίον εΐατεοιιού ίιρου τη« <ρ«Ιρα( ιαι της «ρυμναίας ίΑης του «οβο- 

βτ^ατος Α της νοητΑς «οοίιιταοης αυτοΟ, Ηττριίται ε«ί ενιβείας «αρ^ΧΧηΧης «ρος την τρΑ- 

ιιβα. Αν βεν μ«Αρχει «οβΑστηνα ΧαμβΑνεται η «ρ«·ραία ΑΡη του «ορμοΑ (Αεονα) του «ηβαΧίου 

Α της νοητΑς «ροί»τοοης αυτοΑ. 

6. ηΧΑτος νίγιοτο. Μετριίται εεντεριτΑ του «εριΒΧΑνατος «αι στο «ΧατΑτερο μίρος του 

«Χοίου, χωρίς να ΧαμβΑνεται υ«ΑΑη το «εριςομα 

7. ΒΑΟος αιΑ την «άτω Αφη του ανάτεοου «αταοτρΑματος μίχρι την Ανα ΑΑη του εσατεριηοΑ 

«υΒμίνα των ΑιτυΒμίνων Α των εΒοάν των νομίων Α της εσωτερι«Ας ετίνδυσης, ανΑΧογα με 

την «ερίττωση. Μετριίται «ατα το «εντρκΑ βιΑμηηες του «Χοίου «αι οτο μίοο του μΑ«ους 

νηοΧΑγησης. 

β. Η.χ. οορτηγΑ, οοοτηγιδα, «ΧατΑς γεοανΑς «,Χ.*, 
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9. ΔίΑΥοανονται. οι. Χ/εϊι.{ «ου &€ν αοοροιΐ» οτο ο«(Ι·ο(, 

10. Ατνοιιηχον^ λ Μ.Ε.Κ. 

11. Π.γ. 7<ιιο»βυί«> ν 100 = ?ΟΟΗ ΟΕ 1.*»οη οτοο·^( βν^ λε«τ4· 

Η ισχύς αυτού του Διατάγματος αρχίζκι ατιύ τη ίημοσίκυσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Στον Τιιουργύ Εμπορικής ΝοιυτιλΙας οηαθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγνατος αυτού. 

Αθήνα 30 Νο^βρίου 1984 

ο ΙΙΡΟΕΔΡΟΧ ΤΗΧ ΔΜΙΙΟΚΡΑΤΙΑΖ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΗΑΝΑΗΣ 

ο τηοτΡΓοχ εεποριεκχ Μντίλίεχ 
ηοΜίοκ ΚΑΤχΐΦΑτη 


