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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή τροποποιήςεων ςτο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1997 περί τροποποίηςησ 

τησ Διεθνοφσ φμβαςησ για την Πρόληψη Ρφπανςησ από Πλοία, 1973, όπωσ τροποποιήθηκε από το 

ςχετικό επί αυτήσ Πρωτόκολλο του 1978 (Αναθεωρημζνο Παράρτημα VΙ τησ Δ.. MARPOL 2021) ».  

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

καλάςςθσ από πλοία” του 1973 και του Ρρωτοκόλλου του 1978» που αναφζρεται ς’ αυτι τθ Σφμβαςθ» 

(Αϋ 89), όπωσ ιςχφει. 

β) ν.3104/2003 «Κφρωςθ του Ρρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τθ Διεκνι Σφμβαςθ για τθν 

Ρρόλθψθ φπανςθσ από Ρλοία του 1973, όπωσ τροποποιικθκε από το Ρρωτόκολλο του 1978 που 

ςχετίηεται με αυτι» (Αϋ 28), όπωσ ιςχφει. 

γ) Θ αρικμ. MEPC.328(76) απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ρροςταςίασ Θαλαςςίου Ρεριβάλλοντοσ του 

Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ. 

 

1.   Ωσ γνωςτόν, με τον ανωτζρω (α) ςχετικό νόμο ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό μασ δίκαιο θ Διεκνισ 

Σφμβαςθ για τθν Ρρόλθψθ φπανςθσ από Ρλοία, 1973, όπωσ τροποποιικθκε από το ςχετικό επί αυτισ 

Ρρωτόκολλο του 1978. Θ Σφμβαςθ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε περαιτζρω με το Ρρωτόκολλο 

του 1997. Με τον ανωτζρω (β) ςχετικό νόμο τροποποιικθκε θ εν λόγω Διεκνισ Σφμβαςθ και 

παράλλθλα προςτζκθκε ςε αυτι νζο Ραράρτθμα (Ραράρτθμα VI - Κανονιςμοί για τθν πρόλθψθ 

ρφπανςθσ του αζρα από πλοία) με ζναρξθ ιςχφοσ διεκνϊσ τθν 19-05-2005.  

 

2.  Αναφζρεται/γνωρίηεται ότι , με γνϊμονα τθν αποτελεςματικότερθ εφαρμογι τθσ και κατ’ επζκταςθ 

τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ, κατά τθν 76θ Σφνοδο τθσ Επιτροπισ Ρροςταςίασ 

Θαλαςςίου Ρεριβάλλοντοσ (MEPC 76) του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (ΙΜΟ) (Λονδίνο, 10-

17.06.2021), με τθν ανωτζρω (γ) ςχετικι υιοκετικθκε θ ακόλουκθ απόφαςθ που αφορά ςε 

τροποποιιςεισ του Ραραρτιματοσ VI τθσ ΔΣ MARPOL και ςτθν ανακεϊρθςθ του εν λόγω 

Ραραρτιματοσ: Απόφαςθ MEPC.328(76) «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».  
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3.  Το ανακεωρθκζν Ραράρτθμα VI τθσ Σφμβαςθσ είναι αναπόςπαςτο κομμάτι αυτισ, αποτελείται από 

ςυνολικά τριάντα ζναν (31) Κανονιςμοφσ (Regulations) - οι οποίοι χωρίηονται ςε πζντε (05) Κεφάλαια 

(Chapters) - και ζντεκα (11) Ρροςαρτιματα (Appendices) που αφοροφν  τθν πρόλθψθ ρφπανςθσ του 

αζρα από πλοία, ωσ ακολοφκωσ: 

ΑΝΑΘΕΩΘΜΕΝΟ ΡΑΑΤΘΜΑ VI Δ.Σ. MARPOL 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΛΘΨΘ ΥΡΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΑΕΑ ΑΡΟ ΡΛΟΙΑ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 - Εφαρμογι 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 - Οριςμοί 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3 - Εξαιρζςεισ και απαλλαγζσ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 4 - Ιςοδυναμίεσ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΡΙΘΕΩΘΣΘ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5 - Επικεωριςεισ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 6 - Ζκδοςθ ι κεϊρθςθ Ριςτοποιθτικϊν και Δθλϊςεων 

Συμμόρφωςθσ ςχετικά με τθν αναφορά κατανάλωςθσ καυςίμου και ταξινόμθςθ 
τθσ λειτουργικισ ζνταςθσ του άνκρακα 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7 - Ζκδοςθ Ριςτοποιθτικοφ από άλλο Μζροσ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8 - Μορφότυποσ Ριςτοποιθτικϊν και Δθλϊςεων Συμμόρφωςθσ 

ςχετικά με τθν αναφορά κατανάλωςθσ καυςίμου και τθν ταξινόμθςθ ωσ προσ 
τθν επιχειρθςιακι/λειτουργικι ζνταςθ του άνκρακα. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 9 - Διάρκεια και εγκυρότθτα Ριςτοποιθτικϊν και Δθλϊςεων 
Συμμόρφωςθσ ςχετικά με τθν αναφορά κατανάλωςθσ καυςίμου και τθν 
ταξινόμθςθ ωσ προσ τθν επιχειρθςιακι/λειτουργικι ζνταςθ του 
άνκρακα. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10 - Ζλεγχοσ του Κράτουσ του Λιμζνα ςε 
επιχειρθςιακζσ/λειτουργικζσ απαιτιςεισ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 11 - Διαπίςτωςθ παραβάςεων και εφαρμογι 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΡΟΜΡΩΝ ΑΡΟ ΡΛΟΙΑ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 12 - Ουςίεσ που καταςτρζφουν το όηον 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 - Οξείδια του αηϊτου (ΝΟx) 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 14 - Οξείδια του κείου (SOx) και Αιωροφμενα Σωματίδια 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 15 - Ρτθτικζσ Οργανικζσ Ενϊςεισ  

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 16 - Αποτζφρωςθ επί του πλοίου 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 17 - Εγκαταςτάςεισ υποδοχισ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 18 - Διακεςιμότθτα και Ροιότθτα Καυςίμου Ρετρελαίου 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΤΑΣΘ ΤΟΥ ΑΝΘΑΚΑ ΤΘΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 19 - Εφαρμογι 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20 - Σκοπόσ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 21 - Λειτουργικζσ Απαιτιςεισ. 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 22 - Επιτευχκείσ Δείκτθσ Σχεδιαςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ  

(Επιτευχκείσ EEDI) 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 23 - Επιτευχκείσ Δείκτθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 
Υφιςτάμενου Ρλοίου (Επιτευχκείσ ΕΕΧΙ) 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 24 - Απαιτοφμενοσ EEDI 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 25 - Απαιτοφμενοσ EEXI 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 26 - Σχζδιο Διαχείριςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ρλοίου (ΣΔΕΑΡ) 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 27 - Συλλογι και αναφορά δεδομζνων κατανάλωςθσ καυςίμου 

πετρελαίου πλοίου 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 28 – Επιχειρθςιακι/Λειτουργικι ζνταςθ άνκρακα 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 29 - Ρροϊκθςθ τεχνικισ ςυνεργαςίασ και μεταφοράσ 

τεχνολογίασ ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ  πλοίων. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΕΡΑΛΘΘΕΥΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΟΝΤΟΣ 
ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 30 - Εφαρμογι 
 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 31 - Επαλικευςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ 

 ΡΟΣΑΤΘΜΑ Ι - ΜΟΦΟΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΡΟΛΘΨΘΣ 
ΥΡΑΝΣΘΣ ΤΟΥ ΑΕΑ (ΔΡΡΑ) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8) 

 ΡΟΣΑΤΘΜΑ ΙΙ - ΚΥΚΛΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ/ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΑΘΜΙΣΘΣ 
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13) 

 ΡΟΣΑΤΘΜΑ ΙΙΙ - ΚΙΤΘΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΙΣΜΟ ΡΕΙΟΧΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΡΟΜΡΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.6 ΚΑΙ 14.3) 

 ΡΟΣΑΤΘΜΑ ΙV - ΕΓΚΙΣΘ ΤΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΟΤΕΦΩΤΘΕΣ 
ΕΡΙ ΡΛΟΙΟΥ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 16) 

 ΡΟΣΑΤΘΜΑ V - ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΡΟΥ ΘΑ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 18.5) 

 ΡΟΣΑΤΘΜΑ VΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΙΒΕΒΑΙΩΣΘΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ VI ΤΘΣ MARPOL (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
18.8.2 Θϋ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 14.8) 

 ΡΟΣΑΤΘΜΑ VΙI - ΡΕΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΡΟΜΡΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.6 ΚΑΙ 14.3) 
 ΡΟΣΑΤΘΜΑ VΙII - ΜΟΦΟΤΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ 

ΑΡΟΔΟΣΘΣ (ΔΡΕΑ) 
 ΡΟΣΑΤΘΜΑ IX - ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘ ΣΤΘ ΒΑΣΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ ΡΛΟΙΟΥ ΤΟΥ ΙΜΟ 
 ΡΟΣΑΤΘΜΑ X - ΜΟΦΟΤΥΡΟΣ ΔΘΛΩΣΘΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ - ΑΝΑΦΟΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΘΣΘ ΤΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΘΣ/ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΘΣ 
ΕΝΤΑΣΘΣ ΑΝΘΑΚΑ 

 ΡΟΣΑΤΘΜΑ XI - ΜΟΦΟΤΥΡΟΣ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟΥ ΑΡΑΛΛΑΓΘΣ  ΓΙΑ ΜΘ 
ΕΡΑΝΔΩΜΕΝΕΣ ΜΘ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΦΟΤΘΓΙΔΕΣ (ΜΕΜΑ) ΦΟΤΘΓΙΔΕΣ 

4.  Συναφϊσ, αναφζρεται/γνωρίηεται ότι τθν 15θ Φεβρουαρίου 2023 δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ (Α’ 28) το Ρροεδρικό Διάταγμα υπ’ αρικμ. 13 με κζμα «Αποδοχι Σροποποιιςεων 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)» (ΑΔΑ:ΨΛΘ74653ΡΩ-4ΘΧ), με το οποίο 

ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό μασ δίκαιο οι εν λόγω τροποποιιςεισ. Με βάςθ το άρκρο δεφτερο αυτοφ, θ 

ιςχφσ του αρχίηει τθν 1θ Νοεμβρίου 2022, θμερομθνία κατά τθν οποία τζκθκαν ςε εφαρμογι οι 

τροποποιιςεισ ςτο Ραράρτθμα του Ρρωτοκόλλου του 1997 περί τροποποίθςθσ τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ 

για τθν Ρρόλθψθ φπανςθσ από Ρλοία, 1973, όπωσ τροποποιικθκε από το ςχετικό επί αυτισ 

Ρρωτόκολλο του 1978, οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτθν απόφαςθ MEPC.328(76). 

5.  Με το άρκρο πρϊτο του εν λόγω Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ γίνονται αποδεκτζσ οι τροποποιιςεισ και 

το κείμενο που αφορά το ανακεωρθμζνο Ραράρτθμα VI τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ (Δ.Σ.) MARPOL 2021, 

το οποίο περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα του Ρρωτοκόλλου του 1997 περί τροποποίθςθσ τθσ Διεκνοφσ 

Σφμβαςθσ για τθν Ρρόλθψθ φπανςθσ από Ρλοία, 1973, όπωσ αυτό τροποποιικθκε από το ςχετικό επί 

αυτισ Ρρωτόκολλο του 1978, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ρροςταςίασ 

Θαλαςςίου Ρεριβάλλοντοσ MEPC.328(76) του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (ΙΜΟ) που 

υιοκετικθκε τθν 17θ Ιουνίου 2021. 

6. Στο ςθμείο αυτό, αναφζρεται/γνωρίηεται ότι θ πλειοψθφία των Κανονιςμϊν και των 

Ρροςαρτθμάτων παραμζνουν κατ’ ουςίαν ωσ ιδθ ζχουν και ιςχφουν, πλθν όμωσ οι νζεσ τροποποιιςεισ 

μαηί με τισ ζωσ και ςιμερα ιςχφουςεσ διατάξεισ του εν λόγω Ραραρτιματοσ ειςάγονται υπό μορφι 

ενιαίου ανακεωρθμζνου κειμζνου. 

7. Εν λόγω ειςερχόμενεσ τροποποιιςεισ (νζεσ απαιτιςεισ) περιλαμβάνονται κατά κφριο λόγο ςτο 

Κεφάλαιο 4 “ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΣΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - REGULATIONS 
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ON THE CARBON INTENSITY OF INTERNATIONAL SHIPPING” του Ανακεωρθμζνου Ραραρτιματοσ VI τθσ 

Δ.Σ. MARPOL και ςυνίςτανται ςε υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ για τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ του άνκρακα ςτθ 

ναυτιλία διαμζςου α) τθσ ειςαγωγισ του Δείκτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ  Υφιςτάμενου Ρλοίου (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 Στρατθγικισ του ΙΜΟ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου από τα πλοία. 

8. 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 Υφιςτάμενου Ρλοίου (Attained ΕΕΧΙ) ι Δείκτθ Σχεδιαςμοφ 

Ενεργειακισ Απόδοςθσ (Attained EEDI), ο οποίοσ πρζπει να είναι ίςοσ ι μικρότεροσ από τον 

Απαιτοφμενο EEXI (Required EEXI) του πλοίου1, β) μεριμνοφν για τθν επαλικευςθ του επιτευχκζντα 

EEXI (Attained EEXI) (ι EEDI κατά περίπτωςθ) με βάςθ ζνα Τεχνικό Αρχείο EEXI (ι EEDI κατά 

περίπτωςθ)2 και γ) διακζτουν Διεκνζσ Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ ι Διλωςθ Συμμόρφωςθσ 

εκδοκζν/εκδοκείςα από τθ Σθμαία ι οποιοδιποτε οργανιςμό δεόντωσ εξουςιοδοτθμζνο από αυτι που 

ζχει εκδοκεί μετά από επαλικευςθ του επιτευχκζντοσ EEXI3. 

9. Ρλοία 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 Ριςτοποιθτικοφ Ρρόλθψθσ τθσ Ατμοςφαιρικισ 

φπανςθσ (International Air Pollution Prevention Certificate - IAPPC) ι τθν αρχικι (initial) επικεϊρθςθ 

(survey) πριν το πλοίο τεκεί ςε υπθρεςία για τθν ζκδοςθ του Διεκνοφσ Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ (International Energy Efficiency Certificate - IEEC) που πρόκειται να εκδοκεί, όποιο από τα 

δφο επζλκει  πρϊτο τθν ι μετά τθν 01θ Ιανουαρίου 20235. 

10. Πςον αφορά τθ μείωςθ τθσ ζνταςθσ του άνκρακα που εκπζμπεται κατά τθ λειτουργία του πλοίου, 

οι ςυναφείσ με το κζμα τροποποιιςεισ, εντοπίηονται ςτο Σχζδιο Διαχείριςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ 

(ΣΔΕΑ) Ρλοίου 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 

Σχζδιο Διαχείριςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Ρλοίου Μζροσ ΙΙΙ *Ship Energy Efficiency Management Plan 

(SEEMP) Part III]7. Οι νζεσ απαιτιςεισ του CII ειςάγονται επιπλζον των ιδθ υφιςτάμενων απαιτιςεων 

για Συλλογι και Αναφορά Δεδομζνων Κατανάλωςθσ Καυςίμου Ρλοίου (IMO Data Collection System - 

IMO DCS)8. 

11. 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 

                                                 
1 

Κανονιςμόσ 25.1  
2
 Κανονιςμόσ 23.1  

3
 Κανονιςμοί 6.4 και 6.5  

4  Bulk Carriers, Combination Carriers, Containerships, Cruise Passenger Ships, Gas Carriers, General Cargo Ships, LNG Carriers, Refrigerated Cargo Carriers Ro-ro Cargo 
Ships, Ro-ro Cargo Ships (Vehicle Carriers), Ro-ro Passenger Ships, Tankers 
5
 Κανονιςμόσ 5.4.7  

6 κατά τα διαλαμβανόμενα ςτο Κανονιςμό 28  
7
 Κανονιςμόσ 26.3  

8 Κανονιςμόσ 27  
9
 Bulk Carriers, Combination Carriers, Containerships, Cruise Passenger Ships, Gas Carriers, General Cargo Ships, LNG Carriers, Refrigerated Cargo Carriers Ro-ro Cargo 

Ships, Ro-ro Cargo Ships (Vehicle Carriers), Ro-ro Passenger Ships, Tankers 
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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. 

12. 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. Το 

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 δείκτθ CII. Το ΣΔΕΑ κα ανακεωρείται αναλόγωσ ϊςτε να περιλαμβάνει το ςχζδιο των 

διορκωτικϊν ενεργειϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οδθγίεσ που ζχουν εκδοκεί από τον IMO. Το 

ανακεωρθμζνο ΣΔΕΑ 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 Ραραρτιματοσ. 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 ΣΔΕΑ. 

13. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκευτοφν το εν λόγω ΦΕΚ από τον επίςθμο ιςτότοπο του 

Εκνικοφ Τυπογραφείου μζςω τθσ θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ www.et.gr. 

14. Στο ςθμείο αυτό, κρίνεται ςκόπιμο όπωσ επιςθμανκεί ότι ςφμφωνα με το άρκρο πζμπτο 

“Εφαρμογι” του ανωτζρω (α) ςχετικοφ νόμου “οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, τθσ "φμβαςθσ" των 

Π.Δ/των και υπ. αποφάςεων, που εκδίδονται ςε εκτζλεςι του, εφαρμόηονται: 

α. τα ελλθνικά πλοία 

β. τα πλοία με ξζνθ ςθμαία που καταπλζουν ςε ελλθνικά λιμάνια και όρμουσ ι που βρίςκονται ςε 

καλάςςιο χϊρο ελλθνικισ δικαιοδοςίασ ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία ι τισ Διεκνείσ υμβάςεισ, 

που κυρϊκθκαν από τθν Ελλάδα. 

γ. τισ εγκαταςτάςεισ που βρίςκονται ςτθν Ελλάδα, ςτισ οποίεσ προςεγγίηουν πλοία για τθ διενζργεια 

κάκε μορφισ εργαςιϊν και πράξεων και 

δ. τα πλοία, μθχανιματα, ςυςκευζσ και κάκε φφςθσ εξοπλιςμό, που καταςκευάηεται ςτθν Ελλάδα και 

προορίηεται για τισ εγκαταςτάςεισ ι τα πλοία”, κακϊσ και ότι ςφμφωνα με το άρκρο ζκτο “Αρμόδιεσ 

Αρχζσ”  του (α) ομοίου “αρμόδιεσ αρχζσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, τθσ 

"φμβαςθσ", των Π.Δ/των και υπουργικϊν αποφάςεων, που εκδίδονται για τθν εκτζλεςθ αυτοφ, είναι 

ςτθν Ελλάδα (εςωτερικό ) θ Επικεϊρθςθ Εμπορικϊν Πλοίων και οι Λιμενικζσ Αρχζσ και ςτο εξωτερικό οι 

Αξιωματικοί του Λιμενικοφ ϊματοσ, που τοποκετοφνται ςτισ Ελλθνικζσ Πρεςβείεσ ι Προξενεία και 

αςκοφν ειδικά ναυτιλιακά κακικοντα, ςτισ δε περιπτϊςεισ που δεν υπθρετοφν λιμενικοί αξ/κοι οι 

Ελλθνικζσ Προξενικζσ Αρχζσ”. 

15. Επιπρόςκετα, των διαλαμβανομζνων ςτθν παράγραφο 14 του παρόντοσ, κρίνεται ςκόπιμο όπωσ 

επιςθμανκεί ότι με το άρκρο τρίτο του ανωτζρω (β) ςχετικοφ νόμου, ορίηεται (μεταξφ άλλων) ότι: «Σα 

άρκρα πζμπτο, ζκτο, ζβδομο, όγδοο, ζνατο, δζκατο, ενδζκατο και δωδζκατο του ν.1269/1982, όπωσ 

ιςχφουν, εφαρμόηονται και για το "Πρωτόκολλο ζτουσ 1997 που τροποποιεί τθ Διεκνι φμβαςθ για τθν 

                                                 
10

 Κανονιςμόσ 28.4  

http://www.et.gr/


6 

 

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

ςχετίηεται με αυτι". 

16. Διευκφνςεισ ΥΝΑΝΡ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Κλάδου Γ’ (Ελζγχου πλοίων) παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςθ 

και τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ τουσ ςτο πλαίςιο αρμοδιοτιτων τουσ. 

17. ΚΛ/Χ-Λ/Χ παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςθ και τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ για τθν ορκι εφαρμογι 

του εν λόγω πδ ςτο πλαίςιο αρμοδιοτιτων τουσ ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ τουσ, ενθμερϊνοντασ 

ςχετικά και τισ Λιμενικζσ Αρχζσ υπαγωγισ τουσ. 

18.  Ζδρεσ Ναυτιλιακϊν Ακολοφκων παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςθ και τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ ςτο 

πλαίςιο αρμοδιοτιτων τουσ. 

19.  ΡΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. που κοινοποιείται το παρόν παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςι τουσ. 

20.  Ενϊςεισ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ.                                                                                                                         

                               Ο  Διευθυντήσ                                                                                                               

 

 
              ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟ Λ.. 

                                                                                                                             ΜΑΡΑΓΚΟ Γεϊργιοσ 

    ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

          1.   ΔΙΜΕΚΑΡ - ΔΕΡ - ΔΚΕΟ - ΔΕΔΑΡΛΕ 

          2.   ΚΛ/Χ-Λ/Χ  

          3.   Ζδρεσ Ναυτιλιακϊν Ακολοφκων 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  

1. 1θ, 2θ, 3θ, 4θ, 5θ, 6θ, 7θ, 8θ, 9θ ΡΕ.ΔΙ.ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α) 

2. ΝAYTIKO ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΝΕΕ) (nee@nee.gr , hcs@nee.gr) 

3. ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ΡΝΟ) (gram@pno.gr) 

4. ΕΝΩΣΘ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΦΟΡΛΙΣΤΩΝ (ΕΕΕ) (ugs@ugs.gr)   

5. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΕΕ) (tee@central.tee.gr) 

6. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (HELMEPA) (helmepa@helmepa.gr) 

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΕΡΙΒΑΤΘΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΣΕΕΝ) (seen@seen.org.gr) 

8. ΕΝΩΣΘ ΕΦΟΡΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΩΝ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ) (eenma@shortsea.gr) 

9. ΕΝΩΣΘ ΕΦΟΡΛΙΣΤΩΝ ΚΟΥΑΗΙΕΟΡΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΕΚΦΝ) (info@cruise-union.com)                                       

10. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΡΑΚΤΟΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΝΡΕ) (onpe@onpe.gr) 

11. ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΡΑΚΤΟΩΝ (psa@psa.gr) 

12. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΡΑΚΤΟΩΝ ΑΤΤΙΚΘΣ ΡΕΙΑΙΩΣ (ΣΩ.Ν.Ρ.Α.Ρ) (info@sonpap.gr) 

13. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ (ΕΕΝΣ) (μζςω ΕΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ) 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γρ. κ. ΥΝΑΝΡ (υ.τ.α) 

2. Γρ. κ. ΥΦΥΝΑΝΡ (υ.τ.α) 

3. Γρ. κ. ΓΓΛΛΡΝΕ (υ.τ.α) 

4. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α) 

5. Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α) 

6. Γρ. κ.κ. ΔΚΒ’ - ΔΚΓ’ (υ.τ.α) 

7. ΔΡΝ-ΔΑΝ-ΔΕΚΝ-ΔΘΣ-ΔΕΜ-ΔΕΡΙΧ-ΔΛΡ-ΔΙΛΙΚΥΡ-ΔΙΝΕΘΑΤ 
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