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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Έρματος υπόχρεων
πλοίων.

2

Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος των υπόχρεων πλοίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2263.1-14/51491/2017
(1)
Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Έρματος υπόχρεων
πλοίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 του ν.δ. 187/73 (Α’ 216) «περί Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
β) Της παραγράφου 8 του άρθρου δέκατου του
ν. 4470/2017 (Α’ 65) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης
για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες
διατάξεις» (εφεξής Σύμβαση).
γ) Του ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 24 παρ.4.(β) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170).
ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).
στ) Του άρθρου 2 του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).
ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Την ανάγκη έκδοσης και εφοδιασμού των υπόχρεων
πλοίων με Βιβλίο Έρματος σύμφωνα με τον τύπο που
καθορίζεται στο Προσάρτημα II του Παραρτήματος της
Σύμβασης.

Αρ. Φύλλου 2434

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Τύπος Βιβλίου Έρματος
1. Καθορίζεται ο τύπος του Βιβλίου Έρματος (εφεξής
Βιβλίο), σύμφωνα με το παράρτημα που επισυνάπτεται
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Το Βιβλίο εκδίδεται σε ενιαίο έντυπο διαστάσεων
0,29x0,21 μέτρων (Α4) και αποτελείται από 100 σελίδες.
Το εξώφυλλο του είναι πλαστικοποιημένο και μονόχρωμο
αντίστοιχο του Βιβλίου Πετρελαίου (Μέρος Ι ή Μέρος II)
αλλά διαφορετικού χρώματος και θα καταχωρηθούν σε
αυτό κατά σειρά:
α) τα στοιχεία πλοίου και θεώρησης της Λιμενικής Αρχής (σελίδα 1),
β) κενή σελίδα (σελίδα 2), διάγραμμα δεξαμενών έρματος του πλοίου (σελίδα 3),
γ) κενή σελίδα (σελίδα 4), η παρούσα Απόφαση χωρίς
το παράρτημα αυτής (σελίδες 5 και 6),
δ) Οδηγίες (σελίδες 7-9),
ε) κενή σελίδα (σελίδα 10), σελίδα με τίτλο «ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ» (σελίδα 11),
στ) κενή σελίδα (σελίδα 12) και σελίδες από πίνακα
εγγραφών Βιβλίου Έρματος (σελίδες 13-100).
3. Με το Βιβλίο εφοδιάζεται κάθε υπόχρεο ελληνικής
σημαίας πλοίο και κάθε μόνιμη και πλωτή εξέδρα που
απασχολείται στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση του
πυθμένα της θάλασσας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο και την διαχείριση
έρματος και ιζημάτων που προέρχονται από πλοία.
4. Στο Βιβλίο καταχωρείται κάθε εργασία σχετιζόμενη
με το έρμα, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης, επεξεργασίας ή διάθεσης έρματος του πλοίου.
5. Οι εγγραφές συντάσσονται στη γλώσσα εργασίας
του πλοίου. Αν η γλώσσα αυτή δεν είναι η Αγγλική, Γαλλική ή Ισπανική, οι εγγραφές πρέπει να περιέχουν μετάφραση σε μία από αυτές τις γλώσσες.
6. Το Βιβλίο Έρματος είναι διατιμημένο έντυπο του NAT
που εκτυπώνεται με μέριμνα και δαπάνες του.
7. Μέχρι εκατό (100) αντίτυπα διατίθενται αδιατίμητα,
κατόπιν αίτησης της Διεύθυνσης Προστασίας θαλασσίου
Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για χρήση των Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
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Τεύχος Β’ 2434/17.07.2017

Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ

ȲȻȲȿȻɃ ȵɆɀȰɈɃɇ
BALLAST WATER RECORD BOOK
ȴȻȵȺɁȸɇɇɉɀȲȰɇȸȳȻȰɈɃɁȵȿȵȳɍɃȾȰȻɈȸɁȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸ
ȺȰȿȰɇɇȵɆɀȰɈɃɇȾȰȻȻȷȸɀȰɈɏɁɅɃɉɅɆɃȵɆɍɃɁɈȰȻȰɅɃɅȿɃȻȰ
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND
MANAGEMENT K&^,/W^͛>>^dtdZE^/DEd^

ɅɸʌʀʉɷʉʎȰʋʊ͗
Period From:

ɀɹʖʌɿ͗
To:

.

Ʉʆʉʅɲ Ʌʄʉʀʉʐ:
Name of Ship:

.

ȰʌɿɽʅʊʎȻɀɃ͗
IMO Number:

.

Ƀʄɿʃɼʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ
Gross Tonnage:

.

ɇɻʅɲʀɲ:
Flag:

.

ɇʐʆʉʄɿʃɼʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲɹʌʅɲʏʉʎ;ʍɸʃʐɴɿʃɳʅɹʏʌɲͿ
Total Ballast Water capacity (in Cubic meters)

.

ȺȵɏɆȸɇȸ
Ɉʉ Ȳɿɴʄʀʉ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲʏɿʅɻʅɹʆʉ ɹʆʏʐʋʉ ʃɲɿ ɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʉ ɁȰɈ ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ʐʋʉʄʊɶʉʐʎʏʉʐ͘ȰʔʉʑɲʌɿɽʅɼɽɻʃɸɴʌɹɽɻʃɸʊʏɿɹʖɸɿϭϬϬʍɸʄʀɷɸʎ͘Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀʍɲʆ
ɴɿɴʄʀʉɹʌʅɲʏʉʎʏʉʐʋʄʉʀʉʐʅɸʏɲɲʆʘʏɹʌʘʍʏʉɿʖɸʀɲ͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ϮϬϭ

ȸȿɿʅɸʆɿʃɼȰʌʖɼ
;ʍʔʌɲɶʀɷɲʹ ʐʋʉɶʌɲʔɼͿ
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Ɉʉʋʄʉʀʉɷɿɲɽɹʏɸɿɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȶʌʅɲʏʉʎ
The ship is provided with a Ballast Water Management Plan

ȴɿɳɶʌɲʅʅɲʏʉʐʋʄʉʀʉʐʅɸɹʆɷɸɿʇɻɷɸʇɲʅɸʆʙʆɹʌʅɲʏʉʎ͗
Diagram of the ship indicating ballast tanks:
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ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɁȰɉɈȻȿȻȰɇȾȰȻɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȰɆɍȸȳȵȻɃȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȾȿȰȴɃɇȲ͛- ɁȰɉɈȻȿȻȰɇ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇȺȰȿȰɇɇȻɃɉɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ
ɈɀȸɀȰϯʉ
Ɉɲʖ͘ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͗Ʌʑʄɻȵϭ-ȵϮȿɿʅɹʆɲɅɸɿʌɲɿɳ
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ͗ϭϴϱϭϬ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ͗Ϯϭϯ-1371304
FAX
: 210-4220440
Email
: dipthap@hcg.gr

Τεύχος Β’ 2434/17.07.2017

ȰɁȰɆɈȸɈȵȰɇɈɃȴȻȰȴȻȾɈɉɃ
Ʌɸɿʌɲɿɳʎ, 12-07-2017
Ȱʌɿɽ͘Ʌʌʘʏ͗͘ 2263.1-14/51491/2017

ȺȵɀȰ͗ͨȾɲɽɿɹʌʘʍɻʏʑʋʉʐȲɿɴʄʀʉʐȶʌʅɲʏʉʎʐʋʊʖʌɸʘʆʋʄʉʀʘʆͩ͘

ɃɉɅɃɉɆȳɃɇɁȰɉɈȻȿȻȰɇȾȰȻɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȶʖʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ͗
1. Ɉɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ɲͿɈʉʐɳʌɽʌʉʐϰϲʏʉʐɁȴϭϴϳͬϳϯ;Ȱ͛ϮϭϲͿͨʋɸʌʀȾʙɷɿʃɲȴɻʅʉʍʀʉʐɁɲʐʏɿʃʉʑȴɿʃɲʀʉʐͩ͘
ɴͿɈɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϴʏʉʐɳʌɽʌʉʐɷɹʃɲʏʉʐʏʉʐʆ͘ϰϰϳϬͬϮϬϭϳ;Ȱ͛ 65) ͞Ⱦʑʌʘʍɻ ʏɻʎȴɿɸɽʆʉʑʎ
ɇʑʅɴɲʍɻʎ ɶɿɲʏʉʆȶʄɸɶʖʉʃɲɿȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȶʌʅɲʏʉʎ ʃɲɿʏʘʆȻɺɻʅɳʏʘʆʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ
ɲʋʊʏɲɅʄʉʀɲ͕ϮϬϬϰʃɲɿɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͟ ;ɸʔɸʇɼʎɇʑʅɴɲʍɻͿ.
ɶ) Ɉʉʐʆ͘ϯϵϮϮͬϮϬϭϭͨɇʑʍʏɲʍɻȰʌʖɻɶɸʀʉʐȿɿʅɸʆɿʃʉʑɇʙʅɲʏʉʎʹ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎȰʃʏʉʔʐʄɲʃɼʎʃɲɿ
ɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎͩ;Ȱ͛ϯϱͿ͕ʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʃɲɿɿʍʖʑɸɿ͘
ɷͿ Ɉʉʐ ȱʌɽʌʉʐ Ϯϰ ʋɲʌ͘ϰ͘;ɴͿ ʏʉʐ ʋ͘ɷ͘ϭϬϯͬϮϬϭϰ ͨɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ
Ȱɿɶɲʀʉʐͩ;Ȱ͛ϭϳϬͿ͘
ɸͿɈʉʐʋ͘ɷ͘ϭϮϱͬϮϬϭϲͨȴɿʉʌɿʍʅʊʎɉʋʉʐʌɶʙʆ͕Ȱʆɲʋʄɻʌʘʏʙʆɉʋʉʐʌɶʙʆʃɲɿɉʔʐʋʉʐʌɶʙʆͩ;Ȱ͛
210).
ʍʏͿ Ɉʉʐ ȱʌɽʌʉʐ Ϯ ʏʉʐ ʋ͘ɷ.70/ϮϬϭϱ ͨȰʆɲʍʑʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶɸʀʘʆ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ͕ ɉʋʉɷʉʅʙʆ͕ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ͕ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ Ɉʌʉʔʀʅʘʆ͘
Ȱʆɲʍʑʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ȱɿɶɲʀʉʐ ʃɲɿ ʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲ ʏʉʐ ʍɸ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
ɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎͩ;Ȱ͛ϭϭϰͿ͘
ɺͿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϵϬʏʉʐͨȾʙɷɿʃɲʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎɶɿɲʏɻʆȾʐɴɹʌʆɻʍɻʃɲɿʏɲȾʐɴɸʌʆɻʏɿʃɳɄʌɶɲʆɲͩ
ʋʉʐʃʐʌʙɽɻʃɸʅɸʏʉɳʌɽʌʉʋʌʙʏʉʏʉʐʋ͘ɷ͘ϲϯͬϮϬϬϱ;ȰʚϵϴͿ͘
2. ɈɻʆɲʆɳɶʃɻɹʃɷʉʍɻʎʃɲɿɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑʏʘʆʐʋʊʖʌɸʘʆʋʄʉʀʘʆʅɸȲɿɴʄʀʉȶʌʅɲʏʉʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏʉʆʏʑʋʉʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲȻȻʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎ,
3. Ɉʉ ɶɸɶʉʆʊʎ ʊʏɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɷɸʆ ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ɷɲʋɳʆɻ ʍɸ ɴɳʌʉʎ ʏʉʐ
ʃʌɲʏɿʃʉʑʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ͕ɲʋʉʔɲʍʀɺʘ͗
αποφασίζουμε:

ȱʌɽʌʉɅʌʙʏʉ
ɈʑʋʉʎȲɿɴʄʀʉʐȶʌʅɲʏʉʎ
1. Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʉ ʏʑʋʉʎʏʉʐ Ȳɿɴʄʀʉʐȶʌʅɲʏʉʎ;ɸʔɸʇɼʎȲɿɴʄʀʉͿ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲʋʉʐ
ɸʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿʏʉʉʋʉʀʉɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ͘
2. Ɉʉ Ȳɿɴʄʀʉ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ʍɸ ɸʆɿɲʀʉ ɹʆʏʐʋʉ ɷɿɲʍʏɳʍɸʘʆ Ϭ͕ϮϵxϬ͕Ϯϭ ʅɹʏʌʘʆ (A4) ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ
ɲʋʊϭϬϬʍɸʄʀɷɸʎ͘Ɉʉɸʇʙʔʐʄʄʉʏʉʐɸʀʆɲɿʋʄɲʍʏɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆʉʃɲɿʅʉʆʊʖʌʘʅʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʏʉʐ
Ȳɿɴʄʀʉʐ Ʌɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ;ɀɹʌʉʎ Ȼ ɼ ɀɹʌʉʎ ȻȻͿ ɲʄʄɳ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑ ʖʌʙʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɽɲ
ʃɲʏɲʖʘʌɻɽʉʑʆʍɸɲʐʏʊʃɲʏɳʍɸɿʌɳ͗
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ɲͿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʄʉʀʉʐʃɲɿɽɸʙʌɻʍɻʎʏɻʎȿɿʅɸʆɿʃɼʎȰʌʖɼʎ;ʍɸʄʀɷɲϭͿ͕
ɴͿʃɸʆɼʍɸʄʀɷɲ;ʍɸʄʀɷɲϮͿ͕ɷɿɳɶʌɲʅʅɲɷɸʇɲʅɸʆʙʆɹʌʅɲʏʉʎʏʉʐʋʄʉʀʉʐ;ʍɸʄʀɷɲϯͿ͕
ɶͿʃɸʆɼʍɸʄʀɷɲ;ʍɸʄʀɷɲϰͿ͕ɻʋɲʌʉʑʍɲȰʋʊʔɲʍɻʖʘʌʀʎʏʉʋɲʌɳʌʏɻʅɲɲʐʏɼʎ;ʍɸʄʀɷɸʎ 5&6),
ɷͿɃɷɻɶʀɸʎ;ʍɸʄʀɷɸʎϳ-9),
ɸ) ʃɸʆɼ ʍɸʄʀɷɲ ;ʍɸʄʀɷɲ ϭϬͿ͕ ʍɸʄʀɷɲʅɸ ʏʀʏʄʉ ͨȵȳȳɆȰɌȵɇ ȵɆȳȰɇȻɏɁ ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ ȵɆɀȰɈɃɇͩ
;ʍɸʄʀɷɲϭϭ),
ʍʏͿ ʃɸʆɼ ʍɸʄʀɷɲ ;ʍɸʄʀɷɲ ϭϮͿ ʃɲɿ ɷɿɲɶʌɲʅʅɿʍʅɹʆɸʎ ʍɸʄʀɷɸʎ ɸɶɶʌɲʔʙʆ Ȳɿɴʄʀʉʐ ȶʌʅɲʏʉʎ
;ʍɸʄʀɷɸʎϭϯ-100).
ɀɸ ʏʉ Ȳɿɴʄʀʉ ɸʔʉɷɿɳɺɸʏɲɿ ʃɳɽɸ ʐʋʊʖʌɸʉ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ʍɻʅɲʀɲʎ ʋʄʉʀʉ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ʅʊʆɿʅɻ ʃɲɿ
ʋʄʘʏɼ ɸʇɹɷʌɲ ʋʉʐ ɲʋɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʇɸʌɸʑʆɻʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʏʉʐ ʋʐɽʅɹʆɲ ʏɻʎ
ɽɳʄɲʍʍɲʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ȴɿɸɽʆʉʑʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌʅɲʏʉʎʃɲɿɿɺɻʅɳʏʘʆʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʋʄʉʀɲ͘
ɇʏʉȲɿɴʄʀʉʃɲʏɲʖʘʌɸʀʏɲɿʃɳɽɸɸʌɶɲʍʀɲʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɻʅɸʏʉɹʌʅɲ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʏɻʎ
ɲʋʊʌʌɿʗɻʎ͕ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɼɷɿɳɽɸʍɻʎɹʌʅɲʏʉʎʏʉʐʋʄʉʀʉʐ͘
Ƀɿɸɶɶʌɲʔɹʎ ʍʐʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏɻ ɶʄʙʍʍɲɸʌɶɲʍʀɲʎʏʉʐʋʄʉʀʉʐ͘Ȱʆɻɶʄʙʍʍɲɲʐʏɼɷɸʆɸʀʆɲɿ
ɻ Ȱɶɶʄɿʃɼ͕ ȳɲʄʄɿʃɼ ɼ Ȼʍʋɲʆɿʃɼ͕ ʉɿ ɸɶɶʌɲʔɹʎ ʋʌɹʋɸɿʆɲ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻ ʍɸ ʅʀɲ ɲʋʊ
ɲʐʏɹʎʏɿʎɶʄʙʍʍɸʎ͘
Ɉʉ Ȳɿɴʄʀʉ ȶʌʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲʏɿʅɻʅɹʆʉ ɹʆʏʐʋʉ ʏʉʐ ɁȰɈ ʋʉʐ ɸʃʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʅɹʌɿʅʆɲ ʃɲɿ
ɷɲʋɳʆɸʎʏʉʐ͘
ɀɹʖʌɿ ɸʃɲʏʊ (10ϬͿ ɲʆʏʀʏʐʋɲ ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ɲɷɿɲʏʀʅɻʏɲ͕ ʃɲʏʊʋɿʆ ɲʀʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ Ⱥɲʄɲʍʍʀʉʐ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʏʉʐ Ȱʌʖɻɶɸʀʉʐ ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ ɇʙʅɲʏʉʎ ʹ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ
ȰʃʏʉʔʐʄɲʃɼʎɶɿɲʖʌɼʍɻʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɁɲʐʏɿʄʀɲʎΘɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎ.

ȱʌɽʌʉȴɸʑʏɸʌʉ
ȶʆɲʌʇɻɿʍʖʑʉʎ
ȸ ɿʍʖʑʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊʔɲʍɻ ɲʌʖʀɺɸɿ ɲʋʊ ʏɻ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʍʏɻʆ ȵʔɻʅɸʌʀɷɲ ʏɻʎ
Ⱦʐɴɸʌʆɼʍɸʘʎ.
ȸɲʋʊʔɲʍɻɲʐʏɼʆɲɷɻʅʉʍɿɸʐʏɸʀʍʏɻʆȵʔɻʅɸʌʀɷɲʏɻʎȾʐɴɸʌʆɼʍɸʘʎ.
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ɃȴȸȳȻȵɇ
ϭ͘ȵɿʍɲɶʘɶɼ.
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʃɲʆʉʆɿʍʅʊȲ-ϮʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎȴɿɸɽʆʉʑʎɇʑʅɴɲʍɻʎɶɿɲʏʉʆȶʄɸɶʖʉʃɲɿʏɻʆ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻȶʌʅɲʏʉʎʃɲɿȻɺɻʅɳʏʘʆʋʉʐ ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊɅʄʉʀɲ͕ϮϬϬϰ͕ɽɲʏɻʌɸʀʏɲɿɲʌʖɸʀʉ ɶɿɲʃɳɽɸ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɻʎʅɸʏʉɹʌʅɲ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ͘Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɲʋʉʌʌʀʗɸɿʎʍʏɻɽɳʄɲʍʍɲʃɲɿʍɸ
ɸʐʃʉʄʀɸʎʐʋʉɷʉʖɼʎ͘
1. Introduction.
In accordance with regulation B-2 of the Annex to the International Convention for the Control and
Management of Ships. Ballast Water and Sediments, a record is to be kept of each Ballast Water
operation. This includes discharges at sea and to reception facilities.
Ϯ͘ȶʌʅɲʃɲɿȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻȶʌʅɲʏʉʎ
ͨȶʌʅɲͩɸʀʆɲɿʆɸʌʊʅɸʏɻʆɲɿʘʌʉʑʅɸʆɻʑʄɻʏʉʐʋʉʐʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʋɳʆʘʍɸʋʄʉʀʉɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɻʎ
ɷɿɲɶʘɶɼʎ͕ ʏɻʎ ʃʄʀʍɻʎ͕ ʏʉʐ ɴʐɽʀʍʅɲʏʉʎ͕ ʏɻʎ ɸʐʍʏɳɽɸɿɲʎ  ɼ ʏʘʆ ʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ͘ ȸ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ɹʌʅɲʏʉʎɽɲɶʀʆɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȶʌʅɲʏʉʎʃɲɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ
Ⱦɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎȳʌɲʅʅɹʎ1 ʋʉʐɹʖɸɿʃɲʏɲʌʏʀʍɸɿʉɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎ͘
2. Ballast Water and Ballast Water Management
͞ĂůůĂƐƚtĂƚĞƌ͟means water with its suspended matter taken on board a ship to control trim, list,
draught, stability, or stresses of a ship. Management of Ballast Water shall be in accordance with an
2
approved Ballast Water Management plan and taking into account Guidelines developed by the
Organization.
ϯ͘ȵɶɶʌɲʔɹʎʍʏʉȲɿɴʄʀʉȶʌʅɲʏʉʎ
ȳʀʆʉʆʏɲɿɸɶɶʌɲʔɹʎʍʏʉȲɿɴʄʀʉȶʌʅɲʏʉʎʍɸʃɳɽɸʅʀɲɲʋʊʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͗
3.1. Ʉʏɲʆʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿɹʌʅɲɸʋʀʏʉʐʋʄʉʀʉʐ͗
͘ϭ ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͕ ʙʌɲ ʃɲɿ ɽɹʍɻ͕ ʄɿʅɳʆɿ ɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʌʊʍʄɻʗɻʎ ;ʄɿʅɳʆɿ ɼ ɶɸʘɶ͘
ʋʄɳʏʉʎͬʅɼʃʉʎͿ͕ɴɳɽʉʎʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʌʊʍʄɻʗɻʎɹʇʘɲʋʊʏʉʄɿʅɳʆɿ͘
͘Ϯȵʃʏɿʅʙʅɸʆʉʎʊɶʃʉʎʋʌʊʍʄɻʗɻʎ͕ʍɸʃʐɴɿʃɳʅɹʏʌɲ͘
͘ϯɉʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐʐʋɸʑɽʐʆʉʐɲʇɿʘʅɲʏɿʃʉʑɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͘
3.2. Ƀʋʉʏɸɷɼʋʉʏɸ ɹʌʅɲ ʃʐʃʄʉʔʉʌɸʀ ɼ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍɸ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɶɿɲ ʍʃʉʋʉʑʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ɹʌʅɲʏʉʎ͗
͘ϭȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲɿʙʌɲʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͘
͘Ϯȵʃʏɿʅʙʅɸʆʉʎʊɶʃʉʎɷɿɲʃɿʆʉʑʅɸʆʉʐɼʐʋʊɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ;ʍɸʃʐɴɿʃɳʅɹʏʌɲͿ͘
͘ϯȵɳʆɹɶɿʆɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʍʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȺɲʄɲʍʍɹʌʅɲʏʉʎ͘
͘ϰɉʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐʐʋɸʑɽʐʆʉʐɲʇɿʘʅɲʏɿʃʉʑʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͘
3.3. Ʉʏɲʆɹʌʅɲɲʋʉʌʌʀʋʏɸʏɲɿʍʏɻʆɽɳʄɲʍʍɲ͗
͘ϭ ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͕ ʙʌɲ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʄɿʅɳʆɿ ɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɲʋʊʌʌɿʗɻʎ ;ʄɿʅɳʆɿ ɼ
ɶɸʘɶʌ͘ʋʄɳʏʉʎͬʅɼʃʉʎͿ
͘Ϯ ȵʃʏɿʅʙʅɸʆʉʎ ʊɶʃʉʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌʀʔɽɻʃɸ͕ ʍɸ ʃʐɴɿʃɳ ʅɹʏʌɲ͕ ʍʐʆ ɸʆɲʋʉʅɸʀʆɲʎ ʊɶʃʉʎ ʍɸ
ʃʐɴɿʃɳʅɹʏʌɲ͘
͘ϯ ȵɳʆ ɸʀʖɸ ɸʔɲʌʅʉʍʏɸʀ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʍʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ⱥɲʄɲʍʍɹʌʅɲʏʉʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
1

Ȳʄ͘ ʏɿʎ Ⱦɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎ ȳʌɲʅʅɹʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ɹʌʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɸʋɿɴʄɲɴʙʆ ʐɷʌʊɴɿʘʆ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆʃɲɿʋɲɽʉɶʊʆʘʆʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆʋʉʐʐɿʉɽɹʏɻʍɸʉɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎʅɸʏɻʆɲʋʊʔɲʍɻȰ͘ϴϲϴ;ϮϬͿ͘
2

Refer to the Guidelines for the control and management of ships. ballast water to minimize the transfer of harmful aquatic organisms
and pathogens adopted by the Organization by resolution A.868(20).
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ɲʋʊʌʌɿʗɻ͘
͘ϰɉʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐʐʋɸʑɽʐʆʉʐɲʇɿʘʅɲʏɿʃʉʑɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
3.4. Ʉʏɲʆɹʌʅɲɲʋʉʌʌʀʋʏɸʏɲɿ ʍɸɸʐʃʉʄʀɲʐʋʉɷʉʖɼʎ͗
͘ϭȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͕ʙʌɲʃɲɿɽɹʍɻʋʌʊʍʄɻʗɻʎ͘
͘Ϯȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͕ʙʌɲʃɲɿɽɹʍɻɲʋʊʌʌɿʗɻʎ͘
͘ϯȿɿʅɳʆɿɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͘
͘ϰȵʃʏɿʅʙʅɸʆʉʎʊɶʃʉʎʋʉʐɲʋʉʌʌʀʔɽɻʃɸɼʋʌʉʍʄɼʔɽɻʃɸ͕ʍɸʃʐɴɿʃɳʅɹʏʌɲ͘
͘ϱȵɳʆɸʀʖɸɸʔɲʌʅʉʍʏɸʀɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȶʌʅɲʏʉʎʋʌɿʆʏɻʆɲʋʊʌʌɿʗɻ
͘ϲɉʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐʐʋɸʑɽʐʆʉʐɲʇɿʘʅɲʏɿʃʉʑɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͘
3.5. Ȱʏʐʖɻʅɲʏɿʃɼɼɳʄʄɻɹʃʏɲʃʏɻʋʌʊʍʄɻʗɻɼɲʋʊʌʌɿʗɻɹʌʅɲʏʉʎ͗
͘ϭȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲɿʙʌɲʏʉʐʍʐʅɴɳʆʏʉʎ͘
͘Ϯȿɿʅɳʆɿɼɽɹʍɻʏʉʐʋʄʉʀʉʐʃɲʏɳʏʉʆʖʌʊʆʉʏʉʐʍʐʅɴɳʆʏʉʎ͘
͘ϯȵʃʏɿʅʙʅɸʆʉʎʊɶʃʉʎɲʋʉʌʌɿʔɽɹʆʏʉʎɹʌʅɲʏʉʎ͘
͘ϰ ɇʐʆɽɼʃɸʎ ʋʌʊʍʄɻʗɻʎ͕ ɲʋʊʌʌɿʗɻʎ͕ ɷɿɲʔʐɶɼʎ ɼ ɲʋʙʄɸɿɲʎ͕ ʉ ʄʊɶʉʎ ɲʐʏɼʎ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɹʎ
ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ͘
͘ϱȵɳʆɸʀʖɸɸʔɲʌʅʉʍʏɸʀɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɇʖɹɷɿʉȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȶʌʅɲʏʉʎʋʌɿʆʏɻʆɲʋʊʌʌɿʗɻ͘
͘ϲɉʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐʐʋɸʑɽʐʆʉʐɲʇɿʘʅɲʏɿʃʉʑɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͘
3.6. Ʌʌʊʍɽɸʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɹʎ ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
3. Entries in the Ballast Water Record Book
Entries in the Ballast Water record book shall be made on each of the following occasions:
3.1. When Ballast Water is taken on board:
.1 Date, time and location port or facility of uptake (port or lat/long), depth if outside port
.2 Estimated volume of uptake in cubic metres
.3 Signature of the officer in charge of the operation.
3.2. Whenever Ballast Water is circulated or treated for Ballast Water Management purposes:
.1 Date and time of operation
.2 Estimated volume circulated or treated (in cubic metres)
.3 Whether conducted in accordance with the Ballast Water Management plan
.4 Signature of the officer in charge of the operation
3.3. When Ballast Water is discharged into the sea:
.1 Date, time and location port or facility of discharge (port or lat/long)
.2 Estimated volume discharged in cubic metres plus remaining volume in cubic metres
.3 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to
discharge
.4 Signature of the officer in charge of the operation.
3.4. When Ballast Water is discharged to a reception facility:
.1 Date, time, and location of uptake
.2 Date, time, and location of discharge
.3 Port or facility
.4 Estimated volume discharged or taken up, in cubic metres
.5 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to
discharge
.6 Signature of officer in charge of the operation
3.5. Accidental or other exceptional uptake or discharges of Ballast Water:
.1 Date and time of occurrence
.2 Port or position of the ship at time of occurrence
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.3 Estimated volume of Ballast Water discharged
.4 Circumstances of uptake, discharge, escape or loss, the reason therefore and general
remarks.
.5 Whether approved Ballast Water Management plan had been implemented prior to
discharge
.6 Signature of officer in charge of the operation
3.6. Additional operational procedure and general remarks
4. Ʉɶʃʉʎȶʌʅɲʏʉʎ
Ƀʊɶʃʉʎɹʌʅɲʏʉʎɸʋʀʏʉʐʋʄʉʀʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸʃʐɴɿʃɳʅɹʏʌɲ͘ɈʉȲɿɴʄʀʉȶʌʅɲʏʉʎʋɸʌɿɹʖɸɿ
ʋʉʄʄɹʎɲʆɲʔʉʌɹʎʍɸɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʊɶʃʉɹʌʅɲʏʉʎ͘Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸʏɲɿʊʏɿɻɲʃʌʀɴɸɿɲʏɻʎɸʃʏʀʅɻʍɻʎʊɶʃʘʆ
ɹʌʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿɲʆʉɿʃʏɼʍɸɸʌʅɻʆɸʀɲ͘
4. Volume of Ballast Water

The volume of Ballast Water onboard should be estimated in cubic metres. The Ballast Water record
book contains many references to estimated volume of Ballast Water. It is recognized that the
accuracy of estimating volumes of ballast is left to interpretation.
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ȵȳȳɆȰɌȵɇ ȵɆȳȰɇȻɏɁ ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ ȵɆɀȰɈɃɇ
RECORD OF BALLAST WATER OPERATIONS
Ʉʆʉʅɲ Ʌʄʉʀʉʐ: ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
(Name of Ship)
ȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʎɲʌɿɽʅʊʎɼɶʌɳʅʅɲʏɲ͗ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
(Distinctive number or letters):
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
(Date)

ȵʀɷʉʎ (Item)
;ɲʌɿɽʅʊʎͿ
(number)

ɉʋʉɶʌɲʔɼ Ʌʄʉɿɳʌʖʉʐ
(Signature of master)

Ⱦɲʏɲʖʙʌɻʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ /
ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʐʋɸʑɽʐʆʘʆ ɲʇɿʘʅɲʏɿʃʙʆ
(Record of operations/signature of officers in charge)

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2434/17.07.2017

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 2263.1-14/51497/2017
(2)
Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος των υπόχρεων πλοίων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 του ν.δ. 187/73 (Α’ 216) «περί Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».
β) Της παραγράφου 6 του άρθρου δέκατου του
ν. 4470/2017 (Α’ 65) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης
για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες
διατάξεις» (εφεξής Σύμβαση).
γ) Του ν.3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις»
(Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 24 παρ.4.(β) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 170).
ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

24909

στ) Του άρθρου 2 του π.δ.70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).
ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Την ανάγκη έκδοσης και εφοδιασμού των υπόχρεων
πλοίων με Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος
σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Προσάρτημα
Ι του Παραρτήματος της προαναφερθείσας Διεθνούς
Σύμβασης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Τύπος Διεθνούς Πιστοποιητικού
Διαχείρισης Έρματος
1. Καθορίζεται ο τύπος του «Διεθνούς Πιστοποιητικού
Διαχείρισης Έρματος» (εφεξής Πιστοποιητικό) σύμφωνα
με το παράρτημα που επισυνάπτεται, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Το Πιστοποιητικό είναι διαστάσεων 0,29X0,21 μέτρων (Α4) στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
3. Με το Πιστοποιητικό αυτό εφοδιάζεται κάθε υπόχρεο ελληνικής σημαίας πλοίο σύμφωνα με τις διατάξεις
της Σύμβασης που εκτελεί διεθνείς πλόες.
4. Στο Πιστοποιητικό επικυρώνονται οι επιθεωρήσεις
που εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης.
5. Το Πιστοποιητικό είναι διατιμημένο έντυπο του NAT.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ
ȴȻȵȺɁȵɇ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ ȵɆɀȰɈɃɇ
INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE
ȵʃɷʊɽɻʃɸ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ȴɿɸɽʆʉʑʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ȶʄɸɶʖʉ ʃɲɿ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ȶʌʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
Ȼɺɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ Ʌʄʉʀɲ (ɸʔɸʇɼʎ ͨɻ ɇʑʅɴɲʍɻͩͿʃɲʏ͛ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ
ʏɻʎ/Issued under the provisions of the International Convention for the Control and Management of
ShipƐ͛ĂůůĂƐƚtĂƚĞƌĂŶĚ^ĞĚŝŵĞŶƚƐ;ŚĞƌĞŝŶĂĨƚĞƌƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐΗƚŚĞŽŶǀĞŶƚŝŽŶΗͿƵŶĚĞƌƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
of the Government of
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙/͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
(ʋʄɼʌɻʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ)

(full designation of the country)

Ȱʋʊ/Ȳy
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
(ʋʄɼʌɻʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɲʌʅʉɷʀʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɼ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻɽɸʀ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ
ɇʑʅɴɲʍɻʎ/ full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Convention)

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʋʄʉʀʉʐ /Particulars of ship
Ʉʆʉʅɲ ʋʄʉʀʉʐ/Name of ship ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɼ ɶʌɳʅʅɲʏɲ/Distinctive number or letters͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.
ȿɿʅɹʆɲʎ ʆɻʉʄʊɶɻʍɻʎ/Port of registry ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
Ƀʄɿʃɼʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ/Gross Tonnage ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ȱʌɿɽʅʊʎ ȻɀɃ/IMO number͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ɂɲʐʋɼɶɻʍɻʎ/Date of Construction͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.͙
ɍʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ ȶʌʅɲʏʉʎ (ʍɸ ʃʐɴɿʃɳ ʅɹʏʌɲ)/Ballast Water Capacity (in cubic metres)͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙..
ȿɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎʏɻʎͬʏʘʆ ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆɻʎ;ʘʆͿ ɀɸɽʊɷʉʐ;ʘʆͿȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȶʌʅɲʏʉʎ
Details of Ballast Water Management Method(s) Used
ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆɻ ɀɹɽʉɷʉʎ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȶʌʅɲʏʉʎ/Method of Ballast Water Management used
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙.
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ (ɲʆ ɹʖɸɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ)/Date installed (if applicableͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘.
ȵʋʘʆʐʅʀɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ (ɲʆ ɹʖɸɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ) /Name of manufacturer (if applicableͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ȸ(Ƀɿ) ʃʑʌɿɲ(ɸʎ) ʅɹɽʉɷʉʎ(ʉɿ) ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȶʌʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ(ʉʑʆʏɲɿ) ʍʏʉ ʋʄʉʀʉ ɲʐʏʊ
ɸʀʆɲɿ/The principal Ballast Water Management method(s) employed on this ship is/are:

ප
ප

ʍɸʍʐʅʔʘʆʀɲʅɸʏʉʆʃɲʆʉʆɿʍʅʊȴ-1/in accordance with regulation D-1
ʍɸʍʐʅʔʘʆʀɲʅɸʏʉʆʃɲʆʉʆɿʍʅʊȴ-2/in accordance with regulation D-2
;ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ/describe)
͙͙͙............................................................../....................................................................................

ප

ʏʉ ʋʄʉʀʉ ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ʍʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ȴ-4/the ship is subject to regulation D-4

ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʏʉʋʉɽɸʏɻɽʉʑʆ ʉʌɿɺʊʆʏɿɲ ʍɸ ʃʉʐʏʀ/Alternatively, the particulars of the ship may be
placed horizontally in boxes.


Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʌɿɽʅʉʑ Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ Ʌʄʉʀʘʆ ȻɀɃ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʐɿʉɽɸʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ ʅɸ ʏɻʆ ɲʋʊʔɲʍɻ Ȱ.600(15)/ȻMO Ship
Identification Number Scheme adopted by the Organization by resolution A.600(15).
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ɀȵɈɃɅȰɆɃɁɅȻɇɈɃɅɃȻȵȻɈȰȻ/THIS IS TO CERTIFY:
1 Ʉʏɿ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɸʋɿɽɸʘʌɼɽɻʃɸ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ȵ-1 ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ,
ʃɲɿ/That the ship has been surveyed in accordance with regulation E-1 of the Annex to the
Convention; and
2 Ʉʏɿ ɻ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ ɷɸʀʖʆɸɿ ʊʏɿ ɻ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ȶʌʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ʋʄʉʀʉ ʍʐʅʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ
ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ/That the survey shows that Ballast Water Management on the ship complies with the
Annex to the Convention.
Ɉʉ ʋɲʌʊʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɿʍʖʑɸɿ ɹʘʎ ......................................... ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɻʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʏʘʆ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ȵ-1 ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ.
This certificate is valid until...................................... subject to surveys in accordance with regulation
E-1 of the Annex to the Convention
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ:
ɻɻ/ʅʅ/ɸɸɸɸ:/Completion date of the survey on which this certificate is based: dd/mm/yyyy
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
ȵʃɷʀɷɸʏɲɿʍʏ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Issued at͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
(Ɉʊʋʉʎɹʃɷʉʍɻʎʏʉʐʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ/Place of issue of certificate)

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
;ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʃɷʉʍɻʎ)
(Date of issue)

;ɉʋʉɶʌɲʔɼɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐʋʉʐɸʃɷʀɷɸɿʏʉʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊͿ
(Signature of authorized official issuing the certificate)

(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ, ʘʎ ɸʆɷɸʀʃʆʐʏɲɿ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)
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Τεύχος Β’ 2434/17.07.2017

ȺȵɏɆȸɇȸȳȻȰȵɈȸɇȻȰ(Eɇ) ȾȰȻȵɁȴȻȰɀȵɇȸ;ȵɇͿȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸ;ȵȻɇͿ
ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEY(S)
ɅȻɇɈɃɅɃȻȵȻɈȰȻ ʊʏɿ ʍɸ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ȵ-ϭ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ
ɇʑʅɴɲʍɻʎʏʉʋʄʉʀʉɸʐʌɹɽɻ ʍʐʅʅʉʌʔʉʑʅɸʆʉʅɸʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎ͗
THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation E-1 of the Annex to the Convention the
ship has been found to comply with the relevant provisions of the Convention:
ȵʏɼʍɿɲɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ/Annual survey:
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/Date ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ȵʏɼʍɿɲ /ȵʆɷɿɳʅɸʍɻ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ*/
Annual*/Intermediate survey*:
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘.
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/Date ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ȵʏɼʍɿɲ*/ȵʆɷɿɳʅɸʍɻ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ*/
Annual*/Intermediate survey*:
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/Date ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ȵʏɼʍɿɲɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻͬAnnual survey:
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/Date ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ/delete as appropriate
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵɈȸɇȻȰ/ȵɁȴȻȰɀȵɇȸ ȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸ ɇɉɀɌɏɁȰ ɀȵ ɈɃɁ ȾȰɁɃɁȻɇɀɃ ȵ-5.8.3
ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION E-5.8.3
ɀȵɈɃɅȰɆɃɁɅȻɇɈɃɅɃȻȵȻɈȰȻʊʏɿ͕ʍɸɸʏɼʍɿɲͬɸʆɷɿɳʅɸʍɻΎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʃɲʆʉʆɿʍʅʊ
ȵ-ϱ͘ϴ͘ϯ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ͕ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸ  ʊʏɿ ʍʐʅʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ
ʍʖɸʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎ͗
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate* survey in accordance with regulation E-5.8.3 of
the Annex to the Convention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the
Convention:
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘..
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/Date͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ȺȵɏɆȸɇȸȳȻȰɅȰɆȰɈȰɇȸɈɃɉɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃɉȰɁȻɇɍɉȵȻȳȻȰȿȻȳɃɈȵɆȰȰɅɃϱȵɈȸɃɅɃɉȵɍȵȻ
ȵɌȰɆɀɃȳȸɃȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇȵ-5.3
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE
REGULATION E-5.3 APPLIES
Ɉʉ ʋʄʉʀʉ ʍʐʅʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ, ʃɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ȵ-5.3 ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ, ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɷɸʃʏʊ ʘʎ ɹɶʃʐʌʉ
ʅɹʖʌɿ:
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in
accordance with regulation E-5.3 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until:
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘..
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/ĂƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)
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Τεύχος Β’ 2434/17.07.2017

ȺȵɏɆȸɇȸ ɃɈȰɁ ȸ ȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸ ȰɁȰɁȵɏɇȸɇ ɃȿɃȾȿȸɆɏȺȸȾȵ ȾȰȻ ȵɍȵȻ ȵɌȰɆɀɃȳȸ Ƀ
ȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ ȵ-5.4
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND
REGULATION E-5.4 APPLIES
Ɉʉ ʋʄʉʀʉ ʍʐʅʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ȵ-5.4 ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ, ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɷɸʃʏʊ ʘʎ ɹɶʃʐʌʉ
ʅɹʖʌɿ:
The ship complies with the relevant provisions of the Convention and this Certificate shall, in
accordance with regulation E-5.4 of the Annex to the Convention, be accepted as valid until:
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘..
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/ĂƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ȺȵɏɆȸɇȸ ȳȻȰ ɅȰɆȰɈȰɇȸ Ɉȸɇ ȻɇɍɉɃɇ ɈɃɉ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃɉ ȵɏɇ ɃɈɃɉ ɈɃ ɅȿɃȻɃ ɌȺȰɇȵȻ ɇɈɃ
ȿȻɀȰɁȻ ȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸɇ ȹ ȳȻȰ ɅȵɆȻɃȴɃ ɍȰɆȻɈɃɇ ɃɈȰɁ ȵɍȵȻ ȵɌȰɆɀɃȳȸ
Ƀ ȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ ȵ-5.5 ȹ ȵ-5.6
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF
SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE WHERE REGULATION E-5.5 OR E-5.6 APPLIES
Ɉʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ȵ-5.5 ɼ ȵ-5.6 ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ
ɇʑʅɴɲʍɻʎ, ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɷɸʃʏʊ ʘʎ ɹɶʃʐʌʉ ʅɹʖʌɿ:
This Certificate shall, in accordance with regulation E-5.5 or E-5.6* of the Annex to the Convention,
be accepted as valid:
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘..
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/ĂƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ/delete as appropriate
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ȺȵɏɆȸɇȸ ȳȻȰ ɀȵɈȰȺȵɇȸ Ɉȸɇ ȵɅȵɈȵȻȰȾȸɇ ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰɇ ɃɈȰɁ ȵɍȵȻ ȵɌȰɆɀɃȳȸ Ƀ
ȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ ȵ-5.8
ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE
WHERE REGULATION E-5.8 APPLIES

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ȵ-5.8 ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ ɻ ʆɹɲ ȵʋɸʏɸɿɲʃɼ ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸʀʆɲɿ:
In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is:
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘..
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/ĂƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ȵ-5.8 ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɇʑʅɴɲʍɻʎ ɻ ʆɹɲ ȵʋɸʏɸɿɲʃɼ ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸʀʆɲɿ:
In accordance with regulation E-5.8 of the Annex to the Convention the new Anniversary date is:
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ/Signed ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘..
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɲʇɿʘʅɲʏʉʑʖʉʐ/Signature of duly authorized official)

Ɉʊʋʉʎ/Place ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ/ĂƚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

(ɇʔʌɲɶʀɷɲ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ/Seal or stamp of the authority, as appropriate)
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Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 12 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02024341707170024*

