
ΝΑΤΛΟΤΜΦΩΝΟ - CHARTERPARTY 

 

 

Τπεγπάθη ηην 

Signed on  
ζηο 

 
ημαία 

 
at Flag: 

΄Ονομα πλοίος 
 

Λιμέναρ Νηολόγηζηρ 
 

Απιθμόρ. Νηολογίος 
 

Name of Vessel Port of Registry Register No 

 

ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ - THE CONTRACTING PARTIES 

 

Α. Πλοιοκηήηηρ (1): 
 

A. Shipowner (1): 

Γιεύθςνζη: 

 

Α.Γ.Σ. η Απ.διαβ/πιος 

 

Α.Φ.Μ.: 
 

Tax-No: 

Address: Id.Card or Pass No 
Απμόδια Γ.Ο.Τ.: 

 
Tax-Office: 

Απ. Σηλεθώνος: 
 

Απ. Σηλ/ηςπίαρ 
 

Ηλεκηπονική δ/νζη 
 

Telephone No: Fax No: E-Mail 

Β. Ναςλομεζίηηρ (2) 
 

Β. Broker (2): 

Γιεύθςνζη: 
 

Α.Φ.Μ.: 
 

Απμόδια Γ.Ο.Τ.: 
 

Address: Tax-No: Tax-Office: 

Απ.. Σηλεθώνος: 
 

Απιθ. Σηλ/ηςπίαρ 
 

Ηλεκηπονική δ/νζη 
 

Telephone No: Fax No: E-Mail 

Γ. Ναςλυηήρ:  
 

C. Charterer:  

Γιεύθςνζη: 
 

Απιθ. Σαςηόηηηαρ ή Απιθ. Γιαβαηηπίος: 
 

Address: Identity Card No or Passport No: 

Α.Φ.Μ.: 
 

Απμόδια Γ.Ο.Τ.: 
 

Tax-No: Tax-Office: 

Απιθ. Σηλεθώνος: 
 

Απιθ. Σηλ/ηςπίαρ 
 

Ηλεκηπονική δ/νζη 
 

Telephone No: Fax No: E-Mail 

Περίοδος Νασλώζεως / Charter Period: 

Από / From Μέτρι / to 

Ημ/νια./ώπα: 
 

Ημ/νια./ώπα: 
 

Date /time): Date /time): 

Λιμάνι / Port  Λιμάνι / Port  

Υώπα / Country  Υώπα / Country  

ςνολικόρ Ναύλορ πος ζςμθυνήθηκε: 
 

Chartered Freight in Total: 

 

Τπογπάθεηαι από ηον Πλοιοκηήηη  

Signed by the Owner 

Τπογπάθεηαι από ηον 

Ναςλυηή 

Signed by the Charterer 

Τπογπάθεηαι από ηον Ναςλομεζίηη/  

Signed by the Broker / Tourist office 

    

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Σην __________ ηο παπόν ναςλοζύμθυνο ηος Δ/Γ-Σ/Ρ  ______________, Λιμέναρ Νηολόγηζηρ _________ Απιθμόρ. Νηολογίος 

_________ Με απιθμό. Ππυη. Αδείαρ  Δπαγγελμαηικού Πλοίος ανατςσήρ :                 /_____/_____  και απιθμό Μηηπώος 

Δπαγγελμαηικού Πλοίος Ανατςσήρ (Α.Μ.Δ.Π.Α.) _______ πος αθοπά ναύλυζη (3) με λιμένα εκκίνηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και 

καηαηέθηκε ανηίγπαθο αςηού ζηην Λιμενική Απσή 

 

Η ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - ΟΓΗΓΙΔ: 

 

ηα πεδία Α & Β ζημειώνεηαι εναλλακηικά η ιδιόηηηα αςηού πος ςπογπάθει ηο ναςλοζύμθυνο. Μποπούν να εγγπαθούν όλερ οι 

ιδιόηηηερ (βλέπε παπακάηυ (1) & (2) και να διαγπαθούν αςηέρ πος δεν ιζσύοςν ή να εγγπαθεί η μόνο η ιζσύοςζα ιδιόηηηα. Πποηείνεηαι 

η δεύηεπη λύζη όπυρ θαίνεηαι και ζηο ςπόδειγμα. 

 

(1) ή Δθοπλιζηήρ ή εξοςζιοδοηημένο από αςηούρ ππόζυπο - or by the authority of the Shipowner 

(2) ή Ναςηικόρ Ππάκηοπαρ ή Σοςπιζηικό Γπαθείο ή εξοςζιοδοηημένο από αςηούρ ππόζυπο (διαγπάθεηαι ανάλογα), καηόπιν ηηρ 

έγγπαθηρ ζςγκαηάθεζηρ ηος πλοιοκηήηη ή εθοπλιζηή (ηος πεδίος Α ηος παπόνηορ) δια ηηρ ςπογπαθήρ ηος ζηο ανηίζηοισο 

πεδίο καηυηέπυ - or Shipping Agent or Tourist Office or authorized person by any of the above mentioned parties (cross out 

accordingly), after the written consent of the Shipowner (as mentioned above in field A) proved by his signature to the relevant 

field below 

 

ηην πεπίπηυζη πος ςπογπάθει άηομο εξοςζιοδοηημένο από ηον πλοιοκηήηη ηόηε ζςμπληπώνεηαι (1) Δξοςζιοδοηημένο από ηον 

παπακάηυ αναθεπόμενο πλοιοκηήηη και αναθέπονηαι ηα ζηοισεία ηος (ίδια πεδία με αςηά ηος πλοιοκηήηη)  

 

ηην πεπίπηυζη πος ο ναςλομεζίηηρ ςπογπάθει για λογαπιαζμό ηος πλοιοκηήηη ηόηε ζςμπληπώνεηαι (2) Δξοςζιοδοηημένορ από ηον 

παπαπάνυ αναθεπόμενο πλοιοκηήηη. 

 

Σο πεδίο ΑΦΜ για ηον ναςλυηή εθόζον είναι αλλοδαπόρ δεν είναι ςποσπευηικό. 

Σα πεδία ηηλέθυνο , θαξ & e-mail δεν είναι ςποσπευηικά. ςμπληπώνεηαι όηι ςπάπσει. 

 

Σα πεδία Ημεπομηνία, ώπα, Λιμάνι & Υώπα είναι ςποσπευηικά 

 

Σο ποζό ςποσπευηικά ολογπάθυρ ηοςλάσιζηον αγγλικά 

 

Δθόζον ςπάπσοςν πέπαν ηος ενόρ ναςλομεζίηερ μποπούν να αναγπαθούν με ηον ίδιο ηπόπο (πεδία) πος αναγπάθεηαι ο ναςλομεζίηηρ 

ζηο Β ημήμα ηος ναςλοζςμθώνος 

 

(3) ανάλογα με ηην σώπα εκκίνηζηρ & άθιξηρ ηος ναύλος αναγπάθονηαι εναλλακηικά «ηηρ αλλοδαπήρ» ή «ππαγμαηοποιηθείζα  εξ 

ολοκλήπος ζηην αλλοδαπή» 

Οι όποι ναύλυζηρ εναπόκεινηαι ζηον κάθε πλοιοκηήηη και ηην πολιηική πος ακολοςθεί ζε διάθοπα θέμαηα όπυρ εγγύηζη, πολιηική 

ακςπώζευν, ναςζιπλοΐα ηην νύκηα κλπ. Σο εύκολο είναι να ανηιγπάτεηε ηοςρ όποςρ πος είσαηε μέσπι πέπζι. 

 


