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ΠΡΟ: ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των Κανονιςμϊν 14 και 18 του Παραρτήματοσ VI τησ Διεθνοφσ φμβαςησ για την 

Πρόληψη Ρφπανςησ από Πλοία - Διαδικαςίεσ δειγματοληψίασ και πιςτοποίηςησ τησ περιεκτικότητασ 

θείου ςτο καφςιμο πετρζλαιο πλοίων». 

χετ.: α) ν. 1269/1982) “Για τθν κφρωςθ τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ «περί προλιψεωσ τθσ ρυπάνςεωσ τθσ 

καλάςςθσ από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφζρεται  ς’ αυτι τθ φμβαςθ”, 

(Α89) όπωσ ιςχφει. 

β)  ν. 3104/2003 «Περί Κφρωςθσ του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τθ Διεκνι φμβαςθ για τθν 

Πρόλθψθ Ρφπανςθσ από Πλοία του 1973, όπωσ τροποποιικθκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που 

ςχετίηεται με αυτι». (Αϋ28) 

γ) Αρικμ. 128/2016 ΚΤΑ “Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τθν Οδθγία (ΕΕ) 2016/802 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Μαΐου 2016 «ςχετικά με τθ μείωςθ τθσ 

περιεκτικότθτασ οριςμζνων υγρϊν καυςίμων ςε κείο»”. (Βϋ 3958) 

δ) Αρικμ. 2263.1-7/4318/2022 ΚΤΑ «Αποδοχι Σροποποιιςεων ςτο Παράρτθμα VI τθσ Δ.. MARPOL - 

Διαδικαςίεσ δειγματολθψίασ και πιςτοποίθςθσ τθσ περιεκτικότθτασ κείου ςτο καφςιμο πετρζλαιο και 

χεδιαςτικόσ Δείκτθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΔΕΑ)». (Βϋ365)  

ε) Θ Α.Π.: 2412.1Α’/04/01/08-08-2001 ΜΟΝΙΜΘ ΕΓΚΤΚΛΙΟ Π.Θ.Π. - 3θ «Διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων 

και καταλογιςμοφ δαπανϊν για παραβάςεισ τθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτθν προςταςία του καλάςςιου 

περιβάλλοντοσ», όπωσ ιςχφει. 

ςτ)  Θ Αρ. Πρωτ: 2261.4-4/39001/2020/24-06-2020 ΜΟΝΙΜΘ ΕΓΚΤΚΛΙΟ Π.Θ.Π. - 15θ «Ζλεγχοσ Πλοίων ςε 

Θζματα Προςταςίασ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ ςτο Πλαίςιο Εφαρμογισ τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ 

MARPOL». 

η) Σο Αρικ. Πρωτ.: 2263.1-7/92699/2019/30-12-2019 ζγγραφο ΔΙΠΘΑΠ 3ο με κζμα «Εφαρμογι του 

Κανονιςμοφ 14.1.3 του Παραρτιματοσ VI τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τθν Πρόλθψθ Ρφπανςθσ από Πλοία - 

Νζο Όριο Περιεκτικότθτασ ςε Θείο των Ναυτιλιακϊν Καυςίμων από 01.01.2020» 

θ) Σο Αρικ. Πρωτ.: 2263.1-7/9315/2022/10-02-2022 ζγγραφο ΔΙΠΘΑΠ 3ο με κζμα «Αποδοχι νζων 

τροποποιιςεων ςτο Παράρτθμα VI τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ MARPOL» (μ.π.ο.). 
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1.  ΓΕΝΙΚΑ  

 1.1 Ο Κανονιςμόσ 14 του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ για τθν Πρόλθψθ τθσ Ρφπανςθσ από Πλοία 

(Δ.. MARPOL) (εφεξισ φμβαςθ) αφορά ςτουσ περιοριςμοφσ που κζτει θ φμβαςθ ωσ προσ τισ αζριεσ 

εκπομπζσ οξειδίων του κείου των πλοίων (SOX) και των Αιωροφμενων ωματιδίων από τα πλοία, με 

γνϊμονα αφενόσ τθν εξαςφάλιςθ περιβαλλοντικοφ οφζλουσ και αφετζρου τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ 

υγείασ.  

 1.2 Με το ανωτζρω (η) ςχετικό από τθν Τπθρεςία μασ δόκθκαν οδθγίεσ ςχετικά με τθν ορκι εφαρμογι 

του Κανονιςμοφ 14 του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ από τα υπόχρεα πλοία και τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ 

Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ωσ προσ τθν υποχρζωςθ για χριςθ καυςίμου πλοίων μζγιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε κείο ζωσ 

0.5% m/m. 

 1.3 Με το ανωτζρω (θ) ςχετικό θ Τπθρεςία μασ προζβθ ςτθν ενθμζρωςθ ότι τθν 3θ Φεβρουαρίου 2022 

δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ θ ανωτζρω (δ) ςχετικι, με τθν οποία ενςωματϊκθκε ςτο 

εκνικό μασ δίκαιο θ αρικ. MEPC.324(75) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Προςταςίασ Θαλαςςίου  Περιβάλλοντοσ 

(ΜΕPC) του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (IMO) με κζμα «Αποδοχι Σροποποιιςεων ςτο Παράρτθμα 

VI τθσ Δ.. MARPOL - Διαδικαςίεσ δειγματολθψίασ και πιςτοποίθςθσ τθσ περιεκτικότθτασ κείου ςτο 

καφςιμο πετρζλαιο και χεδιαςτικόσ Δείκτθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΔΕΑ)», αναφζροντασ/γνωρίηοντασ 

ότι θ ιςχφσ των διατάξεων τθσ εν λόγω ΚΤΑ, ςφμφωνα με το άρκρο δεφτερο αυτισ, αρχίηει τθν 1θ Απριλίου 

2022, θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ διεκνϊσ των εν λόγω τροποποιιςεων. 

 

2.  ΚΟΠΟ  

   Θ, ςε ςυνζχεια του ανωτζρω (η) ςχετικοφ, ενθμζρωςθ και παροχι ςυμπλθρωματικϊν οδθγιϊν για τθν 

ορκι εφαρμογι του Κανονιςμοφ 14 του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ από τα υπόχρεα πλοία και τισ 

αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ., κακϊσ και τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ από τθν Ελλθνικι Αρχι 

Οργανιςμοφσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ςχετικζσ με το κζμα νζεσ τροποποιιςεισ τθσ φμβαςθσ ωσ 

προεκτζκθκε ςτθν παράγραφο 1.3 του παρόντοσ.  

  

3.  ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 3.1 Από τισ διατάξεισ των Κανονιςμϊν 1 και 14 του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ, ωσ αυτζσ ιςχφουν 

λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ διατάξεισ τθσ ανωτζρω (δ) ςχετικισ, θ εφαρμογι τθσ οποίασ άρχεται από τθν 

01-04-2022, ςυνδυαςτικά ςυνάγονται τα ακόλουκα: 

 α.  θ υποχρζωςθ χριςθσ ι μεταφοράσ με ςκοπό τθ χριςθ καυςίμου πλοίων μζγιςτθσ περιεκτικότθτασ 

ςε κείο ζωσ 0.50% m/m αφορά όλα τα πλοία (Κανονιςμόσ 14.11). 

 β. θ υποχρζωςθ χριςθσ καυςίμου πλοίων μζγιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε κείο ζωσ 0.10% m/m 

(Κανονιςμόσ 14.42) αφορά πλοία που δραςτθριοποιοφνται εντόσ περιοχϊν ελζγχου εκπομπϊν κείου, ωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτον Κανονιςμό 14.33 του εν λόγω Παραρτιματοσ τθσ Δ.. MARPOL, και τζλοσ 

                                                 
1 «Η περιεκτικότθτα ςε κείο του καυςίμου που χρθςιμοποιείται ι μεταφζρεται για χριςθ ςτο πλοίο δεν πρζπει να υπερβαίνει το 0,50% m/m». 
2  «Όταν ζνα πλοίο επιχειρεί εντόσ μιασ περιοχισ ελζγχου εκπομπϊν, θ περιεκτικότθτα ςε κείο του καυςίμου που χρθςιμοποιείται ςτο πλοίο 
αυτό δεν πρζπει να υπερβαίνει το 0,10% m/m». 
3 «Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ κανονιςμοφ, ωσ περιοχι ελζγχου εκπομπϊν νοείται κάκε καλάςςια περιοχι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
οποιαςδιποτε περιοχισ λιμζνα, που ζχει οριςτεί από τον Οργανιςμό ςφμφωνα με τα κριτιρια και τισ διαδικαςίεσ που κακορίηονται ςτο 
προςάρτθμα III του παρόντοσ Παραρτιματοσ. Οι περιοχζσ ελζγχου εκπομπϊν ςφμφωνα με τον παρόντα κανονιςμό είναι: 
1.  θ περιοχι τθσ Βαλτικισ Θάλαςςασ όπωσ ορίηεται ςτον κανονιςμό 1.11.2 του Παραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, 
2.  θ περιοχι τθσ Βόρειασ Θάλαςςασ όπωσ ορίηεται ςτον κανονιςμό 1.14.6 του Παραρτιματοσ V τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, 
3. θ Περιοχι Ελζγχου Εκπομπϊν τθσ Βόρειασ Αμερικισ, ιτοι θ περιοχι που περιγράφεται από τισ ςυντεταγμζνεσ που παρζχονται ςτο 
προςάρτθμα VII του παρόντοσ παραρτιματοσ και 
4. θ Περιοχι Ελζγχου Εκπομπϊν ςτθν Καραϊβικι Θάλαςςα των Ηνωμζνων Πολιτειϊν, ιτοι θ περιοχι που περιγράφεται από τισ ςυντεταγμζνεσ 
που παρζχονται ςτο προςάρτθμα VII του παρόντοσ Παραρτιματοσ». 
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 γ.  θ υποχρζωςθ εγκατάςταςθσ ι κακοριςμοφ ςθμείου/ςθμείων δειγματολθψίασ, για τον ςκοπό λιψθσ 

αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων καυςίμου πετρελαίου που χρθςιμοποιείται ςτο πλοίο, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από τον Οργανιςμό4 (Κανονιςμόσ 14.105), αφορά 

κάκε πλοίο που υπόκειται ςτουσ Κανονιςμοφσ 5 και 6 του εν λόγω Παραρτιματοσ, ιτοι ςε πλοία 

χωρθτικότθτασ άνω των 400 gt6. Εν λόγω απαίτθςθ αναλφεται εκτενζςτερα ςτθν παράγραφο 4 του 

παρόντοσ.  

 3.2 υναφϊσ, υπενκυμίηεται ότι με βάςθ τον Κανονιςμό 4 του ιδίου Παραρτιματοσ, προβλζπεται θ 

δυνατότθτα από πλευράσ των υπόχρεων πλοίων για ιςοδφναμθ ςυμμόρφωςθ μεταξφ άλλων και με τον 

Κανονιςμό 14, ενϊ ςτον Κανονιςμό 3 προβλζπονται εξαιρζςεισ και απαλλαγζσ από τθν εφαρμογι των 

Κανονιςμϊν του εν λόγω Παραρτιματοσ τθσ φμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ που ρθτά 

αναφζρονται ςε αυτόν. 

 3.3 Περαιτζρω, υπενκυμίηεται θ ςυνάφεια των διατάξεων του Κανονιςμοφ 14 του Παραρτιματοσ VI τθσ 

φμβαςθσ με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 18 του ιδίου Παραρτιματοσ ωσ προσ τθ διακεςιμότθτα και τθν 

ποιότθτα καυςίμου πετρελαίου πλοίων και επιςθμαίνεται θ ορκι εφαρμογι και τιρθςθ των 

διαλαμβανομζνων των επιμζρουσ διατάξεων αυτϊν. 

 3.4 Σζλοσ, πζραν των προαναφερκειςϊν διατάξεων που απορρζουν από τθ φμβαςθ και εφαρμόηονται 

διεκνϊσ, υφίςταται και το ςχετικό Ενωςιακό πλαίςιο ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία (ΕΕ) 

2016/802 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ Μαΐου 2016 «ςχετικά με τθ μείωςθ 

τθσ περιεκτικότθτασ οριςμζνων υγρϊν καυςίμων ςε κείο» που ζχει ενςωματωκεί ςτο εκνικό μασ δίκαιο με 

τθν ανωτζρω (γ) ςχετικι. 

 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΩΝ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΕΙΓΜΑΣΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΙΟΤ ΣΟ ΚΑΤΙΜΟ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ  

 4.1 Οι κυριότερεσ τροποποιιςεισ τθσ απόφαςθσ MEPC.324(75) (ανωτζρω (δ) ςχετικι) επί του κζματοσ 

ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα: 

α. Σρεισ τφποι δειγμάτων καυςίμου πετρελαίου ορίηονται πλζον ςτθ φμβαςθ: 

i. δείγμα ςε χριςθ7, ωσ ορίηεται ςτθν Παράγραφο 55 του Κανονιςμοφ 2 του Παραρτιματοσ VI τθσ 

φμβαςθσ (in-use sample), το οποίο ςυνικωσ λαμβάνεται κατάντθ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ςε 

χριςθ δεξαμενισ καυςίμου πετρελαίου (in-use service tank) και πλθςίον των μθχανϊν καφςθσ 

του πετρελαίου. 

ii. δείγμα επί του πλοίου8, ωσ ορίηεται ςτθν Παράγραφο 56 του Κανονιςμοφ 2 του Παραρτιματοσ 

VI τθσ φμβαςθσ (onboard sample), ιτοι δείγμα καυςίμου πετρελαίου ςτθν/ςτισ 

δεξαμενι/δεξαμενζσ καυςίμου πετρελαίου (fuel oil tank(s)), και 

iii. παραδοκζν δείγμα MARPOL9, ωσ ορίηεται ςτθν Παράγραφο 54 του Κανονιςμοφ 2 του 

Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ (MARPOL delivered sample), το οποίο αφορά ςτο 

                                                 
4 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του 2019 για δειγματολθψία επί του πλοίου για πιςτοποίθςθ τθσ περιεκτικότθτασ κείου ςτο  καφςιμο πετρζλαιο 
που χρθςιμοποιείται επί των πλοίων (MEPC.1/Circ.864/Rev.1). 
5 «Για κάκε πλοίο που υπόκειται ςτουσ κανονιςμοφσ 5 και 6 αυτοφ του Παραρτιματοσ ςθμείο(α) δειγματολθψίασ πρζπει να εγκακίςταται ι 
κακορίηονται, για τον ςκοπό λιψθσ αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων καυςίμου πετρελαίου που χρθςιμοποιείται ςτο πλοίο, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από τον Οργανιςμό». 
6
 το ςθμείο αυτό επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 10 του Κανονιςμοφ 2 του εν λόγω Παραρτιματοσ, όπου αναφζρεται ολικι 

χωρθτικότθτα, νοείται θ ολικι χωρθτικότθτα υπολογιηόμενθ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ μζτρθςθσ τθσ ολικισ χωρθτικότθτασ που περιζχονται 
ςτο Παράρτθμα Ι τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ για τθν καταμζτρθςθ τθσ χωρθτικότθτασ των πλοίων, 1969 ι οποιαδιποτε άλλθ διάδοχθ φμβαςθ. 
7 «Δείγμα ςε χριςθ νοείται ζνα δείγμα καυςίμου πετρελαίου που χρθςιμοποιείται επί  πλοίου». 
8 «Δείγμα επί του πλοίου νοείται ζνα δείγμα καυςίμου πετρελαίου που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ι μεταφζρεται για χριςθ επί του 
πλοίου».  
9 «Παραδοτζο δείγμα MARPOL  νοείται  το δείγμα καυςίμου πετρελαίου που ζχει παραδοκεί ςφμφωνα με τον κανονιςμό 18.8.1 αυτοφ του 
Παραρτιματοσ». 
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παραδιδόμενο κατά τθν πετρζλευςθ πλοίων δείγμα, απαίτθςθ θ οποία ιδθ υφίςταται 

ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 18.8.1 του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ, 

τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα ιςχφοντα όρια περιεκτικότθτασ ςε 

κείο. 

β. Σα πλοία υποχρεοφνται να εγκαταςτιςουν ι να κακορίςουν ςθμείο/ςθμεία δειγματολθψίασ, για τον 

ςκοπό λιψθσ αντιπροςωπευτικϊν δειγμάτων καυςίμου πετρελαίου που χρθςιμοποιείται ςτο πλοίο, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από τον Οργανιςμό10, ιτοι για τθ 

λιψθ δειγμάτων ςε χριςθ (in-use samples) (Κανονιςμοί 14.10 ζωσ 14.13). 

γ. Νζεσ διαδικαςίεσ για τθ δειγματολθψία πετρελαίου ςε χριςθ και επί του πλοίου (in-use and onboard 

fuel oil sampling) (Κανονιςμοί 14.8 και 14.9). 

δ. Διαδικαςίεσ για τθν επιβεβαίωςθ/ανάλυςθ των δειγμάτων πετρελαίου ςε χριςθ και επί του πλοίου 

(in-use samples and onboard samples) (Προςάρτθμα VI, Μζροσ 2, του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ). 

ε. Σροποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ για τθν επιβεβαίωςθ/ανάλυςθ των παραδοκζντων δειγμάτων ΜARPOL 

(MARPOL delivered samples) (Προςάρτθμα VI, Μζροσ 1, του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ). 

ςτ. Σροποποιιςεισ ςτο Προςάρτθμα Ι του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ που αφοροφν ςε προςκικθ 

των ςτοιχείων 2.3.411 και 2.3.512 ςτο υμπλιρωμα του Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Πρόλθψθσ Ρφπανςθσ 

του Αζρα (ΔΠΠΡΑ) - Αρχείο καταςκευισ και εξοπλιςμοφ - του Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Πρόλθψθσ 

Ρφπανςθσ του Αζρα (ΔΠΠΡΑ). 

 4.2 Ειδικότερα, ωσ προσ τθν απαίτθςθ του Κανονιςμοφ 14.10 (εγκατάςταςθ ι κακοριςμόσ 

ςθμείου/ςθμείων δειγματολθψίασ), αυτι αφορά κάκε πλοίο που υπόκειται ςτουσ Κανονιςμοφσ 5 και 6 

του εν λόγω Παραρτιματοσ, ωσ ακολοφκωσ (Κανονιςμόσ 14.11): 

 Νζα πλοία (ιτοι για πλοία ςτα οποία ζχει τεκεί θ τρόπιδα (keel laid) τθν ι μετά τθν 01-04-

2022): κατά τθν παράδοςθ. 

 Τπάρχοντα πλοία (ιτοι για πλοία ςτα οποία ζχει τεκεί θ τρόπιδα (keel laid) πριν τθν 01-04-

2022): όχι αργότερα από τθν πρϊτθ επικεϊρθςθ ανανζωςθσ (renewal survey), όπωσ αυτι 

ορίηεται ςτο Kανονιςμό 5.1.2  του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ,  τθν ι μετά τθν 01-04-2023. 

 4.3  Εν λόγω απαιτιςεισ εφαρμόηονται ςε οποιοδιποτε καφςιμο πετρζλαιο (Κανονιςμόσ 2 Παράγραφοσ 

9) για το οποίο εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ 14 του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των καυςίμων των κφριων μθχανϊν, βοθκθτικϊν μθχανϊν, αποτεφρωτιρων, 

γεννθτριϊν αδρανϊν αερίων, λεβιτων, γεννθτριϊν ανάγκθσ, power packs κτλ. Εφιςτάται θ προςοχι ςτο 

γεγονόσ ότι ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 14.12 οι απαιτιςεισ των Κανονιςμϊν 14.10 και 14.11 δεν 

εφαρμόηονται ςτα ςυςτιματα καυςίμου πετρελαίου για πετρζλαιο χαμθλοφ ςθμείου ανάφλεξθσ13 που 

προορίηεται για καφςθ με ςκοπό τθν πρόωςθ ι λειτουργίεσ επί του πλοίου. 

 4.4  φμφωνα με τον Κανονιςμό 14.8 αν θ αρμόδια αρχι ενόσ Μζρουσ απαιτιςει τθν ανάλυςθ του 

δείγματοσ ςε χριςθ ι του δείγματοσ επί του πλοίου, αυτι πρζπει να πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθ 

διαδικαςία πιςτοποίθςθσ που παρατίκεται ςτο Προςάρτθμα VI του Παραρτιματοσ VI για να διαπιςτϊςει 

εάν το καφςιμο πετρζλαιο, το οποίο χρθςιμοποιείται ι μεταφζρεται για χριςθ επί του πλοίου πλθροί τισ 

απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 14.1 ι 14.4. Σο δείγμα ςε χριςθ πρζπει να  λαμβάνεται ςφμφωνα με τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν κακοριςτεί από τον Οργανιςμό, ιτοι ςφμφωνα με τισ Κατευκυντιριεσ 

                                                 
10 Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του 2019 για δειγματολθψία επί του πλοίου για πιςτοποίθςθ τθσ περιεκτικότθτασ κείου ςτο  καφςιμο πετρζλαιο 
που χρθςιμοποιείται επί των πλοίων (MEPC.1/Circ.864/Rev.1). 
11 2.3.4    Το πλοίο είναι εξοπλιςμζνο με κακοριςμζνο(α) ςθμείο(α) δειγματολθψίασ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 14.10 ι 14.11 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..□ 
12 2.3.5  Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 14.12, θ απαίτθςθ για εγκατάςταςθ ι κακοριςμό ςθμείου(ων) δειγματολθψίασ ςφμφωνα με τον 
Κανονιςμό 14.10 ι 14.11 δεν ιςχφει για ςφςτθμα λειτουργίασ  καυςίμου πετρελαίου για πετρζλαιο χαμθλοφ ςθμείου ανάφλεξθσ με ςκοπό τθν 
καφςθ για πρόωςθ ι λειτουργία επί του πλοίου …………………………………………………………………………………….…………………………….□ 
13 καφςιμο χαμθλοφ ςθμείου ανάφλεξθσ νοείται το αζριο ι υγρό καφςιμο που ζχει ςθμείο ανάφλεξθσ χαμθλότερο από εκείνο που επιτρζπεται 
ςτθν παράγραφο 2.1.1 του Κανονιςμοφ 4 του Κεφαλαίου ΙΙ-2 τθσ Δ ΠΑΑΗΕΘ (Δ SOLAS), 1974 όπωσ ζχει τροποποιθκεί. 
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οδθγίεσ του 2019 για δειγματολθψία επί του πλοίου για πιςτοποίθςθ τθσ περιεκτικότθτασ κείου ςτο  

καφςιμο πετρζλαιο που χρθςιμοποιείται επί των πλοίων (MEPC.1/Circ.864/Rev.1). Σο δείγμα επί του 

πλοίου πρζπει να λαμβάνεται ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν κακοριςτεί από τον 

Οργανιςμό, ιτοι ςφμφωνα με τισ Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του 2020 για δειγματολθψία επί του πλοίου  

καυςίμου πετρελαίου που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ι μεταφζρεται για χριςθ επί του πλοίου 

(MEPC.1/Circ.889).  

 4.5 φμφωνα με τον Κανονιςμό 14.9 το δείγμα πρζπει να ςφραγίηεται με ζνα μοναδικό μζςο 

ταυτοποίθςθσ εγκατεςτθμζνο παρουςία εκπροςϊπου του πλοίου. Επίςθσ, εφιςτάται θ προςοχι ςτο 

γεγονόσ ότι ςτο πλοίο πρζπει να δίνεται θ επιλογι διατιρθςθσ μιασ φιάλθσ από το λαμβανόμενο  δείγμα 

(ςτισ περιπτϊςεισ λιψθσ δειγμάτων ςε χριςθ ι δειγμάτων επί του πλοίου).   

 4.6 Περαιτζρω, θ παραλαβι των δειγμάτων MARPOL (ωσ προεκτζκθκε ςτθν Παράγραφο 4.1.iii τθσ 

παροφςασ) με ςκοπό τθν ανάλυςι τουσ από πλευράσ τθσ Αρχισ λαμβάνει χϊρα κατά τα διαλαμβανόμενα 

ςτισ παραγράφουσ 8.1 και 8.2 του Κανονιςμοφ 18 του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ. Σα εν λόγω 

δείγματα λαμβάνονται ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν κακοριςτεί από τον 

Οργανιςμό, ιτοι με τισ Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του 2009 για τθ δειγματολθψία καυςίμου πετρελαίου για 

τον κακοριςμό τθσ ςυμμόρφωςθσ με το ανακεωρθμζνο Παράρτθμα VI τθσ Δ MARPOL (Απόφαςθ 

MEPC.182(59)) και αναλφονται κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο τροποποιθμζνο Προςάρτθμα VI του ιδίου 

Παραρτιματοσ τθσ φμβαςθσ.    

 4.7 υναφϊσ με τα προεκτεκζντα, και ειδικότερα ωσ προσ τθ διαδικαςία επιβεβαίωςθσ (verification 

procedures) για δείγματα καυςίμου πετρελαίου του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ (Κανονιςμόσ 18.8.2 ι 

Κανονιςμόσ 14.8) τονίηεται ότι με βάςθ τισ τροποποιιςεισ τθσ απόφαςθσ MEPC.324(75) (ανωτζρω (δ) 

ςχετικι) από τθν 01-04-2022 και ζκτοτε ιςχφουν τα διαλαμβανόμενα ςτο τροποποιθμζνο Προςάρτθμα VI 

του ιδίου Παραρτιματοσ αυτισ, το οποίο χωρίηεται ςε δφο μζρθ. Σο Μζροσ 1 (Παραδοκζντα δείγματα 

MARPOL) αφορά ςτα δείγματα MARPOL του Κανονιςμοφ 18.8.1 και το Μζροσ 2 (Δείγματα ςε χριςθ και επί 

του πλοίου) αφορά ςτα δείγματα του Κανονιςμοφ 14.8. Πζραν των αναφερόμενων ςε αυτά τα δφο Μζρθ 

του εν λόγω Προςαρτιματοσ διαδικαςιϊν επιβεβαίωςθσ των δειγμάτων καυςίμου πετρελαίου που 

εφαρμόηονται (κατά περίπτωςθ) από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ που επιφορτίηονται με τθν ανάλυςθ των εν 

λόγω δειγμάτων, υφίςτανται και υνοπτικοί Πίνακεσ αναφορικά με τισ εν λόγω διαδικαςίεσ (κατά 

περίπτωςθ). 

       το ςθμείο αυτό, βάςει των αναφερόμενων ςτθν Παράγραφο 2.5 του Μζρουσ 1 και του ςχετικοφ 

Πίνακα 114 επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 

- αν το αποτζλεςμα του ελζγχου/τθσ εργαςτθριακισ ανάλυςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από το ιςχφον 

όριο που απαιτείται από τον Κανονιςμό 14 (0,10% m/m ι 0,50% m/m κατά περίπτωςθ), το 

καφςιμο πετρζλαιο πρζπει να κεωρείται ότι πλθροί τθν απαίτθςθ, ενϊ 

- αν το αποτζλεςμα του ελζγχου/τθσ εργαςτθριακισ ανάλυςθσ είναι μεγαλφτερο από το ιςχφον όριο 

που απαιτείται από τον Κανονιςμό 14 (0,10% m/m ι 0,50% m/m κατά περίπτωςθ), το καφςιμο 

πετρζλαιο πρζπει να κεωρείται ότι δεν πλθροί τθν απαίτθςθ. 

       Επίςθσ, βάςει των αναφερόμενων ςτθν Παράγραφο 4.5 του Μζρουσ 2 και του ςχετικοφ Πίνακα 215 

επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 

- αν το αποτζλεςμα του ελζγχου/τθσ εργαςτθριακισ ανάλυςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από το ιςχφον 

όριο που απαιτείται από τον Κανονιςμό 14 (0,10% m/m ι 0,50% m/m κατά περίπτωςθ), θ 

περιεκτικότθτα ςε κείο του καυςίμου πετρελαίου όπωσ αντιπροςωπεφεται από το ελεγμζνο 

δείγμα πρζπει να κεωρείται ότι ςυμμορφϊνεται με  τθν απαίτθςθ, 

                                                 
14  φνοψθ τθσ διαδικαςίασ Μζροσ 1- Παραδοτζο δείγμα MARPOL   
15  φνοψθ τθσ διαδικαςίασ Μζρουσ 2 - Δείγματα ςε χριςθ και επί του πλοίου 
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- αν το αποτζλεςμα του ελζγχου/τθσ εργαςτθριακισ ανάλυςθσ είναι μεγαλφτερο από το ιςχφον όριο 

που απαιτείται από τον Κανονιςμό 14 (0,10% m/m ι 0,50% m/m κατά περίπτωςθ), αλλά μικρότερο 

ι ίςο από το ιςχφον όριο +0,59R16 (τιμζσ ορίου ελζγχου: 0,11% m/m ι 0,53% m/m κατά 

περίπτωςθ), θ περιεκτικότθτα ςε κείο του καυςίμου πετρελαίου όπωσ αντιπροςωπεφεται από το 

ελεγμζνο δείγμα πρζπει να κεωρείται ότι ςυμμορφϊνεται με τθν απαίτθςθ,  

- αν το αποτζλεςμα του ελζγχου/τθσ εργαςτθριακισ ανάλυςθσ είναι μεγαλφτερο από το ιςχφον όριο 

που απαιτείται από τον Κανονιςμό 14  +0,59R17 (τιμζσ ορίου ελζγχου: 0,11% m/m ι 0,53% m/m 

κατά περίπτωςθ), θ περιεκτικότθτα ςε κείο του καυςίμου πετρελαίου όπωσ αντιπροςωπεφεται 

από το ελεγμζνο δείγμα κεωρείται ότι δεν ςυμμορφϊνεται με τθν απαίτθςθ. 

4.8 Επί των προεκτεκζντων, πζραν τθσ υποχρζωςθσ ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ των υπόχρεων κατά 

περίπτωςθ πλοίων υπό ελλθνικι ςθμαία ωσ Κράτουσ Μζρουσ τθσ φμβαςθσ, υπενκυμίηεται ο Κανονιςμόσ 

10 του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ όςον αφορά τον ζλεγχο Κράτουσ Λιμζνα των υπόχρεων πλοίων, 

βάςει του οποίου πλοία που ευρίςκονται ςε περιοχζσ δικαιοδοςίασ άλλου Μζρουσ τθσ φμβαςθσ, ιτοι και 

πλοίων με ςθμαία αλλοδαπισ που ευρίςκονται ςε περιοχζσ δικαιοδοςίασ των Λιμενικϊν Αρχϊν τθσ Χϊρασ 

μασ, υπόκεινται ςε ζλεγχο/επικεϊρθςθ κατά τα διαλαμβανόμενα ςε αυτόν τον Κανονιςμό. 

  4.9 Τπενκυμίηεται ότι κατά τθν 74θ φνοδο τθσ Επιτροπισ Προςταςίασ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ 

(MEPC 74) του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (IMO): 

 με τθν απόφαςθ MEPC.320(74)18 υιοκετικθκαν κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, με γνϊμονα τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ςυνεποφσ εφαρμογισ τθσ νζασ απαίτθςθσ για χριςθ καυςίμου πλοίων 

μζγιςτθσ περιεκτικότθτασ ςε κείο ζωσ 0.5% m/m, από τθν 01-01-2020 και ζκτοτε, και  

 με τθν απόφαςθ MEPC.321(74)19 υιοκετικθκαν κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, οι οποίεσ αφοροφν τθ 

διενζργεια ελζγχων κράτουσ λιμζνα για τθ ςυμμόρφωςθ με το Κεφάλαιο 3 του Παραρτιματοσ 

VI τθσ Δ.. MARPOL. 

  

5. ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 10 ΚΑΙ 11 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

14 ΓΙΑ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΤΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΑΙΑ  

 5.1  Όςον αφορά τα πλοία υπό ελλθνικι ςθμαία, τα ςθμεία δειγματολθψίασ για λιψθ δειγμάτων ςε 

χριςθ πρζπει να εγκακίςτανται ι να κακορίηονται ςφμφωνα με τισ Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του 2019 για 

δειγματολθψία επί του πλοίου για πιςτοποίθςθ τθσ περιεκτικότθτασ κείου ςτο καφςιμο πετρζλαιο που 

χρθςιμοποιείται επί των πλοίων (MEPC.1/Circ.864/Rev.1). Σα ςθμεία δειγματολθψίασ πρζπει να 

ςθμαίνονται ευδιακρίτωσ για να διακρίνονται εφκολα και να περιγράφονται είτε ςτο διάγραμμα 

ςωλθνϊςεων ι ςε άλλα ςχετικά ζγγραφα/εγχειρίδια του πλοίου, τθρουμζνων και των λοιπϊν ςχετικϊν 

προχποκζςεων που αναφζρονται ςτο Κεφάλαιο 2 «Σοποκεςία δειγματολθψίασ (Sampling location)» . 

 5.2  Επίςθσ, υφιςτάμενα ςθμεία δειγματολθψίασ δφναται να «κακορίηονται» ωσ ςθμεία 

δειγματολθψίασ για λιψθ δειγμάτων ςε χριςθ (designation of in-use sampling points), εφόςον πλθροφν 

αυτζσ τισ απαιτιςεισ. Κατά τον κακοριςμό του αρικμοφ και τθσ τοποκεςίασ των ςθμείων δειγματολθψίασ 

για λιψθ δειγμάτων ςε χριςθ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και θ πικανι διαςταυροφμενθ μόλυνςθ 

(cross-contamination) και των διατάξεων τθσ δεξαμενισ πετρελαίου ςε χριςθ (service tank 

arrangements). ε περίπτωςθ τροποποιιςεων ςτισ υφιςτάμενεσ ςωλθνϊςεισ καυςίμου πετρελαίου των 

υπόχρεων πλοίων, αυτζσ πρζπει να λαμβάνουν χϊρα υπό τισ οδθγίεσ, τθν παρακολοφκθςθ/επικεϊρθςθ 

                                                 
16 Reproducibility (R) calculation in accordance with ISO 4259:2017-2 and as defined in the test method 
17 Reproducibility (R) calculation in accordance with ISO 4259:2017-2 and as defined in the test method 
18 «Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ ςυνεπι εφαρμογι του ορίου μεγίςτθσ περιεκτικότθτασ ςε κειο ζωσ 0.5% του Παραρτιματοσ VI τθσ Δ.Σ. 
MARPOL (2019 Guidelines for consistent implementation of the 0.50% sulphur limit under MARPOL ANNEX VI)» 
19 «Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ 2019 για τον Ζλεγχο Κράτουσ Λιμζνα αναφορικά με το Κεφάλαιο 3 Του Παραρτιματοσ VI τθσ Δ.Σ. MARPOL (2019 

Guidelines for port state control under MARPOL ANNEX VI Chapter 3)» 
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τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ του ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛΑΚΣ/ΚΕΠ ι του εξουςιοδοτθμζνου από τθν Ελλθνικι Αρχι 

Οργανιςμοφ, ωσ προσ τθ διενζργεια επικεωριςεων του Κανονιςμοφ 5 του Παραρτιματοσ VI τθσ φμβαςθσ 

και τθν ζκδοςθ του Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Πρόλθψθσ Ρφπανςθσ του Αζρα (ΔΠΠΠΑ). 

 

 5.3  Κατόπιν τθσ ςχετικισ επιβεβαίωςθσ, επικαιροποιείται το υμπλιρωμα του Διεκνοφσ 

Πιςτοποιθτικοφ Πρόλθψθσ Ρφπανςθσ του Αζρα (ΔΠΠΡΑ) - Αρχείο καταςκευισ και εξοπλιςμοφ - του 

Διεκνοφσ Πιςτοποιθτικοφ Πρόλθψθσ Ρφπανςθσ του Αζρα (ΔΠΠΡΑ), ϊςτε να καταδεικνφεται θ 

ςυμμόρφωςθ προσ τισ νζεσ απαιτιςεισ. 

 

6. ΣΕΛΙΚΕ ΤΣΑΕΙ  

       6.1  Οι προϊςτάμενοι των Λιμενικϊν Αρχϊν, ςτισ οποίεσ αποςτζλλεται θ παροφςα παρακαλοφνται για 

τθν ενθμζρωςι τουσ και εντζλλονται όπωσ μεριμνιςουν για:    

         α) τθν ορκι τιρθςθ, τθν πιςτι εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτθν παροφςα και τθν 

ενθμζρωςθ των υπαγόμενων ςε αυτζσ Λιμενικϊν Αρχϊν, και 

β) τθν αποςτολι τθσ παροφςασ ςτουσ Φορείσ Διαχείριςθσ όλων των Λιμζνων/Λιμενικϊν 

Εγκαταςτάςεων που υπάγονται ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ. 

   6.2 ΤΝΑΝΠ/Α.Λ.-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΙΠΘΑΠ-ΔΕΠ-ΔΚΕΟ-ΔΙΜΕΚΑΠ που κοινοποιείται θ παροφςα παρακαλοφνται 

για τθν ενθμζρωςι τουσ και εντζλλονται όπωσ μεριμνιςουν για τθν κατά λόγον αρμοδιότθτασ ορκι 

τιρθςθ και πιςτι εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςτθν παροφςα. 

     6.3 Εξουςιοδοτθμζνοι από τθν Ελλθνικι Αρχι Οργανιςμοί ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα, 

παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςι τουσ και τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ αναφορικά με τθν ορκι εφαρμογι 

των νζων απαιτιςεων από τα υπόχρεα προσ τοφτο πλοία υπό Ελλθνικι θμαία. 

   6.4 Οι Ενϊςεισ ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ παροφςα παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςθ των μελϊν 

τουσ. 

 

                                                                                               Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

                                                                                                 ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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         1.   Ζδρεσ Ναυτιλιακϊν Ακολοφκων 

         2.   Κ.Λ/Χ-Λ/Χ  

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Α.Α.Δ.Ε/ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ (Γ.Δ.Σ. & Ε.Φ.Κ.)/ 

Δ/ΝΘ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ (dtd@aade.gr) 

2. Α.Α.Δ.Ε./ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΘΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ/ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΘΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (devxp.gcsl@aade.gr , e.sakellariou@aade.gr)  

3. ΤΠΕΝ/ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΡΩΣΩΝ ΤΛΩΝ/ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ 

Δ/ΝΘ ΤΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (askliri@prv.ypeka.gr ) 

4. ΝAYTIKO ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (ΝΕΕ) (nee@nee.gr , hcs@nee.gr) 

5. ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΘ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (ΠΝΟ) (gram@pno.gr) 

6. ΕΝΩΘ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (ΕΕΕ) (ugs@ugs.gr)   

7. ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (ΣΕΕ) (tee@central.tee.gr) 

8. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΝΩΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΘΑΛΑΙΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (HELMEPA) (helmepa@helmepa.gr) 

9. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΘΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΕΕΝ) (seen@seen.org.gr) 

10. ΕΝΩΘ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ) (eenma@shortsea.gr) 

11. ΕΝΩΘ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΕΕΚΦΝ) (info@cruise-union.com)                                       

12. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΟΝΠΕ) (onpe@onpe.gr) 

13. ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ (psa@psa.gr) 

14. ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΘ ΠΕΙΡΑΙΩ (Ω.Ν.Π.Α.Π) (info@sonpap.gr) 

15. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΘ ΤΝΕΡΓΑΙΑ (ΕΕΝ) (μζςω ΕΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟΤ) 

16. ABS Hellenic LTD (abspiraeus@eagle.org) 

17. Bureau Veritas Ελλάσ Μονοπρόςωπθ Α.Ε. (GRC_cpi@bureauveritas.com)  

18. China Classification Society (Ελλάσ) Νθογνϊμων Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (at@ccs-eu.com) 

19. Nippon Kaiji Kyokai Greece S.A. (pr@classnk.or.jp) 

20. DNV Ελλάσ Μονοπρόςωπθ Α.Ε. (piraeus@dnvgl.com) 

21. Hellenic Lloyd’s S.A. (piraeus@lr.org) 

22. KR Hellas Ltd (athens@krs.co.kr) 

23. Πολωνικόσ Νθογνϊμονασ Α.Ε.  (pir@prs.pl)   

24. RINA Hellas LTD (piraeus.office@rina.org)   

25. Russian Maritime Register of Shipping Single Member Company Limited (greece@rs-class.org) 

26. Διεκνζσ Γραφείο Επικεωριςεων Πλοίων - Νθογνϊμων Α.Ε. (insb@insb.gr) 

27. Φοίνιξ  Νθογνϊμων Α.Ε. (hellas@phrs.gr) 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. κ. ΤΝΑΝΠ  

2. Γρ. κ. ΤΦΤΝΑΝΠ  

3. Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ 

4. Γρ. κ. Α/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

5. Γρ. κ. Β’ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

6. Γρ. κ.κ. ΔΚΒ’ - ΔΚΓ’  

7. 1θ, 2θ, 3θ, 4θ, 5θ, 6θ, 7θ, 8θ, 9θ ΠΕ.ΔΙ.Λ -ΕΛ.ΑΚΣ. 

8. ΔΙΜΕΚΑΠ-ΔΕΠ-ΔΚΕΟ-ΔΕΔΑΠΛΕ-ΔΠΝ-ΔΑΝ-ΔΙΛΙΚΤΠ-ΔΙΝΕΘΑΣ-ΔΕΠΙΧ 
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