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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2431.03/02/07
(1)
Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου φορτίου για πλοία
που μεταφέρουν επιβλαβείς υγρές ουσίες χύμα
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν. 1269/1982 (Α΄89),
με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρόληψη
της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και του
Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 73/78, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/2003 (Α΄28),
β) το άρθρο 46 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261) «Κώδικας Δη−
μοσίου Ναυτικού Δικαίου»,
γ) το άρθρο δεύτερο του π.δ. 404/1986 (Α΄182),
δ) τον Κανονισμό 15 του Παραρτήματος II της Διεθνούς
Σύμβασης «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από
πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL
73/78, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 118 (52) MEPC
απόφαση, η οποία κυρώθηκε με το π.δ. 21/2007 (Α΄19).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον τύπο του νέου «βιβλίου φορτίου»
για τα πλοία που μεταφέρουν επιβλαβείς υγρές ουσί−
ες χύμα, όπως το υπόδειγμα που συνοδεύει την από−
φαση αυτή. Το βιβλίο αυτό θα φέρουν όλα τα χημικά
δεξαμενόπλοια που είναι κατάλληλα να μεταφέρουν
τα επιβλαβή υγρά φορτία χύμα, όπως αυτά τα φορτία
κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Προ−

σαρτήματος 1 του αναθεωρημένου Παραρτήματος II της
Δ.Σ. MARPOL 73/78.
2. Το βιβλίο φορτίου θα είναι διαστάσεων 0,28 x 0,21
μέτρων, θα αποτελείται από 100 σελίδες και στο οποίο
θα περιληφθούν κατά σειρά:
− τα στοιχεία του πλοίου και θεώρηση της Λιμενικής
Αρχής (1η σελίδα),
− η απόφαση αυτή (3η − 4η σελίδα),
− κάτοψη δεξαμενών φορτίου και καταλοίπων (5η σε−
λίδα),
− οδηγίες (από 7η σελίδα),
− κενή σελίδα,
− σελίδα με τίτλο «λειτουργίες/εργασίες» (operations)
− περιγραφή λειτουργιών φορτίου − έρματος
− κενή σελίδα
− σελίδα με τίτλο «εγγραφές»
− διαγραμμισμένες σελίδες εγγραφών βιβλίου φορτίου.
3. Το βιβλίο φορτίου θα εκτυπωθεί με μέριμνα και
δαπάνες, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ) και
θα τεθεί σε κυκλοφορία προκειμένου να εφοδιαστούν
τα υπόχρεα πλοία.
4. Το βιβλίο αυτό είναι διατιμημένο έντυπο του Ν.Α.Τ.
Μέχρι 100 αντίτυπα θα διατεθούν αδιατίμητα ύστερα
από αίτηση του ΥΕΝ/ΔΠΘΠ για χρήση των Υπηρεσιών
YEN (Δ/νσεων, ΚΕΕΠ, Λιμενικών Αρχών, Σχολών Λ.Σ. και
Ε.Ν. κ.λπ).
5. Με την έκδοση της παρούσης υπουργικής απόφασης
καταργείται η υπ’ αριθμ. 205/Φ.183571/87 (Β΄119) υπουρ−
γική απόφαση.
6. Η απόφαση αυτή, χωρίς τα επισυναπτόμενα της, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να
κοινοποιηθεί κανονικά για εκτέλεση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ.. 2431.02/09/07
(2)
Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν. 1269/1982 (Α΄89),
με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρόληψη
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της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και του
Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 73/78, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/2003 (Α΄28),
β) τα άρθρα 46 και 52 του ν.δ. 187/1973 (Α΄216) «Κώδικας
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»,
γ) τους Κανονισμούς 17 και 36 του Παραρτήματος Ι
της Διεθνούς Σύμβασης «πρόληψη της ρύπανσης της
θάλασσας από πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του
1978» MARPOL 73/78, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’
αριθμ. 117 (52) MEPC απόφαση, η οποία κυρώθηκε με το
π.δ. 21/2007 (Α΄19).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε νέο τύπο «βιβλίου πετρελαίου», όπως
το υπόδειγμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή. Το
βιβλίο αυτό θα εκδοθεί σε δύο μέρη, − χωριστό έντυπο
για κάθε μέρος − και θα εφοδιασθούν υποχρεωτικά τα
πλοία ως εξής:
−«ΜΕΡΟΣ Ι»: όλα τα «πλοία» ολικής χωρητικότητας 400
τόνων και πάνω και όλα τα «πετρελαιοφόρα» ολικής
χωρητικότητας 150 τόνων και πάνω. Στο βιβλίο αυτό θα
αναγράφονται γενικά όλες οι λειτουργίες/ εργασίες που
έχουν σχέση με τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα, τα οποία
συγκεντρώνονται στους χώρους του μηχανοστασίου.
−«ΜΕΡΟΣ II»: όλα τα «πετρελαιοφόρα» ολικής χωρητικό−
τητας 150 τόνων και πάνω, επιπλέον από το «ΜΕΡΟΣ Ι».
Στο βιβλίο αυτό θα αναγράφονται γενικά όλες οι λειτουρ−
γίες/ εργασίες που έχουν σχέση με τα πετρελαιοειδή κα−
τάλοιπα που προέρχονται από το σύστημα φορτίου, των
καταλοίπων και υπολειμμάτων αυτού, καθώς και από τη
διαχείριση του καθαρού ή ακαθάρτου θαλασσέρματος.
2. Το βιβλίο πετρελαίου θα είναι διαστάσεων 0,28 x
0,21 μέτρων, θα αποτελείται από 100 σελίδες και να
καταχωρηθούν κατά σειρά: τα στοιχεία του πλοίου και
θεώρηση της Λιμενικής Αρχής (1η σελίδα), η απόφαση
αυτή (3η σελίδα), κάτοψη δεξαμενών φορτίου και κα−
ταλοίπων (για το «ΜΕΡΟΣ ΙΙ»), οδηγίες «ΜΕΡΟΥΣ Ι ή ΙΙ»
(από σελίδα 5 «ΜΕΡΟΥΣ Ι» ή 7 «ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ»), κενή σελίδα,
σελίδα με τίτλο «λειτουργίες/ εργασίες», κενή σελίδα,
σελίδα με τίτλο «εγγραφές», κενή σελίδα, διαγραμμι−
σμένες σελίδες εγγραφών βιβλίου πετρελαίου.
3. Το βιβλίο πετρελαίου νέου τύπου (δύο Μέρη), να
εκτυπωθεί με μέριμνα και δαπάνες του Ναυτικού Απομα−
χικού Ταμείου και να τεθεί σε κυκλοφορία προκειμένου
να εφοδιασθούν τα υπόχρεα πλοία.
4. Το βιβλίο αυτό είναι διατιμημένο έντυπο του NAT.
Μέχρι 200 αντίτυπα (κάθε ΜΕΡΟΥΣ) θα διατεθούν αδι−
ατίμητα ύστερα από αίτηση της ΔΠΘΠ για υπηρεσιακή
χρήση των Υπηρεσιών του YEN (Δ/νσεων, Λιμ. Αρχών,
Σχολών Λ.Σ., Ε.Ν. κ.λπ.).
5. Ο νέος τύπος βιβλίου πετρελαίου ισχύει από δημο−
σιεύσεως της παρούσης, καταργούμενης της υπ’ αριθμ.
3231.2/36/92 (Β΄651) υπουργικής απόφασης.
6. Η απόφαση αυτή, χωρίς τα επισυναπτόμενά της, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να
κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθμ. 2431.03/04/07
(3)
Καθορισμός νέου τύπου Εγχειριδίου Διαδικασιών και
Διατάξεων για απορρίψεις στη θάλασσα υγρών επι−
βλαβών ουσιών που μεταφέρονται χύδην με χημικά
δεξαμενόπλοια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν. 1269/1982 (Α΄89),
με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρόληψη
της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και του
Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 73/78, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/2003 (Α΄28),
β) το άρθρο 46 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261) «Κώδικας Δη−
μοσίου Ναυτικού Δικαίου»,
γ) το άρθρο δεύτερο του π.δ. 404/1986 (Α΄182),
δ) τον Κανονισμό 14 του Παραρτήματος II της Διε−
θνούς Σύμβασης «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασ−
σας από πλοία, 1973 και του πρωτοκόλλου του 1978»
MARPOL 73/78, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ.
118 (52) MEPC απόφαση, η οποία κυρώθηκε με το π.δ.
21/2007 (Α΄19).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον τύπο του Εγχειριδίου Διαδικασι−
ών και Διατάξεων για απορρίψεις στη θάλασσα υγρών
επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται χύδην σε χημικά
δ/ξ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Προσάρτημα 4
του αναθεωρημένου Παραρτήματος II της Δ.Σ. MARPOL
73/78. Οι παραπάνω διαδικασίες και διατάξεις έχουν
εφαρμογή σε υπόχρεα χημικά δ/ξ τα οποία μεταφέρουν
φορτία επιβλαβών ουσιών όπως αυτές κατηγοριοποι−
ούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Προσαρτήματος 1
του αναθεωρημένου Παραρτήματος II της Δ.Σ. MARPOL
73/78. Τα υπόχρεα χημικά δ/ξ πρέπει να διαθέτουν το
νέο τύπο εγχειριδίου για τα φορτία που αυτά επιτρέ−
πεται να μεταφέρουν. Το Εγχειρίδιο κάθε υπόχρεου
χημικού δ/ξ θα εγκρίνεται από την αρμόδια Αρχή.
2. Με την έκδοση της παρούσης υπουργικής απόφασης
καταργείται η υπ’ αριθμ. 77/Φ.183568/87 (Β΄41) υπουργική
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.
Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. 2431.03/03/07
(4)
Καθορισμός τύπου νέου «διεθνούς πιστοποιητικού πρό−
ληψης ρύπανσης για τη μεταφορά επιβλαβών υγρών
ουσιών χύμα» (NLSC).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του ν. 1269/1982 (Α΄89),
με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση «πρόληψη
της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και του
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Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL 73/78, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/2003 (Α΄28),
β) το άρθρο 46 του ν.δ. 187/1973 (Α΄261) «Κώδικας Δη−
μοσίου Ναυτικού Δικαίου»,
γ) το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 479/1984 (Α΄169),
δ) τον Κανονισμό 9 του Παραρτήματος II της Διεθνούς
Σύμβασης «πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από
πλοία, 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» MARPOL
73/78, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 118 (52)
MEPC απόφαση, η οποία κυρώθηκε με το π.δ. 21/2007
(Α΄19).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τον τύπο του νέου «Διεθνούς Πιστο−
ποιητικού πρόληψης της ρύπανσης για την μεταφορά
επιβλαβών υγρών ουσιών χύμα» (International Pollution
Prevention Certificate for the carriage of Noxious Liquid
Substances in Bulk − NLSC), όπως το υπόδειγμα που
συνοδεύει την απόφαση αυτή. Με το πιστοποιητικό αυτό
θα εφοδιαστούν υποχρεωτικά τα πλοία που μεταφέρουν
επιβλαβείς υγρές ουσίες χύμα, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Προσαρτήματος 1 του αναθεωρημένου Παραρτή−
ματος II της Δ.Σ. MARPOL 73/78, ανεξάρτητα από την
χωρητικότητά τους, εφόσον εκτελούν διεθνείς πλόες
(χημικά δ/ξ).
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2. Το πιστοποιητικό θα είναι διαστάσεων 0,40 x 0,30
μέτρων, αναδιπλωμένο σε δύο φύλλα, κατά το μισό
(1η σελίδα αριστερού φύλλου) στην ελληνική και κατά
το άλλο μισό (1η σελίδα δεξιού φύλλου) στην αγγλική
γλώσσα.
Η δεύτερη σελίδα αυτού θα περιέχει αντίστοιχα στις
παραπάνω γλώσσες το έντυπο επικύρωσης επιθεωρή−
σεων που θα εκτελούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Κανονισμού 8 του αναθεωρημένου Παραρτήματος
II της Δ.Σ. MARPOL 73/78.
3. Τα υπόχρεα πλοία πρέπει να προβούν σε αντικα−
τάσταση του υπάρχοντος πιστοποιητικού με το νέου
τύπου.
4. Το πιστοποιητικό αυτό να εκτυπωθεί με μέριμνα
και δαπάνες του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και να
τεθεί σε κυκλοφορία. Το πιστοποιητικό αυτό είναι δια−
τιμημένο έντυπο του NAT. Μέχρι 200 αντίτυπα να δια−
τεθούν αδιατίμητα ύστερα από αίτηση του ΥΕΝ/ΔΠΘΠ
για υπηρεσιακή χρήση των Υπηρεσιών YEN (Δ/νσεων,
ΚΕΕΠ, Λιμενικών Αρχών, Σχολών Λ.Σ. και Ε.Ν κ.λπ.)
5. Με την έκδοση της παρούσης υπουργικής από−
φασης καταργείται η υπ’ αριθμ. 195/Φ.183570/87 (Β΄119)
υπουργική απόφαση.
6. Η απόφαση αυτή, με τα επισυναπτόμενα της, να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να
κοινοποιηθεί κανονικά για εκτέλεση.
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Ȋīȇȍȃ ȅȊȈǿȍȃ ȋȊȂǹ
ǼțįȩșȘțİ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ǻȚİșȞȠȪȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȆȡȩȜȘȥȘ ĲȘȢ ȇȪʌĮȞıȘȢ
Įʌȩ ȆȜȠȓĮ ĲȠȣ 1973, ȩʌȦȢ įȚĮȝȠȡĳȫșȘțİ ȝİ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȆȡȦĲȩțȠȜȜȠ ĲȠȣ 1978, țĮȚ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ (ʌȠȣ İĳİȟȒȢ țĮȜİȓĲĮȚ ‘Ș ȈȪȝȕĮıȘ’), țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ Ĳ..
…………………………………………………………………………………………………
(ʌȜȒȡȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ)
Įʌȩ………………………………………………………………….……………………………
(ʌȜȒȡȘȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘșİȓ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ).

ȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ʌȜȠȓȠȣ
ǵȞȠȝĮ ʌȜȠȓȠȣ: …………………………………………………………………..…………
ǻȚİșȞȑȢ ǻȚĮțȡȚĲȚțȩ ȈȒȝĮ: …………………………………………………………..……….
ǹȡȚșȝȩȢ ǻȚİșȞȠȪȢ ȃĮȣĲȚȜȚĮțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ: ………………………..…………………
ȁȚȝȑȞĮȢ ȃȘȠȜȩȖȘıȘȢ: …………………………………………………………………….
ȅȜȚțȒ ȋȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮ: ………………………………………………………………….…..

ȉȅ Ȇǹȇȅȃ ȆǿȈȉȅȆȅǿǼǿ ȅȉǿ:
1

ȉȠ ʌȜȠȓȠ ȑȤİȚ İʌȚșİȦȡȘșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ 8 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

2

Ǿ İʌȚșİȫȡȘıȘ ȑįİȚȟİ ȩĲȚ Ș țĮĲĮıțİȣȒ, Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ, ĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ, ĲĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ, ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ
țĮȚ ĲȠ ȣȜȚțȩ ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ țĮȚ Ș țĮĲȐıĲĮıȒ ĲȠȣȢ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȐșİ ȐʌȠȥȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȚ ȩĲȚ ĲȠ
ʌȜȠȓȠ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ İĳĮȡȝȠıĲȑİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

3

ȉȠ ʌȜȠȓȠ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ ǻȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ ǻȚĮĲȐȟİȦȞ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ Ƞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩȢ
14 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, țĮȚ ȩĲȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ İȓȞĮȚ Įʌȩ țȐșİ ȐʌȠȥȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ.

4

ȉȠ ʌȜȠȓȠ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ MARPOL 73/78 ȖȚĮ ĲȘ
ȝİĲĮĳȠȡȐ ĲȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ǼʌȚȕȜĮȕȫȞ ȊȖȡȫȞ ȅȣıȚȫȞ ȤȪȝĮ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ĲȘȢ ĲȒȡȘıȘȢ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ ıȣȞĮĳȫȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ.

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȜȠȓȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıİ ĲİĲȡĮȖȦȞȐțȚĮ
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ǼʌȚȕȜĮȕİȓȢ ȊȖȡȑȢ ȅȣıȓİȢ

ȈȣȞșȒțİȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ
(ĮȡȚșȝȠȓ įİȟĮȝİȞȫȞ țȜʌ.)
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ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȇȪʌĮȞıȘȢ

ȈȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ ʌȡȩıșİĲĮ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞĮ ĳȪȜȜĮ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ Șȝ/ȞȓĮ.
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȚıȤȪİȚ ȝȑȤȡȚ ……… ȣʌȠțİȓȝİȞȠ ıİ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ 8 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ İʌȚșİȫȡȘıȘȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ:
(ȘȘ/ȝȝ/İİİİ): …………………………………………………
ǼțįȩșȘțİ: ………………………………………………………………….
(ȉȩʌȠȢ ȑțįȠıȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ)

……………………
……………………………………………….
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ ĮȡȝȠįȓȦȢ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ)
(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
ǼȆǿȀȊȇȍȈǾ īǿǹ ǼȉǾȈǿǼȈ Ȁǹǿ ǼȃǻǿǹȂǼȈǼȈ ǼȆǿĬǼȍȇǾȈǼǿȈ
ȂǼ ȉȅ Ȇǹȇȅȃ ȆǿȈȉȅȆȅǿǼǿȉǹǿ ȩĲȚ, ıİ İʌȚșİȫȡȘıȘ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ 8 ĲȠȣ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ĲȠ ʌȜȠȓȠ ȕȡȑșȘțİ ȩĲȚ ĲİȜİȓ ıİ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.
ǼĲȒıȚĮ İʌȚșİȫȡȘıȘ:

ȊʌȠȖȡĮĳȒ: ……………………………………
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:………………………………………..
Ǿȝ/ȞȓĮ:…..(ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)………………………

(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
ǼĲȒıȚĮ/ İȞįȚȐȝİıȘ İʌȚșİȫȡȘıȘ:

ȊʌȠȖȡĮĳȒ:……………………………………
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:………………………………………..
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Ǿȝ/ȞȓĮ: ….(ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)………………………
(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
ǼĲȒıȚĮ/ İȞįȚȐȝİıȘ İʌȚșİȫȡȘıȘ:

ȊʌȠȖȡĮĳȒ:…………………………………….
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:………………………………………..
Ǿȝ/ȞȓĮ: ….(ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)………………………

(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
ǼĲȒıȚĮ İʌȚșİȫȡȘıȘ:

ȊʌȠȖȡĮĳȒ:……………………………………….
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:……………………………………………..
Ǿȝ/ȞȓĮ: ….(ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)…………………………
(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)

ǼȉǾȈǿǹ/ ǼȃǻǿǹȂǼȈǾ ǼȆǿĬǼȍȇǾȈǾ ȈȊȂĭȍȃǹ ȂǼ ȉȅȃ ȀǹȃȅȃǿȈȂȅ 10.8.3
ȂǼ ȉȅ Ȇǹȇȅȃ ȆǿȈȉȅȆȅǿǼǿȉǹǿ ȩĲȚ, ıİ İĲȒıȚĮ/İȞįȚȐȝİıȘ İʌȚșİȫȡȘıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩ 10.8.3 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ĲȠ ʌȜȠȓȠ ȕȡȑșȘțİ ȩĲȚ ĲİȜİȓ ıİ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.
ȊʌȠȖȡĮĳȒ:…………………………………….
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:…………………………………………..
Ǿȝ/ȞȓĮ: …(ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)…………………………
(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
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ǼȆǿȀȊȇȍȈǾ ȆǹȇǹȉǹȈǾȈ ȉȅȊ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ Ǽǹȃ ǿȈȋȊǼǿ īǿǹ ȆǼȇǿȅǻȅ ȂǿȀȇȅȉǼȇǾ
ȉȍȃ 5 Ǽȉȍȃ, ȈȉǿȈ ȆǼȇǿȆȉȍȈǼǿȈ ȆȅȊ ǼȋǼǿ ǼĭǹȇȂȅīǾ ȅ ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈ 10.3
ȉȠ ʌȜȠȓȠ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȩ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ 10.3 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ȦȢ ȑȖțȣȡȠ
ȝȑȤȡȚ ĲȚȢ ……….
ȊʌȠȖȡĮĳȒ:…………………………………….
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠį. ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:…………………………………………..
Ǿȝ/ȞȓĮ: …(ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)…………………………
(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
ǼȆǿȀȊȇȍȈǾ ȈǼ ȆǼȇǿȆȉȍȈǼǿȈ ȆȅȊ Ǿ ǼȆǿĬǼȍȇǾȈǾ ǹȃǹȃǼȍȈǾȈ ǼȋǼǿ ȅȁȅȀȁǾȇȍĬǼǿ
Ȁǹǿ ǼȋǼǿ ǼĭǹȇȂȅīǾ ȅ ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈ 10.4
ȉȠ ʌȜȠȓȠ ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, țĮȚ ĲȠ ʌĮȡȩȞ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȩ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ 10.4 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ȝȑȤȡȚ ĲȚȢ…
ȊʌȠȖȡĮĳȒ:……………………………………..
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠį.ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:………………………………..………….
.
Ǿȝ/ȞȓĮ:…. (ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)…………………………
(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
ǼȆǿȀȊȇȍȈǾ ȆǹȇǹȉǹȈǾȈ ȉǾȈ ǿȈȋȊȅȈ ȉȅȊ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ȂǼȋȇǿ ȉȅȃ ȀǹȉǹȆȁȅȊ
Ȉȉȅȃ ȁǿȂǼȃǹ ǼȆǿĬǼȍȇǾȈǾȈ ǳ īǿǹ Ȃǿǹ ȆǼȇǿȅǻȅ ȋǹȇǿȉȅȈ ȈȉǿȈ ȆǼȇǿȆȉȍȈǼǿȈ ȆȅȊ
ǼȋǼǿ ǼĭǹȇȂȅīǾ ȅ ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈ 10.5 ǳ 10.6
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȖȓȞİĲĮȚ įİțĲȩ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ 10.5 Ȓ 10.6 ĲȠȣ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ȦȢ ȑȖțȣȡȠ ȝȑȤȡȚ ĲȚȢ ……….
ȊʌȠȖȡĮĳȒ:…………..…………………………
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:…………………………………………..
Ǿȝ/ȞȓĮ:… (ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)………………….………
(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
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ǼȆǿȀȊȇȍȈǾ īǿǹ ǼȆǿȈȆǼȊȈǾ ȉǾȈ ǼȆǼȉǼǿǹȀǾȈ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȈ ȈȉǿȈ ȆǼȇǿȆȉȍȈǼǿȈ ȆȅȊ
ǼȋǼǿ ǼĭǹȇȂȅīǾ ȅ ȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈ 10.8
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ 10.8 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, Ș ȞȑĮ
ȘȞİȡȠȝȘȞȓĮ İȓȞĮȚ …………

İʌİĲİȚĮțȒ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ:………………………………………
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠį.ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:……………………………………………
Ǿȝ/ȞȓĮ: (ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)………………………
(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ 10.8 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿǿ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, Ș ȞȑĮ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȓȞĮȚ …………
ȊʌȠȖȡĮĳȒ:………………………………….
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ İȟȠȣıȚȠį. ȠȡȖȐȞȠȣ)
ȉȩʌȠȢ:………………………………………
Ǿȝ/ȞȓĮ:….. (ȘȘ/ȝȝ/İİİİ)……………………
(ǹȞȐȜȠȖȘ ıȒȝĮȞıȘ Ȓ ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ ǹȡȤȒȢ)
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FORM OF INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR THE
CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK

INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR THE CARRIAGE
OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK
Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (hereinafter
referred to as "the Convention") under the authority of the Government of:
…………………………………………………………………………………
country)

(full designation of the

by .....................................................................................................................................
(full designation of the competent person or organization authorized under
the provisions of the Convention)
Particulars of ship*
Name of ship ....................................................................................................................
Distinctive number or letters ............................................................................................
IMO Number ....................................................................................................................
Port of registry .................................................................................................................
Gross tonnage .................................................................................................................
THIS IS TO CERTIFY:
1
2
3

That the ship has been surveyed in accordance with regulation 8 of Annex II of the
Convention.
That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and
material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship
complies with the applicable requirements of Annex II of the Convention.
That the ship has been provided with a Procedures and Arrangements Manual as required by
regulation 14 of Annex II of the Convention, and that the arrangements and equipment of the
ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory
*

Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.
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That the ship complies with the requirements of Annex II to MARPOL 73/78 for the carriage
in bulk of the following Noxious Liquid Substances, provided that all relevant provisions of
Annex II are observed.
Liquid Substances

Conditions of carriage (tank numbers etc.)

Pollution Category

Continued on additional signed and dated sheets
This certificate is valid until ……….… subject to surveys in accordance with regulation 8 of
Annex II of the Convention.
Completion date of the survey on which this certificate is based (dd/mm/yyyy):…..
Issued at..................................................................................................................
(Place of issue of certificate)
………………………
(Date of issue)

…………………………………………………………
(Signature of authorized official issuing the certificate)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation 8 of Annex II of the Convention,
the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention:
Annual survey:
Signed .............................................
(Signature of authorized official)
Place .............................................................................................................................
Date dd/mm/yyyy .........................................................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate survey:
(Signature of authorized official)

Signed .............................................

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Place
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..........................................................................................................................

Date dd/mm/yyyy ...........................................................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Annual/Intermediate survey:

Signed .............................................

(Signature of authorized official)
Place .............................................................................................................................
Date.. .dd/mm/yyyy ........................................................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Annual survey:
Signed .............................................
(Signature of authorized official)
Place .............................................................................................................................
Date.. .dd/mm/yyyy .......................................................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION 10.8.3
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate survey in accordance with
regulation 10.8.3 of Annex II of the Convention, the ship was found to comply with the relevant
provisions of the Convention:
Signed ...........................................................................................................................
(Signature of authorized official)
Place .............................................................................................................................
Date.. .dd/mm/yyyy ........................................................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID FOR LESS THAN 5
YEARS WHERE REGULATION 10.3 APPLIES
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in
accordance with regulation 10.3 of Annex II of the Convention, be accepted as valid until
Signed ...........................................................................................................................
(Signature of authorized official)
Place .............................................................................................................................
Date.. .dd/mm/yyyy ........................................................................................................
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(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN COMPLETED AND
REGULATION 10.4 APPLIES
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in
accordance with regulation 10.4 of Annex II of the Convention, be accepted as valid until
Signed ...........................................................................................................................
(Signature of authorized official)
Place .............................................................................................................................
Date.. .dd/mm/yyyy ........................................................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE
UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD
OF GRACE WHERE REGULATION 10.5 OR 10.6 APPLIES
This Certificate shall, in accordance with regulation 10.5 or 10.6 of Annex II of the Convention,
be accepted as valid until .................................................................................
Signed ....................................................................................................................................
(Signature of authorized official)
Place ........................................................................................................................................
Date.. .dd/mm/yyyy ...................................................................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE
REGULATION 10.8 APPLIES
In accordance with regulation 10.8 of Annex II of the Convention, the new anniversary date
is…………………………………….
Signed ...........................................................................................................................
(Signature of authorized official)
Place .............................................................................................................................
Date… dd/mm/yyyy .......................................................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

In accordance with regulation 10.8 of Annex II of the Convention, the new anniversary date
is…………………
Signed ...........................................................................................................................
(Signature of authorized official)
Place .............................................................................................................................
Date.. ….dd/mm/yyyy.....................................................................................................
(Seal or stamp of the authority, as appropriate)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 14 Φεβρουαρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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