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ΘΔΜΑ: «Δθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζκ. 1257/2013 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2013 γηα ηελ αλαθύθιωζε πινίωλ θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1013/2006 θαη ηεο Οδεγίαο 2009/16/ΔΚ – Παξνρή 

ζπκπιεξωκαηηθώλ νδεγηώλ» 

 

Σχετ.:α) Κανονιζμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ και ηοσ σμβοσλίοσ ηης 
14ης Ιοσνίοσ 2006 για ηις μεηαθορές απόβληηων. 
β)Η Αριθμ. Πρωη.: 2263.4-1/45983/16-7-2020 Εγκύκλιος Διαηαγή κ. ΥΝΑΝΠ με θέμα «Εθαρμογή 
ηοσ Κανονιζμού (ΕΕ) αριθμ. 1257/2013 ηοσ Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ και ηοσ σμβοσλίοσ ηης 
20ής Νοεμβρίοσ 2013 για ηην ανακύκλωζη πλοίων και ηην ηροποποίηζη ηοσ Κανονιζμού (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006 και ηης Οδηγίας 2009/16/ΕΚ» (ΑΔΑ: ΨΗΞ4653ΠΩ-ΔΡ0).  

 
1. Καηόπηλ ηεο (β) ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ Γηαηαγήο θ. ΤΝΑΝΠ, ζθνπόο ηεο παξνύζαο είλαη ε παξνρή 

ζπκπιεξωκαηηθώλ νδεγηώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 

1257/2013 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Ννεκβξίνπ 2013 γηα ηελ 

αλαθύθιωζε πινίωλ (εθεμήο Καλνληζκόο). Πξνο ηνύην, παξέρνληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο.  

2. Ζ (β) ζρεηηθή Δγθύθιηνο Γηαηαγή θ. ΤΝΑΝΠ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

α) ηελ παξ. 5.3, πξνζηίζεηαη ηέηαξην εδάθην, ωο αθνινύζωο: 

«ύκθωλα κε ην άξζξν 6 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνύ, νη πινηνθηήηεο εμαζθαιίδνπλ όηη ηα πινία 

πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαθύθιωζε: α) αλαθπθιώλνληαη κόλν ζε κνλάδεο αλαθύθιωζεο 

πινίωλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επξωπαϊθό θαηάινγν· β) θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

πξνεγείηαη ηεο εηζόδνπ ζε κνλάδα αλαθύθιωζεο πινίωλ, αζθνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο θαηά 

ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πνζόηεηα ππνιεηκκάηωλ θνξηίνπ, ηνπ ππνινίπνπ καδνύη θαη 

ηωλ παξαγόκελωλ απνβιήηωλ πνπ παξακέλνπλ επί ηνπ πινίνπ· γ) δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθό 

θαηαιιειόηεηαο πξνο αλαθύθιωζε εθδνζέλ από ηελ ππεξεζία ή από αλαγλωξηζκέλν 

νξγαληζκό εμνπζηνδνηεκέλν από απηήλ πξηλ από θάζε αλαθύθιωζε πινίνπ θαη κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ ζρεδίνπ αλαθύθιωζεο πινίνπ πνπ έρεη εγθξηζεί ζύκθωλα κε ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 3.». 

β) ηελ παξ. 6.4, δηαγξάθνληαη ην δεύηεξν θαη ηξίην εδάθην ήηνη ηα αθόινπζα: 
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«Ο εμνπζηνδνηεκέλνο Αλαγλωξηζκέλνο Οξγαληζκόο δηελεξγεί ηηο ζρεηηθέο επηζεωξήζεηο θαη 

εθδίδεη/ζεωξεί ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό κόλν γηα πινία εληαγκέλα ζηελ θιάζε ηνπ. Ο 

πεξηνξηζκόο απηόο δελ ηζρύεη γηα πινία πνπ δελ είλαη ππόρξεα έληαμεο ζε θιάζε Αλαγλωξηζκέλνπ 

Οξγαληζκνύ.».  

γ) Μεηά ην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 7.3, πξνζηίζεληαη δύν (2) εδάθηα, ωο αθνινύζωο: 

«Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπηωζε έθδνζεο ηεο Γήιωζεο πκκόξθωζεο από Α.Ο., απηή ζα 

ζπλνδεύεηαη από έγγξαθε ηεθκεξίωζε όηη ν Οξγαληζκόο ελεξγεί θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Κξάηνπο 

εκαίαο. ε αληίζεηε πεξίπηωζε, θξίλεηαη ζθόπηκε ε πεξαηηέξω δηεξεύλεζε από ηηο Αξκόδηεο 

Αξρέο ηνπ Κξάηνπο εκαίαο.» 

δ) Μεηά ηελ παξ. 7, πξνζηίζεηαη παξ. 7Α, ωο αθνινύζωο: 

«7Α. ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΟΤ  ΑΠΟ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΛΟΓΙΟ 

Καηά ηε δηαδηθαζία δηαγξαθήο πινίνπ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (βι.  

παξ. 3) από ην ειιεληθό λενιόγην ιόγω πώιεζεο ζε αιινδαπνύο πξνζθνκίδεηαη ζηελ νηθεία 

Ληκεληθή Αξρή, δήιωζε ηνπ πωιεηή/πινηνθηήηε,1όηη ε πώιεζε ηνπ πινίνπ ζε αιινδαπνύο (θαη, ωο 

εθ ηνύηνπ, ε εμ’ απηήο δηαγξαθή ηνπ πινίνπ από ην ειιεληθό λενιόγην) δελ γίλεηαη κε ζθνπό ηε 

δηάιπζε ή αλαθύθιωζε ηνπ πινίνπ. ρεηηθό ππόδεηγκα ηεο δήιωζεο, αληίγξαθν ηεο νπνίαο 

παξαδίδεηαη ζην Γξαθείν Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Ληκεληθήο Αξρήο, 

εκπεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο. Ζ κε ππνβνιή ηεο δήιωζεο δελ απνηειεί ιόγν κε 

δηαγξαθήο ηνπ πινίνπ από ην λενιόγην. 

ε) ηελ παξ. 8.5, πξνζηίζεληαη ηα αθόινπζα εδάθηα: 

ε πεξίπηωζε πνπ από ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο πώιεζεο πινίνπ πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (π.ρ. πωιεηήξην ζπκβόιαην/Bill of Sale ή Memorandum of 

Agreement/ΜΟΑ, πξαθηηθά γ.ζ. ή δ.ζ. πωιήηξηαο εηαηξείαο), πξνθύπηεη όηη ν πωιεηήο απνζθνπεί, 

δηα ηεο πωιήζεωο ηνπ πινίνπ, ζε δηάιπζε/αλαθύθιωζή ηνπ ζε δηαιπηήξην – κνλάδα αλαθύθιωζεο 

πνπ δελ (αξλ) εληάζζεηαη ζηνλ Δπξωπαϊθό Καηάινγν Μνλάδωλ Αλαθύθιωζεο Πινίωλ, 

ελεκεξώλεηαη ην Γξαθείν Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηεο  νηθείαο Ληκεληθήο Αξρήο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο γηα ηελ επηβνιή θπξώζεωλ θαηά παξάβαζε 

ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ  6 ηνπ Καλνληζκνύ. Ζ δηεξεύλεζε ηεο ππόζεζεο δελ θωιύεη ηε δηαγξαθή 

ηνπ πινίνπ, εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπόκελεο πξνο ηνύην πξνϋπνζέζεηο. 

3. Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε (β) ζρεηηθή.  
4. Οη Πξνϊζηάκελνη ηωλ Ληκεληθώλ Αξρώλ, πνπ απνζηέιιεηαη ε παξνύζα, λα κεξηκλήζνπλ γηα: 

α) ηελ νξζή ηήξεζε, ηελ πηζηή εθαξκνγή θαη ηελ ελεκέξωζε ηωλ ππαγόκελωλ ζε απηέο Ληκεληθώλ 

Αξρώλ,  

β) ηελ απνζηνιή ηεο παξνύζαο ζηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο όιωλ ηωλ Ληκέλωλ/Ληκεληθώλ 

Δγθαηαζηάζεωλ πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο.  

5. Οη Δλώζεηο ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ κειώλ 

ηνπο.  

 

                                                                                               Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ   

 
1
 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3 παρ. 1 περ. (14)του Κανονιςμοφ.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

         1. Κ.Λ/Υ-Λ/Υ  

         2. Έδξεο Ναπηηιηαθώλ Αθνινύζωλ 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.   ΤΠΔΝ/Γξ. θ. Τπνπξγνύ 

2.   ΤΠΔΝ/Γξ. θ. Γ.Γ. πληνληζκνύ Γηαρείξηζεο Απνβιήηωλ 

3.   ΤΠΔΝ/Γξ. θ. Γεληθνύ Γ/ληή Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο 

4. ΤΠΔΝ/Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Απνβιήηωλ/Σκήκα Μεηξώνπ, Αδεηνδνηήζεωλ θαη 

ηαηηζηηθώλ Απνβιήηωλ 

5.     ΝAYTIKO ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ (ΝΔΔ) 

6.     ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΝΑΤΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ (ΠΝΟ) 

7.     ΔΝΩΖ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΦΟΠΛΗΣΩΝ (ΔΔΔ) 

8.     ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ (ΣΔΔ) 

9.      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΑΛΑΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ (HELMEPA) 

10. ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΠΗΒΑΣΖΓΟΤ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΔΔΝ) 

11. ΔΝΩΖ ΔΦΟΠΛΗΣΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΜΗΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ (ΔΔΝΜΑ) 

12. ΔΝΩΖ ΔΦΟΠΛΗΣΩΝ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΟΠΛΟΗΩΝ ΚΑΗ ΦΟΡΔΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΔΔΚΦΝ) 

13. ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΝΑΤΣΗΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΝΠΔ) 

14. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (ΔΔΝ) 

15. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS) 

16. BUREAU VERITAS Marine & Offshore SAS (BV) 

17. CHINA CLASSIFICATION SOCIETY (CCS) 

18. DNV GL AS (DNV GL) 

19. KOREAN REGISTER (KR) 

20. LLOYD'S REGISTER GROUP LIMITED (LR) 

21. NIPPON KAIJI KYOKAI GENERAL INCORPORATED FOUNDATION 

22. POLISH REGISTER OF SHIPPING (PRS) 

23. RINA SERVICES S.p.A. 

24. RUSSIAN MARITIME REGISTER OF SHIPPING (RS) 

25. ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΛΗΜΔΝΑ – ΛΗΜΔΝΗΚΑ ΣΑΜΔΗΑ – ΓΖΜΟΣΗΚΑ Λ.Σ. 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξ.θ. ΤΝΑΝΠ 

2. Γξ.θ. ΤΦΤΝΑΝΠ 

3. Γξ. θ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ. 

4. Γξ.θ. Α/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

5. Γξ.θ. A’ Τ/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. 

6. Γξ.θ.θ. ΓΚΓ’ - ΓΚΒ’ 

7. 1ε, 2ε, 3ε, 4ε, 5ε, 6ε, 7ε, 8ε, 9ε ΠΔ.ΓΗ.Λ -ΔΛ.ΑΚΣ. 

8. ΓΗΜΔΚΑΠ - ΓΚΔΟ - ΓΔΠ - ΓΔΓΑΠΛΔ - ΓΑΝ - ΓΠΝ - ΓΗΛΗΚΤΠ - ΓΗΝΔΘΑΣ–ΓΔΠΗΥ – ΓΛΠ - 

ΓΛΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
 

 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΗΛΩΗ 

 
Ζκεξνκελία ΥΥΥΥΥΥ 
 
ηνηρεία πινηνθηήηε  
 
ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 
 
 
Γειώλνπκε όηη ζην βαζκό πνπ αθνξά ηνπο πωιεηέο, ν ζθνπόο πώιεζεο ηνπ πινίνπ 
ΥΥΥΥΥΥΥ, Ν.ΥΥΥΥΥ, ζε αιινδαπή εηαηξεία  δελ είλαη ε δηάιπζε ή αλαθύθιωζε απηνύ. 
 
 
 
 
 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΛΟΗΟΚΣΖΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ2 
 
 

ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Η διλωςθ υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόςωπο ι από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο τθσ 

πλοιοκτιτριασ εταιρείασ. 
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