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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).

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.



3552 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 1973,  1978, 
 (  ‘ ’), ’ ..

…………………………………………………………………………………………………
          ( )

………………………………………………………………….……………………………
(

).

: …………………………………………………………………..………… 

: …………………………………………………………..………. 

: ………………………..………………… 

: ……………………………………………………………………. 

: ………………………………………………………………….….. 

:

1  8 .

2     , , , ,

.

3     ,
14 ,

.

4      MARPOL 73/78 
,

.

,



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3553

    

( .)

/ .

 ……… 
 8 .

:
( / / ): ………………………………………………… 

: …………………………………………………………………. 
          ( )

……………………                             ………………………………………………. 
      ( )

          ( )

,  8 
,

.

:   : …………………………………… 
          ( )
       

:………………………………………..
       

/ :…..( / / )………………………

         ( )

/ :           :……………………………………
      ( )
       

:………………………………………..



3554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

       
/ : ….( / / )………………………

( )

/ :           :…………………………………….
      ( )
       

:………………………………………..
       

/ : ….( / / )………………………

( )

:           :……………………………………….
      ( )
       

:……………………………………………..
       

/ : ….( / / )…………………………

( )

/  10.8.3 

, /
 10.8.3 ,

.

:…………………………………….
      ( )

      :…………………………………………..

      / : …( / / )…………………………

( )
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 5 ,  10.3 

,
,  10.3 ,

 ………. 

:…………………………………….
      ( . )

      :…………………………………………..

      / : …( / / )…………………………

( )

 10.4 

,
,  10.4 , …

:……………………………………..
      ( . )

      :………………………………..………….
.
      / :…. ( / / )…………………………

( )

 10.5  10.6 

,  10.5  10.6 
,  ………. 

:…………..…………………………
      ( )

      :…………………………………………..

      / :… ( / / )………………….………

( )
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 10.8 

 10.8 ,
 ………… 

:………………………………………
      ( . )

      :……………………………………………

      / : ( / / )………………………

( )

 10.8 ,
 ………… 

:………………………………….
             ( . )

         :………………………………………

         / :….. ( / / )……………………

( )

*02002632802070012*



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: 

…………………………………………………………………………………                  (full designation of the 
country)

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 That the ship has been surveyed in accordance with regulation 8 of Annex II of the 
Convention. 

2 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. 

3 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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4 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: Signed ............................................. 
(Signature of authorized official) 
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Place   ..........................................................................................................................  

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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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr*02002632802070012*

(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




