
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3231.8/1/89 
 
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα, που 
χρησιµοποιούνται σα πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. 
(ΦΕΚ 573/Β/3-8-1989) 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη  
α. Τα άρθρα 6, 9 (1), 12 και 13 του ν. 743/77 (ΦΕΚ 319Α΄/77) «προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος κλπ.» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο ένατο του ν. 1147/81 (ΦΕΚ 
110Α΄/81) «κύρωση ∆Σ 1972 κλπ.». 
2. Τα άρθρα έκτο, έβδοµο και ένατο του ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89Α΄/82) «κύρωση της ∆Σ – 
πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978 που 
αναφέρεται στη σύµβαση αυτή (MARPOL 73/78), όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 417/86 
(ΦΕΚ 195Α΄/ 15.12.86) «αποδοχή τροποποιήσεων διατάξεων του παραρτήµατος του 
Πρωτοκόλλου 1978 κλπ.», αποφασίζουµε: 
Καθορίζουµε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά 
ναυπηγήµατα που προορίζονται να χρησιµοποιούνται σαν πλωτές ευκολίες υποδοχής 
πετρελαιοειδών καταλοίπων των πλοίων ως εξής: 
 

Άρθρο 1 
Ορισµοί 

 
1. Για τους σκοπούς της παρούσης: 
1.1. «Πετρελαιοειδή κατάλοιπα» είναι οποιαδήποτε ποσότητα αποστραγγίσεων ή 

εκπλυµάτων δεξαµενών φορτίου και άλλων µιγµάτων µε οποιαδήποτε 
περιεκτικότητα πετρελαίου. 

1.2. «∆ΕΕΠ είναι η ∆ιεύθυνση Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας. 

1.3. «Επικίνδυνοι χώροι» για τους σκοπούς του άρθρου 3 είναι οι χώροι που βρίσκονται 
στο ανοιχτό κατάστρωµα πετρελαιοφόρου µέσα ε ζώνη: 

- 4,5 µέτρα από τα εξαεριστικά των αντλιοστασίων φορτίου 
- 10 µέτρα από τα εξαεριστικά των δεξαµενών φορτίου 
- 3 µέτρα από το πρωραίο και πρυµναίο άκρο της περιοχής φορτίου και µέχρι ύψους 

2,4 µέτρα από το κατάστρωµα καιρού. 
1.4. «Πλωτή ευκολία». Είναι το πλοίο ή το πλωτό ναυπήγηµα που έχει κατάλληλα 

κατασκευαστεί ή µετασκευαστεί για να παραλαµβάνει, διαχωρίζει και αποθηκεύει 
πετρελαιοειδή κατάλοιπα από τους υδροσυλλέκτες του µηχανοστασίου και τους 
λοιπούς χώρους των πλοίων, συµπεριλαµβανοµένων των χώρων φορτίου των 
πετρελαιοφόρων. 

1.5. «∆ιαχωρισµένο νερό». Είναι το νερό µε περιεκτικότητα πετρελαίου όχι µεγαλύτερη 
των πέντε (5) PPM, που απορρίπτεται στη θάλασσα µετά τη διαδικασία 
διαχωρισµού των πετρελαιοειδών καταλοίπων από την πλωτή ευκολία. 

1.6. «Ακάθαρτο θαλάσσερµα». Είναι το θαλάσσιο έρµα που φορτώνεται στις δεξαµενές 
φορτίου των πετρελαιοφόρων και των καυσίµων όλων των πλοίων. 

1.7. «Ουσίες προσοµοιάζουσες µε το πετρέλαιο». Είναι οι ουσίες εκείνες που σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό 14 του Παραρτήµατος ΙΙ της ∆Σ MRPOL 73/78 επιτρέπεται να 
µεταφέρονται µε πετρελαιοφόρα σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Ι 
της ∆Σ MARPOL 73/78 επιτρέπεται να µεταφέρονται µε πετρελαιοφόρα σύµφωνα 
µε τις προϋποθέσεις του Παραρτήµατος Ι της ∆Σ MARPOL 73/78. Τα κριτήρια 
επιλογής των πιο πάνω ουσιών καθώς και η τεχνική ονοµασία τους περιέχεται στην 
υπ΄ αριθ. 7 οµοιόµορφη ερµηνεία που για τον Κανονισµό 14 υιοθετήθηκε από την 
αρµόδια επιτροπή του ΙΜΟ MERC και περιέχονται στην αριθ. 
183568/87/1469/21.7.87 εγκύκλιό µας. 



 
Άρθρο 2 

Κατασκευαστικές απαιτήσεις 
 

2.1 Η αντοχή, ο εξαρτισµός, ο µηχανοηλεκτρολογικός εξοπλισµός και τα δίκτυα 
σωληνώσεων των πλωτών ευκολιών πρέπει να είναι σύµφωνα µε τους σχετικούς 
κανονισµούς των διεθνώς αναγνωρισµένων νηογνωµόνων για τα πλοία που µεταφέρουν 
πετρέλαιο µε σηµείο ανάφλεξης κάτω των 60ο C. 
2.2 Σαν πλωτή ευκολία να χρησιµοποιείται οποιοδήποτε πλοίο ή πλωτό ναυπήγηµα 
αυτοκινούµενο ή µη, που διαθέτει δεξαµενές για την παραλαβή και διαχωρισµό των 
πετρελαιοειδών καταλοίπων των πλοίων. Οι πλωτές ευκολίες πρέπει να διαθέτουν δεξαµενές 
επαρκούς χωρητικότητας, ώστε να µη προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα 
εξυπηρετούµενα πλοία. 
2.3 Η διάµετρος των εύκαµπτων σωληνώσεων παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων 
πρέπει να είναι ανάλογη µε την παροχή της ευκολίας υποδοχής, ώστε να αποφεύγεται 
υπερβολική πτώση πίεσης. Σε κάθε σωλήνωση µετάγγισης πρέπει να τοποθετούνται ενδείκτες 
πίεσης, αµέσως µετά τα επιστόµια παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων της ευκολίας. 
Κάτω από τα πολλαπλά επιστόµια εισαγωγής πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλα δοχεία για 
τη συλλογή τυχόν διαρροών. 
2.4 Σε κάθε επιστόµιο εισαγωγής να τοποθετείται «πρότυπος σύνδεσµος» σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του Κανονισµού 19, του Παραρτήµατος 1 της ∆Σ MARPOL 73/78. 
2.5 Οι πλωτές ευκολίες, ανελκύονται και επιθεωρούνται στην ξηρά ή σε πλωτή δεξαµενή 
κατά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τους τριάντα έξι (36) µήνες. Το διάστηµα αυτό µπορεί 
να παραταθεί για δώδεκα (12) ακόµη µήνες µε έγκριση του ΥΕΝ/∆ΕΕΠ. Αντί της ανέλκυσης 
κατά την κρίση του ΥΕΝ/∆ΕΕΠ µπορεί να γίνει επιθεώρηση των υφάλων µε δύτη, σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ανέλκυσης στην περιοχή λειτουργίας της. Σε καµία 
όµως περίπτωση το χρονικό αυτό διάστηµα, δεν µπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια. Για τις 
πλωτές ευκολίες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία το χρονικό διάστηµα από την 
προηγούµενη ανέλκυσή τους δεν υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση τα οκτώ (8) χρόνια. 
2.6 Οι πλωτές ευκολίες µήκους 31 µέτρων και άνω πρέπει να φέρουν σηµασµένες ευκρινώς 
κλίµακες βυθισµάτων στην πρωραία και πρυµναία κάθετο, καθώς και στο µέσο του πλοίου 
και από τις δύο πλευρές του. Σε πλωτές ευκολίες κάτω από 31 µέτρα δεν απαιτείται η ύπαρξη 
κλίµακος βυθισµάτων στο µέσο. 
2.7 Στις πλωτές ευκολίες εφαρµόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας ∆.Σ. «περί γραµµών 
φόρτωσης». Σε καµιά όµως περίπτωση το επιτρεπόµενο ύψος εξάλων δεν πρέπει να είναι 
µικρότερο από 300 χιλιοστά. 
2.8 Σε περίπτωση που τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα διοχετεύονται σε µία ή περισσότερες 
δεξαµενές που έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν πάντοτε πλήρεις, τοποθετείται ειδική 
σωλήνωση υπερπλήρωσης σε κάθε δεξαµενή µε εµβαδόν διατοµής τουλάχιστον 25% 
µεγαλύτερο από το εµβαδόν της διατοµής των σωληνώσεων πλήρωσης, ώστε να αποφεύγεται 
η δηµιουργία υπερπιέσεων στις δεξαµενές. ∆ύο διαδοχικές δεξαµενές πρέπει να 
συγκοινωνούν µεταξύ τους µε σωληνώσεις υπερπλήρωσης. 
2.9 Οι εξαγωγές απόρριψης του διαχωρισµένου νερού πρέπει να βρίσκονται σε υψηλότερο 
σηµείο από την έµφορτη ίσαλο γραµµή. 
2.10 Απαγορεύεται η ύπαρξη εξαγωγών στο εξωτερικό περίβληµα του σκάφους, πλην 
εκείνων που χρησιµοποιούνται για την ψύξη των κύριων ή βοηθητικών µηχανηµάτων. 
2.11 Η διάταξη των αντλιών, δίκτυων σωληνώσεων, επιστόµιων και δειγµατοληπτικών 
σηµείων που υπάρχουν πάνω στο πλοίο ή το πλωτό ναυπήγηµα για την παραλαβή, 
επεξεργασία και διάθεση των πετρελαιοειδών καταλοίπων, πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι, της ∆Σ MARPOL 73/78, τω σχετικών αποφάσεων του ΙΜΟ 
που έχουν υιοθετηθεί από το ΥΕΝ, καθώς και τις απαιτήσεις των αναγνωρισµένων 
νηογνωµόνων για τις εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης των (π/φ) – αντλίες, δίκτυα 
σωληνώσεων, κλπ. 
2.12 Κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (FENDER ARRANGEMENTS) πρέπει να 
τοποθετούνται στις εξωτερικές πλευρές του σκάφους, που χρησιµοποιείται σαν ευκολία 



υποδοχής σε τρόπο ώστε το πλοίο που παραδίδει πετρελαιοειδή κατάλοιπα να βρίσκεται σε 
απόσταση ασφαλείας από την πλωτή ευκολία. 
2.13 Σε κάθε πλωτή ευκολία τα λειτουργικά κατάλοιπα που δηµιουργούνται από τη 
λειτουργία του µηχανοστασίου της θα διοχετεύονται στο σύστηµα διαχωρισµού. 
 

Άρθρο 3 
Σύστηµα διαχωρισµού 

 
3.1 Κάθε πλωτή ευκολία πρέπει να φέρει το κατάλληλο σύστηµα διαχωρισµού, ώστε η 
περιεκτικότητα σε πετρέλαιο του παραγόµενου και απορριπτόµενου στη θάλασσα νερού να 
µην υπερβαίνει τα πέντε (5) µέρη στο εκατοµµύριο (5 PPM). 
3.2 Κάθε πλωτή ευκολία θα έχει εγκατεστηµένο κατάλληλο µετρητή περιεκτικότητας 
πετρελαίου, εγκεκριµένο για την ανίχνευση τουλάχιστον των πιο κάτω ειδών πετρελαιοειδών: 

- Ακάθαρτο θαλάσσερµα 
- Νερό πλύσης δεξαµενών φορτίου πετρελαιοφόρων 
- Πετρελαιοειδή κατάλοιπα υδροσυλλεκτών µηχανοστασίου (σεντινόνερα) και λοιπών 

χώρων όλων των πλοίων 
- Λευκά και µαύρα προϊόντα πετρελαίου 
- Ουσίες προσοµοιάζουσες µε το πετρέλαιο 

3.3 Κάθε µετρητής περιεκτικότητας πετρελαίου θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό τύπου 
δοκιµής, που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε την απόφαση Α.393 (χ) του ΙΜΟ, όπως αυτή ισχύει. Ο 
µετρητής θα τοποθετείται έξω από επικίνδυνους χώρους ή ζώνες, εκτός αν διαθέτει 
πιστοποιητικό «ασφαλούς τύπου» ή αν λόγω µεγέθους της πλωτής ευκολίας είναι πρακτικά 
αδύνατη κατά την κρίση του ΥΕΝ/∆ΕΕΠ η τοποθέτησή του. 
3.4 Η διάταξη της εγκατάστασης του µετρητή περιεκτικότητας πετρελαίου πρέπει να φέρει 
κατάλληλο αυτοµατοποιηµένο µηχανισµό, που θα ενεργοποιείται όταν η περιεκτικότητα σε 
πετρέλαιο του προς απόρριψη στη θάλασσα διαχωρισµένου νερού υπερβαίνει το όριο των 5 
PPM και θα διακόπτει την απόρριψη διοχετεύοντας τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα πάλι στο 
σύστηµα διαχωρισµού για παραπέρα επεξεργασία. Ταυτόχρονα θα ενεργοποιείται οπτικό και 
ηχητικό σήµα αναγγελίας. Ειδικός καταγραφικός µηχανισµός θα συνοδεύει το µετρητή και θα 
καταγράφει µόνιµα τις ενδείξεις του. 
3.5 Η σωλήνωση απόρριψης στη θάλασσα του διαχωρισµένου νερού, πρέπει να είναι 

εφοδιασµένη µε τηλεχειριζόµενο για το άνοιγµα και το κλείσιµο επιστόµιο, συνδεδεµένο 
µέσω κατάλληλου µηχανισµού µε το µετρητή περιεκτικότητας πετρελαίου, ώστε να 
παραµένει κλειστό κατά το χρονικό διάστηµα που ο µετρητής είναι εκτός λειτουργίας. 
(Μηχανισµός ασφαλούς εκκίνησης). 

3.6 Οι ευκολίες υποδοχής που περιλαµβάνουν πετρελαιοειδή κατάλοιπα, που προέρχονται 
µόνο από τους χώρους του µηχανοστασίου και τους λοιπούς, που προέρχονται µόνο από 
τους χώρους των πλοίων, πλην των χώρων φορτίου των π/φ, αντί του µετρητή 
περιεκτικότητας πετρελαίου (παραγ. 3.2), δύναται να φέρουν κατάλληλη συσκευή 
προειδοποίησης, εγκεκριµένη από το ΥΕΝ/∆ΕΕπ, που θα ενεργοποιείται όταν η 
περιεκτικότητα σε πετρέλαιο του διαχωρισµένου νερού, υπερβεί τα πέντε (5) µέρη στο 
εκατοµµύριο. 

3.7 Η πλωτή ευκολία θα φέρει ανιχνευτή της διαχωριστικής επιφάνειας πετρελαίου/νερού 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της απόφασης αριθ. πρωτ. 181053/960/84/23.3.84 (ΦΕΚ 
204Β΄/3.4.84). 

 
Άρθρο 4 

Απαιτήσεις ναυτιλιακού εξοπλισµού 
 
4.1 Στις πλωτές ευκολίες είναι απαραίτητη η ύπαρξη µέσων πυρασφάλειας και µόνιµων 
συστηµάτων κατάσβεσης πυρκαγιάς που προβλέπονται για τα αναλόγου χωρητικότητας και 
πλόων πετρελαιοφόρου εσωτερικού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού περί 
«πυροσβεστικών µέσων των πλοίων (Π.∆. 149/76, ΦΕΚ 58Α΄/76) ή του αντίστοιχου 
κανονισµού που ισχύει κάθε φορά. 



Τα πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα που έχουν κατασκευασθεί µετά την 11.9.89 πρέπει να 
συµµορφώνονται επίσης και µε τις διατάξεις του Π.∆. 96/79 (ΦΕΚ 20Α΄/79) «περί 
κανονισµού των µέτρων πυρασφαλείας των δεξαµενόπλοιων και των πλοίων συνδυασµένων 
µεταφορών». 
4.2 Στις πλωτές ευκολίες που είναι µόνιµα αγκυροβοληµένες ή κινούνται εντός και πέριξ 
λιµένος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη: 
α) µιας ή περισσότερων κοινών λέµβων (ανάγκης) ικανών να παραλαµβάνουν όλους τους 
εργαζόµενους και επιβαίνοντες στην ευκολία υποδοχής 
β) τεσσάρων κυκλικών σωσιβίων, τα οποία να τοποθετούνται ανά δύο στο πρωραίο και 
πρυµναίο τµήµα. Τα δύο κυκλικά σωσίβια να είναι εφοδιασµένα µε φωτιστική συσκευή 
τροφοδοτούµενη µε ηλεκτρικές στήλες και όχι ασετυλίνη ή άλλο επικίνδυνο µέσο, όλα δε θα 
φέρουν σωσίβιο σχοινί µήκους 27,5 µέτρων. 
γ) σωσίβιων ζωνών ενηλίκων, όσος είναι ο αριθµός επιβαινόντων συν 10% 
δ) µιας σειρήνας οµίχλης που θα λειτουργεί χειροκίνητα ή µε πεπιεσµένο αέρα 
ε) ενός ζεύγους διοφθάλµων 
στ) ενός προβολέα σηµάτων χειρός µε συσσωρευτή 
4.3 Σε περίπτωση που τα πλοία ή πλωτά ναυπηγήµατα βρίσκονται µόνιµα αγκυροβοληµένα 
εκτός περιοχής πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε: 
4.3.1 ∆ύο µηχανοκίνητες σωσίβιες λέµβους που να µπορούν να παραλαµβάνουν η κάθε µια 
το σύνολο των επιβαινόντων. Οι λέµβοι θα φέρουν όλα τα απαιτούµενα εφόδια, όπως 
καθορίζονται από το άρθρο 28 του Β.∆. 36/67 (ΦΕΚ 9Α΄/67) για πλοία πλόων εσωτερικού 
(Κατηγορία Η). 
4.3.2 Τέσσερα τουλάχιστον κυκλικά σωσίβια, από τα οποία δύο µε αυτόµατη συσκευή 
φωτισµού τροφοδοτούµενη µε ηλεκτρικές στήλες και όχι ασετυλίνη ή µε άλλο επικίνδυνο 
µέσο και δύο µε καπνογόνο συσκευή. Επίσης όλα θα φέρουν σωσίβιο σχοινί µήκους 27,5 
µέτρων και θα τοποθετούνται ανά δύο στο πρωραίο και πρυµναίο τµήµα του πλοίου. 
4.3.3 Ατοµικές σωσίβιες ζώνες ενηλίκων, όσος είναι ο αριθµός των επιβαινόντων συν !0% 
4.3.4 Φανούς, σχήµατα και σήµατα που προβλέπονται από τον ∆ΚΑΣ 72 για τα 
αγκυροβοληµένα πλοία. 
4.3.5 ∆ώδεκα φωτοβολίδες αλεξιπτώτου 
4.3.6 Ορµιδοβόλο συσκευή 
4.3.7 Φορητό προβολέα σηµάτων (ALDIS) 
4.3.8 Ένα ζεύγος διοφθάλµων 
4.3.9 Μέσα προσωπικής προστασίας για την αποφυγή ναυτεργατικών ατυχηµάτων. 
 

Άρθρο 5 
Απαιτήσεις Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 

 
5.1 Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός των πλοίων και πλωτών ναυπηγηµάτων που 
λειτουργούν σαν ευκολίες υποδοχής, καθορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισµό 
Τηλεπικοινωνιών των ελληνικών εµπορικών πλοίων, που αφορούν πλοία παραλαβής και 
διαχωρισµού πετρελαιοειδών, µονίµως αγκυροβοληµένα 
5.2 Για τον καθορισµό του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού των πλωτών ευκολιών υποδοχής 
που δεν είναι µόνιµα αγκυροβοληµένες, εφαρµόζονται οι διατάξεις του κανονισµού 
Τηλεπικοινωνιών των ελληνικών εµπορικών πλοίων που ισχύει κάθε φορά, ανάλογα µε την 
κατηγορία των πλόων και το είδος του πλοίου. 
 

Άρθρο 6 
Προληπτικά µέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

 
6.1 Κάθε πλωτή ευκολία κατά τη διάρκεια παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων πρέπει να 
περιβάλλεται από εγκεκριµένο κατάλληλο, ανάλογα µε τις τοπικές καιρικές συνθήκες πλωτό 
φράγµα εγκλωβισµού του πετρελαίου ή άλλο ισοδύναµο µέσο κατά την κρίση της Λιµενικής 
Αρχής. 



6.2 Κάθε πλωτή ευκολία θα διαθέτει κατά την κρίση της Αρχής εγκεκριµένα µέσα και υλικά 
περισυλλογής πετρελαίου, καθώς επίσης και επαρκή ποσότητα εγκεκριµένου τύπου χηµικών 
διασκορπιστών ουσιών και κατάλληλη συσκευή εκτόξευσής τους. 
6.3 Κάθε πλωτή ευκολία θα διαθέτει σχέδιο άµεσης ενέργειας (CONTINGENCY PLAN) σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση ρύπανσης. Το πιο πάνω σχέδιο θα 
ικανοποιεί την Αρχή στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας λειτουργεί η ευκολία. Στο σχέδιο 
θα προβλέπεται µεταξύ των άλλων, και ο τρόπος αποµάκρυνσης του πλοίου ή του πλωτού 
ναυπηγήµατος από τη θέση λειτουργίας του. Η πλωτή ευκολία θα τηρεί επίσης βιβλίο 
διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων θεωρηµένο από τη Λιµενική Αρχή και 
διαγραµµισµένος σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙΙ. Το βιβλίο αυτό θα 
συµπληρώνεται από τον πλοίαρχο της πλωτής ευκολίας θα διατηρείται στην πλωτή ευκολία 
για τρία χρόνια µετά την τελευταία εγγραφή και θα είναι διαθέσιµο για έλεγχο από τη 
Λιµενική Αρχή. 
 

Άρθρο 7 
Έκδοση Π.Γ.Ε. 

7.1 Κάθε πλωτή ευκολία εφοδιάζεται µε Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ισχύος 
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, µε ετήσια υποχρεωτική θεώρηση, που καταχωρείται σ΄ αυτό 
µετά από ενδιάµεση επιθεώρηση στη θάλασσα. Η ετήσια επιθεώρηση πραγµατοποιείται 
δώδεκα (12) µήνες συν ή πλην τρεις (3) µήνες µετά την αρχική. Το Π.Γ.Ε. συνοδεύεται 
απαραίτητα από το συµπλήρωµα σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ. 
7.2 Το Π.Γ.Ε. και το συµπλήρωµα αυτού εκδίδονται από το ΥΕΝ/∆ΕΕΠ. 
7.3 Για την έκδοση του Π.Γ.Ε υποβάλλονται στο ΥΕΝ/∆ΕΕΠ για έλεγχο και έγκριση τα εξής 
δικαιολογητικά: 
7.3.1 Σχέδιο γενικής διάταξης 
7.3.2 Σχέδιο µέσης τοµής 
7.3.3 Σχέδιο διάµηκων κατασκευαστικών τοµών 
7.3.4 Σχέδιο χωρητικότητας (CAPACITY PLAN) 
7.3.5 Σχέδιο διάταξης σωληνώσεων, επιστοµίων, αντλιών, δειγµατοληπτικών σηµείων, που 
χρησιµοποιούνται για την παραλαβή µεταφορά, επεξεργασία, διάθεση και έλεγχο των 
πετρελαιοειδών καταλοίπων. 
7.3.6 Σχέδια προδιαγραφές για το σύστηµα διαχωρισµού 
7.3.7 Σχέδια και προδιαγραφές για το µετρητή περιεκτικότητας πετρελαίου ή τη συσκευή 
προειδοποίησης κατά περίπτωση 
7.3.8 Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας της πλωτής ευκολίας, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
Παράρτηµα Ι της Απόφασης αυτής. 
 

Άρθρο 8 
Άδεια λειτουργίας 

 
8.1 Για τη λειτουργία κάθε πλωτής ευκολίας εκδίδεται από την αρµόδια λιµενική Αρχή 
σχετική άδεια. Για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται στη λιµενική Αρχή τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
8.1.1 Αίτηση 
8.1.2 Εγκεκριµένο από το ΥΕΝ/∆ΕΕΠ εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας της πλωτής ευκολίας 
8.1.3 Απόφαση ΥΕΝ/∆ΝΕΡ 1ο για την ειδική σύνθεση πληρώµατος 
8.1.4 Π.Γ.Ε. µε το συµπλήρωµά του 
8.2 Η άδεια της πλωτής ευκολίας ισχύει για το χρονικό διάστηµα που πληρούνται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις έκδοσής της και όχι πέρα από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του Π.Γ.Ε. 
Η άδεια αυτή µπορεί να ανακληθεί από τη λιµενική Αρχή που την έχει εκδόσει, εφόσον δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής της 
8.3 Σε περίπτωση λήξης ή ανάκλησης της ισχύος της πιο πάνω άδειας, αυτή επιστρέφεται 
στην λιµενική Αρχή που την έχει εκδόσει. 
 

Άρθρο 9 



Έκτακτες επιθεωρήσεις 
 

9.1 Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της πλωτής ευκολίας διενεργούνται από την αρµόδια 
λιµενική Αρχή ή το ΥΕΝ/∆ΕΕΠ έκτακτες επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της κανονικής 
λειτουργίας της και την ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισµού, καθώς και την τήρηση των 
όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας της ευκολίας. 
9.2 Μετά το πέρας κάθε έκτακτης επιθεώρησης, ενεργείται σχετική εγγραφή από τον 
επιθεωρητή στο προσαρτηµένο στην άδεια λειτουργίας της πλωτής ευκολίας, φύλλο 
έκτακτων επιθεωρήσεων. 

Άρθρο 10 
Καταργούµενες διατάξεις – θέση σε ισχύ 

 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει µε τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Από την ίδια ηµεροµηνία καταργείται και η αριθ. 181053/2661/24.8.84 (ΦΕΚ 
635Β΄/11.9.84) απόφασή µας. 
 

 
Πειραιάς, 28 Ιουλίου 1989 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ Ο∆ΗΓΙΩΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 
Το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας της πλωτής ευκολίας υποδοχής να συντάσσεται σύµφωνα 
µε τις ακόλουθες οδηγίες: 

1. Συστήµατα και εξοπλισµός 
Στο εδάφιο αυτό να περιέχονται πληροφορίες για: 
(α) Το σύστηµα µεταφοράς και διάθεσης των πετρελαιοειδών µιγµάτων. 
(β) Τον µετρητή περιεκτικότητας πετρελαίου 
(γ) Τα συστήµατα διαχωρισµού πετρελαιοειδών µιγµάτων µε όλους τους περιορισµούς 
(παροχή αντλιών, τύπος πετρελαίου κλπ.). 
(δ) Οποιοδήποτε εξοπλισµό ή σύστηµα που είναι απαραίτητο για την ασφαλή και χωρίς 
κίνδυνο πρόκλησης ρύπανσης λειτουργία της ευκολίας υποδοχής. 

2. διαδικασίες λειτουργίας 
Στο εδάφιο αυτό να περιέχονται πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ευκολίας υποδοχής όπως: 

- Γενικές διαδικασίες λειτουργίας του συστήµατος διαχωρισµού. 
- Ενέργειες που πρέπει να γίνονται πριν την έναρξη µετάγγισης µεταξύ του 

παραδίδοντος πλοίου και της ευκολίας υποδοχής. 
- Ενέργειες που πρέπει να γίνονται για τον έλεγχο της περιεκτικότητας του Ο2 στις 

ηµιπλήρεις ή άδειες δεξαµενές. 
- Τρόπος επικοινωνίας µεταξύ του παραδίδοντος πλοίου και της ευκολίας υποδοχής. 
3. ∆ιαδικασίες συντήρησης 

Στο εδάφιο αυτό να περιέχονται πληροφορίες σχετικά µε τους περιοδικούς ελέγχους που 
πρέπει να γίνονται για την συντήρηση των κυριοτέρων συσκευών και συστηµάτων 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΠΛΩΤΗΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 
1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
1.1 Όνοµα ……………………………………………………………….. 
1.2 Λιµάνι και αριθ. νηολόγησης ………………………………………… 
1.3 ΚΟΧ …………………………………………………………………… 
1.4 Ηµεροµηνία κατασκευής ……………………………………………… 
2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ 
ΘΑΛΑΣΣΑ Υ∆ΑΤΟΣ 

2.1 Μέθοδος διαχωρισµού 
 
2.1.1 Φυσικός διαχωρισµός ………………………………………..    □ 

1. Μέγιστη παροχή …………………………………………… □ 
2.1.2 Τεχνητός διαχωρισµός …………………………………………. □ 

1. Μέγιστη παροχή ………………………………………… 
2. Κατασκευαστής ……………………………………………… 
3. Τύπος ………………………………………………………… 

2.1.3 Συνδυασµός των 2.1.1 και 2.1.2 ………………………………… □ 
1. Μέγιστη παροχή ……………………………………………….. 
2. Κατασκευαστής ……………………………………………….. 
3. Τύπος ………………………………………………………….  

2.2 Τύπος ελέγχου απορρίψεων στη θάλασσα 
2.2.1 Μετρητής περιεκτικότητας πετρελαίου ………………………. 

1. Εγκεκριµένος για: 
1. …………………………………………………………… □ 
2. ………………………………………………………….…□ 
3. …………………………………………………………….□ 
4. …………………………………………………………….□ 
5. …………………………………………………………….□ 

2. Με µηχανισµό αυτόµατης διακοπής ……………………………… 
3. Με  µηχανισµό επανακυκλοφορίας ………………………………... 
4. Με χειροκίνητο µηχανισµό ………………………………………… 
5. Με ηχητική/οπτική αναγγελία ……………………………………… 
6. Με καταγραφικό µηχανισµό ……………………………………….. 
7. Κατασκευαστής ……………………………………………………. 
8. Τύπος ………………………………………………………………. 
2.2.2. Προειδοποιητική συσκευή 15 PPM ………………………………..□ 

1. Με µηχανισµό αυτόµατος διακοπής …………………………..□ 
2. Με µηχανισµό επανακυκλοφορίας ……………………………□ 
3. Με χειροκίνητο µηχανισµό …………………………………....□ 
4. Με ηχητική/οπτική αναγγελία ………………………………...□ 
5. Με καταγραφικό µηχανισµό ……………………………….….□ 
6. Κατασκευαστής ……………………………………………. 
7. Τύπος ………………………………………………………. 

2.3 Ανιχνευτής διαχωριστικής επιφανείας πετρελαίου / νερού : ……….….□ 
1. Κατασκευαστής …………………………………………….. 
2. Τύπος ………………………………………………………. 
3. Μόνιµος ………………………………………………………. □ 
4. Φορητός ………………………………………………………. □ 

2.4 ∆εξαµενές αποθήκευσης πετρελαίου 
1. Αριθµός ………………………………………………………. 



2. Χωρητικότητα …………………………………………………. 
2.5 Προστατευτικές διατάξεις 

1. Πλωτό φράγµα ………………………………………….….. □ 
2. Παραβλήµατα (FENDERS) ………………………………... □ 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ότι η έκθεση αυτή είναι σωστή από κάθε άποψη  
Εκδόθηκε ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………..19…… 
Ισχύει µέχρι ……………………………………………………….19…… 
 

Ο ∆ιευθυντής ∆.Ε.Ε.Π. 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΒΙΒΛΙΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 
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* Είναι η περιεκτικότητα πετρελαίου που πρέπει να περιέχει το απορριπτόµενο νερό 
 
 
 


