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ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομισ

ΘΕΜΑ: «Απόφαςη τροποποίηςησ του Παραρτήματοσ VΙ τησ Διεθνοφσ φμβαςησ για την Πρόληψη
Ρφπανςησ από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα VI Δ MARPOL 2021) - Ενημέρωςη για
επερχόμενεσ απαιτήςεισ από τα υπόχρεα πλοία».
χετ.: Θ αρικμ.: MEPC.328(76) Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Προςταςίασ Θαλάςςιου Περιβάλλοντοσ (MEPC)
του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (IMO): «Σροποποιιςεισ ςτο Παράρτθμα του Πρωτοκόλλου του
1997 περί τροποποίθςθσ τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τθν Πρόλθψθ Ρφπανςθσ από Πλοία, 1973, όπωσ
τροποποιικθκε από το ςχετικό επί αυτισ Πρωτόκολλο του 1978 - Ανακεωρθμζνο Παράρτθμα VΙ τθσ Δ..
MARPOL 2021».
1. Κατά τθν 76θ φνοδο τθσ Επιτροπισ Προςταςίασ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ (MEPC) του Διεκνοφσ
Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (ΙΜΟ) (10-17.06.2021), αποφαςίςτθκαν τροποποιιςεισ του Παραρτιματοσ VI
τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τθν Πρόλθψθ Ρφπανςθσ από Πλοία (Δ.. MARPOL) και θ ανακεϊρθςθ του εν
λόγω Παραρτιματοσ με γνϊμονα τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι τθσ και κατ’ επζκταςθ τθν
προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ. H πλειοψθφία των Κανονιςμϊν και των Προςαρτθμάτων
παραμζνουν κατ’ ουςίαν ωσ ιδθ ζχουν και ιςχφουν, πλθν όμωσ οι ειςερχόμενεσ τροποποιιςεισ μαηί με
τισ ζωσ και ςιμερα ιςχφουςεσ απαιτιςεισ ειςάγονται υπό μορφι ενιαίου ανακεωρθμζνου κειμζνου. Σο
ανακεωρθκζν Παράρτθμα VI τθσ φμβαςθσ, αποτελείται από ςυνολικά τριάντα ζναν (31) Κανονιςμοφσ
(Regulations) - οι οποίοι χωρίηονται ςε πζντε (05) Κεφάλαια (Chapters) - και ζντεκα (11) Προςαρτιματα
(Appendices) που αφοροφν ςε κανόνεσ για τθν πρόλθψθ ρφπανςθσ του αζρα από πλοία.
2. Εν λόγω ειςερχόμενεσ τροποποιιςεισ περιλαμβάνονται κατά κφριο λόγο ςτο Κεφάλαιο 4
“ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - REGULATIONS ON THE
CARBON INTENSITY OF INTERNATIONAL SHIPPING” του Ανακεωρθμζνου Παραρτιματοσ VI τθσ Δ..
MARPOL και ςυνίςτανται ςε υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ για τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ του άνκρακα ςτθ
ναυτιλία διαμζςου α) τθσ ειςαγωγισ του Δείκτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Τφιςτάμενου Πλοίου (Energy
Efficiency Existing Ship Index - εφεξισ EEXI) και β) τθσ μείωςθσ τθσ ζνταςθσ του άνκρακα (operational
carbon intensity reduction) που εκπζμπεται κατά τθ λειτουργία του πλοίου, αποςκοποφν δε, ςτθν
επίτευξθ των ςτόχων τθσ Αρχικισ τρατθγικισ του ΙΜΟ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου από τα πλοία. Οι εν λόγω τροποποιιςεισ πρόκειται να τεκοφν διεκνϊσ ςε ιςχφ τθν 01θ
Νοεμβρίου 2022.
3. Ειδικότερα, όςον αφορά ςτον δείκτθ EEXI, αυτόσ αποτελεί ζνα μζτρο τεχνικισ απόδοςθσ ςφμφωνα με
το οποίο όλα τα υπόχρεα πλοία άνω των 400 gt που διενεργοφν διεκνείσ πλόεσ, α) υπολογίηουν τον
επιτευχκζντα Δείκτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Τφιςτάμενου Πλοίου (Attained ΕΕΧΙ) ι Δείκτθ χεδιαςμοφ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ (Attained EEDI), ο οποίοσ πρζπει να είναι ίςοσ ι μικρότεροσ από τον Απαιτοφμενο
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EEXI (Required EEXI) του πλοίου1, β) μεριμνοφν για τθν επαλικευςθ του επιτευχκζντα EEXI (Attained
EEXI) (ι EEDI κατά περίπτωςθ) με βάςθ ζνα Σεχνικό Αρχείο EEXI (ι EEDI κατά περίπτωςθ)2 και γ)
διακζτουν Διεκνζσ Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ ι Διλωςθ υμμόρφωςθσ εκδοκζν/εκδοκείςα
από τθ θμαία ι οποιοδιποτε οργανιςμό δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο από αυτι που ζχει εκδοκεί μετά
από επαλικευςθ του επιτευχκζντοσ EEXI3.
4. Πλοία ςτα οποία εφαρμόηεται ο EEXI4 πρζπει να αποδείξουν τθ ςυμμόρφωςι τουσ ζωσ τθν επόμενθ
προγραμματιςμζνθ επικεϊρθςι τουσ (survey) - ετιςια, ενδιάμεςθ ι ανανζωςθσ (annual, intermediate or
renewal) - για τθν ζκδοςθ ι κεϊρθςθ του Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Πρόλθψθσ τθσ Ατμοςφαιρικισ
Ρφπανςθσ (International Air Pollution Prevention Certificate - IAPPC) ι τθν αρχικι (initial) επικεϊρθςθ
(survey) πριν το πλοίο τεκεί ςε υπθρεςία για τθν ζκδοςθ του Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ
Απόδοςθσ (International Energy Efficiency Certificate - IEEC) που πρόκειται να εκδοκεί, όποιο από τα δφο
επζλκει πρϊτο τθν ι μετά τθν 01θ Ιανουαρίου 20235.
5. Όςον αφορά τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ του άνκρακα που εκπζμπεται κατά τθ λειτουργία του πλοίου, οι
ςυναφείσ με το κζμα τροποποιιςεισ, εντοπίηονται ςτο χζδιο Διαχείριςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΔΕΑ)
Πλοίου Μζροσ ΙΙΙ *Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) Part III] και το Δείκτθ Ζνταςθσ
Άνκρακα (Carbon Intensity Indicator - CII). Με βάςθ αυτζσ τισ τροποποιιςεισ τα υπόχρεα πλοία πρζπει να
υπολογίηουν και να αναφζρουν, τον Επιτευχκζντα Ετιςιο Λειτουργικό Δείκτθ Ζνταςθσ Άνκρακα (Αttained
Αnnual Operational CII)6, ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα περιλαμβάνεται ςτο χζδιο Διαχείριςθσ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ Πλοίου Μζροσ ΙΙΙ *Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) Part III]7. Οι
νζεσ απαιτιςεισ του CII ειςάγονται επιπλζον των ιδθ υφιςτάμενων απαιτιςεων για υλλογι και
Αναφορά Δεδομζνων Κατανάλωςθσ Καυςίμου Πλοίου (IMO Data Collection System - IMO DCS)8.
6. Επιπρόςκετα, μετά το τζλοσ του θμερολογιακοφ ζτουσ 2023 και μετά το τζλοσ κάκε επόμενου
θμερολογιακοφ ζτουσ, κάκε υπόχρεο9 πλοίο ολικισ χωρθτικότθτασ 5.000 gt και άνω, κα υπολογίηει τον
Επιτευχκζντα Ετιςιο Λειτουργικό Δείκτθ CII για μια περίοδο δϊδεκα (12) μθνϊν από 1θ Ιανουαρίου ζωσ
31θ Δεκεμβρίου για το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ, χρθςιμοποιϊντασ τα δεδομζνα που
ςυλλζχτθκαν ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 27, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από
τον Οργανιςμό. Εντόσ τριϊν μθνϊν μετά το τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ, το πλοίο αναφζρει ςτθν
Αρχι του ι ςε οποιοδιποτε οργανιςμό δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο από αυτι, τον Επιτευχκζντα Ετιςιο
Λειτουργικό Δείκτθ CII μζςω θλεκτρονικισ επικοινωνίασ και χρθςιμοποιϊντασ ζνα τυποποιθμζνο
μορφότυπο που κα διαμορφωκεί από τον ΙΜΟ.
7. Ο Επιτευχκείσ Ετιςιοσ Λειτουργικόσ Δείκτθσ CII τεκμθριϊνεται και επαλθκεφεται ζναντι του
Απαιτοφμενου Ετιςιου Λειτουργικοφ Δείκτθ (Required Annual Operational CII)10, για να ταξινομθκεί θ
λειτουργικι ζνταςθ του άνκρακα ςε μία από τισ κατθγορίεσ Α (πολφ ανϊτεροσ βακμόσ απόδοςθσ), Β
(λιγότερο ανϊτεροσ βακμόσ απόδοςθσ), C (μζτριοσ βακμόσ απόδοςθσ), D (λιγότερο μζτριοσ βακμόσ
απόδοςθσ) ι Ε (κατϊτεροσ βακμόσ απόδοςθσ), είτε από τθν Αρχι ι από οποιοδιποτε δεόντωσ
εξουςιοδοτθμζνο από αυτι οργανιςμό, βάςει των οδθγιϊν που ζχουν αναπτυχκεί από τον IMO. Σο
μεςαίο ςθμείο τθσ κατθγορίασ C κα είναι θ τιμι που αντιςτοιχεί ςτον Απαιτοφμενο Ετιςιο Λειτουργικό
Δείκτθ CII. Ζνα πλοίο του οποίου θ λειτουργικι ζνταςθ του άνκρακα ζχει ταξινομθκεί ωσ «D» για τρία
ςυνεχόμενα ζτθ ι ζνα πλοίο του οποίου θ λειτουργικι ζνταςθ του άνκρακα ζχει ταξινομθκεί ωσ «Ε»
υποχρεοφται ςε διαμόρφωςθ ςχεδίου διορκωτικϊν ενεργειϊν για να επιτφχει τον αιτοφμενο λειτουργικό
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δείκτθ CII. Σο ΔΕΑ κα ανακεωρείται αναλόγωσ ϊςτε να περιλαμβάνει το ςχζδιο των διορκωτικϊν
ενεργειϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από τον IMO. Σο ανακεωρθμζνο ΔΕΑ κα
υποβάλλεται ςτθν Αρχι ι οποιοδιποτε οργανιςμό δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο από αυτι για
πιςτοποίθςθ, κατά προτίμθςθ μαηί με, αλλά ςε καμία περίπτωςθ όχι αργότερα από ζνα (01) μινα μετά
τθν αναφορά του Επιτευχκζντα Ετιςιου Λειτουργικοφ Δείκτθ CII ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του
Κανονιςμοφ 28 του Ανακεωρθμζνου Παραρτιματοσ. Ζνα πλοίο του οποίου θ λειτουργικι ζνταςθ του
άνκρακα ζχει ταξινομθκεί ωσ «D» τρία ςυνεχόμενα ζτθ ι ζνα πλοίο του οποίου θ λειτουργικι ζνταςθ
του άνκρακα ζχει ταξινομθκεί ωσ «Ε» κα αναλαμβάνει δεόντωσ τισ προγραμματιςμζνεσ διορκωτικζσ
ενζργειεσ ςφμφωνα με το ανακεωρθμζνο ΔΕΑ.
8. Τπό το πρίςμα των ανωτζρω εκτεκζντων ςτισ παραγράφουσ 5 ζωσ 7 του παρόντοσ εγγράφου, κάκε
υπόχρεο πλοίο ςτον Κανονιςμό 28 του Ανακεωρθμζνου Παραρτιματοσ VI τθσ Δ.. MARPOL πρζπει να
προετοιμαςτεί εγκαίρωσ, ιτοι αρκετά πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2022, ωσ
προσ τισ επερχόμενεσ νζεσ απαιτιςεισ τθσ φμβαςθσ και ιδιαίτερα ωσ προσ τθν υποβολι χεδίου
Διαχείριςθσ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ (ΔΕΑ) Πλοίου Μζροσ ΙΙΙ *Ship Energy Efficiency Management
Plan (SEEMP) Part III+ για ζγκριςθ από τθν Αρχι ι οποιοδιποτε οργανιςμό δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο
από αυτι, δεδομζνου ότι το αργότερο τθν 01θ Ιανουαρίου 2023 ςτο ΔΕΑ που φζρεται επί του πλοίου κα
πρζπει να περιλαμβάνεται το Μζροσ III κατά τα διαλαμβανόμενα ςτθν περίπτωςθ 1 τθσ Παραγράφου 3
του Κανονιςμοφ 26 του Ανακεωρθμζνου Παραρτιματοσ VI.
9. Περαιτζρω, για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςι ςασ, αποςτζλλεται ςυνθμμζνα ςτο παρόν ζγγραφο θ
ανωτζρω ςχετικι απόφαςθ κακϊσ και οι ςχετικζσ με τθν ενεργειακι απόδοςθ των πλοίων οδθγίεσ
(guidelines related to energy efficiency of ships) που υιοκετικθκαν κατά τθν MEPC 78 και παρατίκενται
ςτο Παράρτθμα του παρόντοσ εγγράφου.
10. υναφϊσ, γνωρίηεται ότι θ Τπθρεςία μασ ευρίςκεται ςε τελικό ςτάδιο προπαραςκευαςτικϊν
ενεργειϊν για τθν προϊκθςθ αρμοδίωσ ςχεδίου Προεδρικοφ Διατάγματοσ για τθν ενςωμάτωςθ τθσ
ανωτζρω ςχετικισ απόφαςθσ του IMO ςτο εκνικό μασ δίκαιο. Με νεότερο ζγγραφό μασ πρόκειται
γνωςτοποιθκεί θ ζκδοςθ και δθμοςίευςθ εν λόγω π.δ.
11. Παρακαλοφμε για τθν ενθμζρωςι ςασ και τθν ενθμζρωςθ των μελϊν ςασ.
υν.: α) θ ανωτζρω ςχετικι απόφαςθ (ςελ.87)
β) οι αναφερόμενεσ ςτο ςυνθμμζνο ςτο παρόν Παράρτθμα οδθγίεσ (ςυν. ςελ. 114)
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ΑΠΟΦΑΗ
MEPC.346(78)

MEPC.347(78)

MEPC.348(78)
MEPC.349(78)
MEPC.350(78)
MEPC.351(78)
MEPC.352(78)
MEPC.353(78)
MEPC.354(78)
MEPC.355(78)

ΣΙΣΛΟ
2022 Guidelines for the development of a
ship energy efficiency management plan
(SEEMP)
Guidelines for the verification and company
audits by the administration of part iii of the
ship energy efficiency management plan
(SEEMP)
2022 Guidelines for administration
verification of ship fuel oil consumption data
and operational carbon intensity
2022 Guidelines for the development and
management of the IMO ship fuel oil
consumption database
2022 Guidelines on the method of calculation
of the attained energy efficiency existing ship
index (EEXI)
2022 Guidelines on survey and certification of
the attained energy efficiency existing ship
index (EEXI)
2022 Guidelines on operational carbon
intensity indicators and the calculation
methods (CII Guidelines, G1)
2022 Guidelines on the reference lines for
use with operational carbon intensity
indicators (CII reference lines Guidelines, G2)
2022 Guidelines on the operational carbon
intensity rating of ships (CII rating Guidelines,
G4)
2022 interim Guidelines on correction factors
and voyage adjustments for CII calculations
(CII Guidelines, G5)
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