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Παράρτημα Εντύπων 

Ε/ΕΔΑΛ/01/GR 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

Κοινοποίηση παράδοσης αποβλήτων σε:                                                    (ονομασία του λιμένα κατάπλου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

6 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883). 

Το παρόν έγγραφο θα πρέπει να διατηρείται επί του πλοίου μαζί με το ενδεδειγμένο βιβλίο πετρελαίου, βιβλίο φορτίου, βιβλίο α-

πορριμμάτων ή σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, όπως απαιτείται βάσει της σύμβασης Marpol 
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Ε/ΕΔΑΛ/01/EN 

STANDARD FORMAT OF THE ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT 
RECEPTION FACILITIES 

Notification of the delivery of waste to:                                                       (enter name of port of call, as referred to in Article 6 
of Directive (EU) 2019/883)  

This form should be retained on board the ship along with the appropriate Oil Record Book, Cargo Record Book, Garbage 

Record Book or Garbage Management Plan as required by the MARPOL Convention. 
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E/ΕΔΑΛ/02 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Ο διορισμένος εκπρόσωπος του φορέα της λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής παρέχει το ακόλουθο έντυπο στον πλοίαρχο του 

πλοίου που παρέδωσε απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/883 .  

Το παρόν έντυπο διατηρείται επί του πλοίου μαζί με το ενδεδειγμένο βιβλίο πετρελαίου, βιβλίο φορτίου, βιβλίο απορριμμάτων ή 

σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, όπως απαιτείται από τη σύμβαση MARPOL. 
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Ε/ΕΔΑΛ/03 
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Ε/ΕΔΑΛ/04 
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Ε/ΕΔΑΛ/05 

FORMAT FOR REPORTING ALLEGED INADEQUACIES OF PORT RECEPTION FACILITIES1 / ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ1 

The master of a ship having encountered difficulties in discharging waste to reception facilities should forward the information below, together with any supporting docu-

mentation, to the Administration of the flag State and, if possible, to the competent Authorities in the port State. The flag State shall notify IMO and the port State of the 

occurrence. The port State should consider the report and respond appropriately informing IMO and the reporting flag State of the outcome of its investigation. / 

Ο πλοίαρχος πλοίου που αντιμετώπισε δυσκολίες κατά την παράδοση αποβλήτων στην ευκολίες υποδοχής θα πρέπει να προωθήσει τις ακόλουθες πληροφορίες, μαζί με 

τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα, στη Διοίκηση της Σημαίας του πλοίου και, εάν δυνατόν, στις αρμόδιες Αρχές του Κράτους του λιμένα. Το Κράτος σημαίας θα ειδοποιήσει 

σχετικά τον ΙΜΟ και το Κράτος του λιμένα. Το Κράτος του λιμένα θα πρέπει να εξετάσει την αναφορά και να αντιδράσει δεόντως πληροφορώντας τον ΙΜΟ και το Κράτος 

σημαίας που υπέβαλε την αναφορά σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας.     

1    SHIP’S PARTICULARS / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ 

1.1 Name of ship / Όνομα πλοίου:                   __________________________________ 

1.2 Owner or operator / Πλοιοκτήτρια εταιρεία πλοίου:             __________________________________ 

1.3 Distinctive number or letters / ΔΔΣ:                                            __________________________________        

1.4 IMO Number2 / Αριθμός IMO2:     __________________________________           

1.5 Gross tonnage / Χωρητικότητα:               __________________________________ 

1.6 Port of registry / Λιμάνι νηολόγησης:                             __________________________________ 

1.7 Flag State3 / Σημαία πλοίου3:                                               __________________________________           

1.8 Type of ship / Τύπος πλοίου:                                      __________________________________ 

 

□ Oil tanker    □ Chemical tanker    □ Bulk carrier 

    Δ/Ξ μεταφοράς πετρελαίου     Δ/Ξ μεταφοράς χημικών    Πλοία Χύδην Ξηρού Φορτίου 
  

□ Other cargo ship   □ Passenger ship        □ Other (specify)  

    Άλλο φορτηγό πλοίο         Επιβατηγό πλοίο         Άλλο (προσδιορίστε) 

 

2    PORT PARTICULARS / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΜΕΝΑ 

2.1 Country / Χώρα:        ___________________________ 

2.2 Name of port or area / Όνομα λιμένος ή περιοχής:    ___________________________ 

2.3 Location/terminal name (e.g.berth/terminal/jetty)/Όνομα τοποθεσίας/λιμένα (π.χ.θέση πρόσδεσης, τερματικός/α-

ποβάθρα):  

              ___________________________       

2.4 Name of company operating the reception facility (if applicable) / Όνομα εταιρείας που διαχειρίζεται τις ευκολίες 

υποδοχής αποβλήτων (αν υφίστανται):  

           ___________________________ 

2.5 Type of port operation / Είδος δραστηριότητας λιμένα: 

□ Unloading port    □ Loading port  □ Shipyard 

     Λιμένας εκφορτώσεων        Λιμένας φορτώσεων        Ναυπηγείο 
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□ Other (specify) _________________________ 

      Άλλο (προσδιορίστε) 

2.6 Date of arrival / Ημ/νία αναχώρησης: __/__/____ (dd/mm/yyyy) / (ημ/μην/έτος) 

2.7 Date of occurrence / Ημ/νία συμβάντος: __/__/____ (dd/mm/yyyy) / (ημ/μην/έτος) 

2.8 Date of departure / Ημ/νία απόπλου:  __/__/____ (dd/mm/yyyy) / (ημ/μην/έτος) 

____________________________________ 

1 This format was approved by MEPC 53 / Η έκδοση αυτή έχει εγκριθεί από την 53η συνεδρίαση της MEPC  

2  In accordance with the IMO ship identification number scheme, adopted by the Organization by Assembly resolution A.1117(30) / Σύμφωνα με τον ΙΜΟ αριθμό αναγνώρισης 

πλοίου που καθιερώθηκε από τον Οργανισμό με τη Σύνοδο Α1117(30) 

3 The name of the State whose flag the ship is entitled to fly / Το όνομα του κράτους με τη σημαία του οποίου το πλοίο δικαιούται απόπλου 

3    INADEQUACY OF FACILITIES / ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 

3.1 Type and amount of waste/residues for which the port reception facility was inadequate and nature of problems 

encountered / Τύπος και ποσότητα των αποβλήτων/ καταλοίπων για τα οποία οι ευκολίες υποδοχής του λιμένα ήταν 

ανεπαρκείς και φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν 

 

Type of waste / Τύπος αποβλήτου Amount for dis-

charge (m3) / Ποσό-

τητα προς παρά-

δοση (m3) 

Amount not ac-

cepted (m3) / Ποσό-

τητα που δεν παρα-

δόθηκε (m3) 

Problems encountered  

Indicate the problems encountered by using one or 

more of the following code letters, as appropriate.  

A No facility available  

B Undue delay  

C Use of facility technically not possible  

D Inconvenient location  

E Vessel had to shift berth involving delay/cost  

F Unreasonable charges for use of facilities  

G Other (please specify in paragraph 3.2)  

Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν Προσδιο-

ρίστε τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε χρησιμο-

ποιώντας ένα ή περισσότερα από τα κωδικά γράμ-

ματα, όπου απαιτείται. 

A Μη διαθέσιμη ευκολία υποδοχής 

B Αδικαιολόγητη καθυστέρηση 

C Τεχνικά ανέφικτη η χρήση της ευκολίας υποδοχής 

D Ακατάλληλη θέση (λόγω πρόσβασης) 

E Ανάγκη μεθόρμισης του πλοίου με αποτέλεσμα 

καθυστερήσεις/κόστη 

F Υπερβολικές χρεώσεις για τη χρήση των ευκολιών υ-

ποδοχής  

G Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε στην παρ. 3.2) 

MARPOL Annex I-related  

MARPOL Παράρτημα Ι-Σχετικό 
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Oily bilge water / Σεντινόνερα    

Oily residues (sludge) /  

Ελαιώδη κατάλοιπα δεξαμενών 
   

Oily tank washings (slops) / Πετρελαιοειδή 

εκπλύματα δεξαμενών 
   

Dirty ballast water /  

Ακάθαρτο θαλάσσερμα 
   

Scale and sludge from tank cleaning / Υπο-

λείμματα ξέσης και κατάλοιπα από καθα-

ρισμό δεξαμενών 

   

Other (please specify…………………) /  

Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε…………) 
   

MARPOL Annex II-related  

Category of NLS4 residue/water mixture 

for discharge to facility from tank wash-

ings   

MARPOL Παράρτημα ΙΙ-Σχετικό 

Κατηγορία ΥΕΟ υπολείμματα ή μίγματα 

νερού που προέρχονται από εκπλύματα 

δεξαμενών και προορίζονται για παρά-

δοση σε ευκολία υποδοχής:  

   

Category X substance /  

Ουσίες κατηγορίας Χ 
   

Category Y substance /  

Ουσίες κατηγορίας Υ 
   

Category Z substance /  

Ουσίες κατηγορίας Ζ 
   

MARPOL Annex IV-related Sewage / 

MARPOL Παράρτημα IV-Σχετικό Λύματα: 
   

4 Indicate, in paragraph 3.2, the proper shipping name of the NLS involved and whether the substance is designated as “solidifying” or “high viscosity” 

as per MARPOL Annex II, regulation 1, paragraphs 15.1 and 17.1 respectively / Σημειώστε στην παράγραφο3.2 την ορθή τεχνική ονομασία των Υγρών 

Επιβλαβών Ουσιών είτε πρόκειται για  ουσία προσδιορισμένη ως “στερεοποιούμενη’’ είτε ως “υψηλού ιξώδους’’ όπως αναφέρεται στις παραγράφους 

15.1 και17.1 αντίστοιχα, του κανονισμού 1 του Παραρτήματος ΙΙ της ∆.Σ. ΜΑRPOL.  

 

MARPOL Annex V -related MARPOL Πα-

ράρτημα V - Σχετικό  
   

A. Plastics / Πλαστικά    

B. Food wastes / Απόβλητα τροφών    
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C. Domestic wastes/ Οικιακά απόβλητα    

D. Cooking oil/ Μαγειρικό λάδι    

Ε. Incinerator ashes/  

Στάχτες αποτέφρωσης 
   

F. Operational wastes/  

Λειτουργικά απόβλητα 
   

G. Animal carcasses/ Σφάγια ζώων    

H. Fishing gear/ Αλιευτικός εξοπλισμός    

I. E-waste/ Ηλεκτρονικά απόβλητα    

J. Cargo residues (non-HME) 5/ Κατάλοιπα 

φορτίου (μη επιβλαβή για το θαλάσσιο 

περιβάλλον) 

   

K. Cargo residues (HME) 5/  

Κατάλοιπα φορτίου (επιβλαβή για το θα-

λάσσιο περιβάλλον)  

   

MARPOL Annex VI-related /MARPOL Πα-

ράρτημα VI-Σχετικό 
   

Ozone- depleting substances and equip-

ment containing such substances /Ουσίες 

που καταστρέφουν το όζον και εξοπλι-

σμός που περιέχει τέτοιες ουσίες 

   

Exhaust gas-cleaning residues/ Υπολείμ-

ματα καθαρισμού καυσαερίων 
   

 

5 Indicate the proper shipping name of the dry cargo/ Σημειώστε την ορθή τεχνική ονομασία για το ξηρό φορτίο 

 

3.2 Additional information with regard to the problems identified in the above table /  

Επιπρόσθετες πληροφορίες με βάση τα προβλήματα που προσδιορίστηκαν στον ανωτέρω πίνακα 

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.3 Did you discuss these problems or report them to the port reception facility? /  
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Συζητήσατε ή αναφέρατε τα προβλήματα αυτά στους υπεύθυνους των ευκολιών υποδοχής; 

□ Yes / Ναι    □ No / Όχι 

If Yes, with whom (please specify) / Εάν Ναι, με ποιον (παρακαλώ προσδιορίστε) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

If Yes, what was the response of the port reception facility to your concerns? /  

Εάν Ναι, ποια ήταν η ανταπόκριση του υπεύθυνου των ευκολιών υποδοχής στις παρατηρήσεις σας; 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.4 Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the ship’s requirements for 

reception facilities? / Γνωστοποιήσατε εκ των προτέρων (σε συμφωνία με τις σχετικές απαιτήσεις του λιμένα) τις απαι-

τήσεις του πλοίου σε ευκολίες υποδοχής? 

□ Yes / Ναι   □ No  / Όχι  □ Not applicable / Μη εφαρμόσιμη 

 

If Yes, did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival? /  

Εάν ναι, λάβατε επιβεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των ευκολιών υποδοχής κατά την άφιξή σας; 

□ Yes / Ναι  □ No / Όχι 

 

4   ADDITIONAL REMARKS/COMMENTS / ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________ 

Master’s signature / Υπογραφή πλοιάρχου  Date / Ημερομηνία: __/__/____  

                                                                                                  (dd/mm/yyyy) / (ημ/μην/έτος) 
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Ε/ΕΔΑΛ/06 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6, ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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Π/ΣΠΔ1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΛΤ ΣΥΡΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ 

Συντάχθηκε από: Υπογραφή: Τελευταία ενημέρωση: Ισχύει από: 

Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 

 
 
 
 

   

2 

 
 
 
 

   

3 

 
 
 
 

   

4 

 
 
 
 

   

5 

 
 
 
 

   

6 
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Π/ΣΠΔ2 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Συντάχθηκε από: Υπογραφή: Τελευταία ενημέρωση: Ισχύει από: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
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Ε/ΣΠΔ1 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

Συντάχθηκε από: Υπογραφή: Τελευταία ενημέρωση: Ισχύει από: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ* 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

*Α: Ορισμός του προβλήματος, Β: Καθορισμός απαιτήσεων, Γ: Εκπόνηση Μελέτης, Δ: Εφαρμογή, Ε: Επίτευξη, Ζ: Επαναπροσδιορισμός/Επανέλεγχος/Επανεκτίμηση 
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Ε/ΣΠΔ2 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

          
          

ΣΤΟΧΟΣ :                   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :                 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ :             

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :             

ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :             

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛ.:                   

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:                   

          
Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΑ 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

          
Υποβολή από :                 
Έγκριση από :         Ημερομηνία έγκρισης:     

          

Ημερομηνία ολοκλήρωσης προγράμματος :   Υπογραφή Διαχειριστή Προγράμματος :     

Βαθμός επίτευξης στόχου  :                   

                    

ΣΧΟΛΙΑ : 
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Ε/ΕΔΑΛ/6.4 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  

 Η Οδηγία 883 του 2019,  της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασμό με την εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 
3122.3 -15/71164/2021),  απαιτε ί  την παράδοση όλων των αποβλήτων που παράγονται  στα 
πλοία στις  αναγνωρισμένες Ευκολίες Υποδοχής Λιμένα.  Γ ια τη βελτίωση των υπηρεσιών που 
παρέχουν οι  Ευκολίες αυτές και  την  καλύτερη εξυπηρέτησή  σας,  παρακαλούμε όπως συμπλη-
ρώσετε και  επιδώσετε  το ερωτηματολόγιο  αυτό  στην εγκατάσταση. 

 
❑ Είναι επαρκής η πληροφόρηση για την ύπαρξη Ευκολιών Υποδοχής στο λιμάνι; 

 

 

 

 

 

❑ Είναι η ανταπόκριση άμεση στο αίτημα παράδοσης αποβλήτων;  

 

 

 

 

 

❑ Υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση στο χώρο λειτουργίας της Ευκολίας Υποδοχής (όπου αυτό εφαρμόζεται); Έχετε 
να προτείνετε θέση ή χώρο που διευκολύνει την πρόσβαση των πλοίων;  

 

 

 

 

 

❑ Υπάρχει επαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διαδικασία και τις εργασίες παράδοσης απο-
βλήτων μεταξύ σκαφών και Ευκολίας Υποδοχής; 

 



Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου 

 

E-23 

 

 

 

 

❑ Είναι επαρκή τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια των εργασιών παράδοσης και την πρόληψη ρύπανσης 
του θαλασσίου περιβάλλοντος; 

 

 

 

 

 

❑ Υπάρχουν περιορισμοί στην παραλαβή συγκεκριμένων τύπων ή/και όγκων αποβλήτων; 

  

 

 

 

 

❑ Παρατηρήσατε μη δικαιολογημένη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των πλοίων; 

 

 

 
 
❑ Σχόλια ή παρατηρήσεις για τη λειτουργία της Ευκολίας Υποδοχής: 
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❑ Προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευκολίας Υποδοχής: 

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση πλοίου σημειώστε: 

- Ονοματεπώνυμο Πλοιάρχου/Αξιωματικού/Εκπροσώπου Πλοίου  ...................................................  

- Όνομα Πλοίου ……………………….…. Σημαία………………………  ................................................................  

- Προηγούμενο Λιμάνι κατάπλου: ........................................................................................................  

- Ημερομηνία: .......................................................................................................................................  

- Aρ. Τηλεφώνου/fax/telex/e-mail: ......................................................................................................  

 

Στην περίπτωση Διαχειρίστριας εταιρίας σκαφών/Ένωσης/Οργανισμού/άλλου φορέα σημειώστε: 

- Ονοματεπώνυμο: ................................................................................................................................  

- Διαχειρίστρια Εταιρία πλοίων/Ένωση/Οργανισμός/Φορέας: ...........................................................  

- Ημερομηνία: .......................................................................................................................................  

Aρ. Τηλεφώνου/fax/telex/email:  


