
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΙΟΓΟ ΣΟ ΛΙΜΔΝΑ ………………………………….. 

(αλαθέρεηαη ο ιηκέλας προορηζκού θαη θοηλοποηείηαη ζύκθωλα κε ηο άρζρο 6 ηες αρηζ. 8111.1/41/09 (ΦΔΚ 412Β΄)) 

 

1. Ολνκαζία πινίνπ: ___________________________________     Γ.Γ.Σ.: _______________________ 

    M.M.S.I.: ____________________________     Αξηζκόο αλαγλώξηζεο Ι.Μ.Ο.: __________________ 

2. Κξάηνο ζεκαίαο: _____________________________________ 

3. Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία 

    θαη ώξα θαηάπινπ: ___________________________________ 

4. Πξνβιεπόκελε εκεξνκελία 

    θαη ώξα απόπινπ: ____________________________________ 

5. Πξνεγνύκελνο ιηκέλαο πξνζέγγηζεο: _______________________________ 

6. Δπόκελνο ιηκέλαο πξνζέγγηζεο: ___________________________________ 

7. Τειεπηαίνο ιηκέλαο παξάδνζεο ησλ απνβιήησλ πινίσλ θαη εκεξνκελία θαηά 

    ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξάδνζε απηή: _______________________ 

8. Παξαδίδεηε 

    ην ζύλνιν                              κέξνο                              θακία πνζόηεηα  

    από ηα απόβιεηά ζαο ζηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο 

9. Τύπνο θαη πνζόηεηα απνβιήησλ θαη θαηαινίπσλ πνπ πξόθεηηαη λα παξαδνζνύλ ή λα παξακείλνπλ επί  

     ηνπ πινίνπ, θαη πνζνζηό ηεο κέγηζηεο ηθαλόηεηαο απνζήθεπζεο: 

Αν παραδίδεηε όλα ηα απόβληηα, ζσμπληρώζηε καηάλληλα ηην δεύηερη ζηήλη. 

Αν παραδίδεηε μέρος ή καθόλοσ απόβληηα, ζσμπληρώζηε όλες ηις ζηήλες. 
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Ληκέλαο 
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Πεηρειαηοεηδή απόβιεηα 

Καηάινηπα 

πεηξειαίνπ 
     

Ύδαηα 

πδξνζπιιεθηώλ 
     

Λνηπά (λα 

θαζνξηζηνύλ) 
     

Απορρίκκαηα 

Από ηξόθηκα      

Πιαζηηθά      

Λνηπά      

Λύκαηα (1)      

Απόβιεηα ποσ 

έτοσλ ζτέζε κε 
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θορηίοσ (2) 
λα θαζνξηζζνύλ 

     



 

(1) Τα ιύκαηα κπνξνύλ λα απνξξίπηνληαη ζηε ζάιαζζα ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό 11 ηνπ Παξαξηήκαηνο IV 
ηεο ζύκβαζεο MARPOL 73/78 θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 400/96, όπσο ηζρύεη. Τα αληίζηνηρα 
ηεηξαγσλίδηα δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξσζνύλ εάλ ππάξρεη πξόζεζε πξαγκαηνπνίεζεο επηηξεπόκελεο 
απόξξηςεο ζηε ζάιαζζα. 

(2)   Δθηηκήζεηο 

 

εκεηώζεης: 

1. Οη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνπο Διέγρνπο Αξρήο Ληκέλνο 

(Port State Control) θαη άιινπο ζθνπνύο επηζεώξεζεο. 

2. ηο άρζρο 6 ηες Αρηζκ. 8111.1/41/09 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 421Β΄/06-03-2009) θαζορίδοληαη οη 

Φορείς ζηοσς οποίοσς θοηλοποηείηαη ηο παρόλ έγγραθο. 

3. Τν παξόλ έγγξαθν ζπκπιεξώλεηαη ππνρξεσηηθά εθηόο αλ ην πινίν θαιύπηεηαη από εμαίξεζε 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Αξηζκ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. (ΦΔΚ 421Β΄/06-03-2009). 

Βεβαηώλω όηη: 

– Οη σο άλσ ιεπηνκέξεηεο είλαη αθξηβείο θαη νξζέο 

– Δπί ηνπ πινίν πθίζηαηαη επαξθήο ηθαλόηεηα απνζήθεπζεο όισλ ησλ απνβιήησλ πνπ ζα 

παξαρζνύλ κεηαμύ ηεο θνηλνπνίεζεο θαη ηνπ επόκελνπ ιηκέλα ζηνλ νπνίν ζα παξαδνζνύλ. 

Ηκεξνκελία: _____________________ 

Ώξα: ___________________________ 

 

Υπνγξαθή: ______________________  


