1091

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 112
8 Ιουνίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
114. Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του
Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Δι−
εθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης
από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα ΙV
της Δ.Σ. MARPOL 73/78) .................................................
1
115. Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότη−
τας − Άσκηση Αρμοδιοτήτων Διευκόλυνσης Ατό−
μων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής .......................................................
2

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 114
Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτο−
κόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση
για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Ανα−
θεωρημένο Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 1269/1982 “για
την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως
της ρυπάνσεως της θάλασσας από πλοία» του 1973 και
του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σ’ αυτή τη
Σύμβαση” (Α΄ 89), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου δευτέρου του ν. 3104/2003
“Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί την
Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία
του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του
1978 που σχετίζεται με αυτή” (A΄ 28).

2. Την Απόφαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλασ−
σίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού (ΙΜΟ) αριθ. MEPC.115(51) που υιοθετήθηκε
την 1η Απριλίου 2004 «Τροποποιήσεις στο Παράρτημα
του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Διεθνή
Σύμβαση για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία, του 1973
(αναθεωρημένο Παράρτημα ΙV της Δ.Σ. MARPOL 73/78».
3. Τις διατάξεις του Άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A΄ 98).
4. Ότι από τις διατάξεις του παρόντος π.δ. δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
5. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
υπ’ αριθμ. 56/2006 με πρόταση των Υπουργών Εξωτερι−
κών και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Αποδοχή Τροποποιήσεων
1. Γίνεται αποδεκτό το κείμενο που αφορά το ανα−
θεωρημένο Παράρτημα ΙV του Πρωτοκόλλου του 1978
σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπαν−
σης από πλοία, 1973, όπως αναφέρεται στην Απόφαση
της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
MEPC.115 (51) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(ΙΜΟ) που υιοθετήθηκε την 1η Απριλίου 2004.
2. Καθορίζεται ημερομηνία εφαρμογής των τροπο−
ποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978
αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για τη πρόληψη ρύ−
πανσης από πλοία, του 1973 (αναθεωρημένο Παράρτημα
IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78).
3. To κείμενο που αναφέρεται στην ανωτέρω περί−
πτωση (1) στην Αγγλική γλώσσα και παρατίθεται σε
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα και το οποίο υιοθε−
τήθηκε με την Απόφαση MEPC.115(51) της 1ης Απριλίου
2004, έχει ως εξής:
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕPC.115(51)
Υιοθετήθηκε την 1η Απριλίου 2004
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛ−
ΛΟΥ ΤΟΥ 1978 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ 1973
(Αναθεωρημένο Παράρτημα IV της ΜΑRPOL 73/78)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝΤΟΣ:
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το Άρθρο 38(α) της Συνθήκης ανα−
φορικά με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που αφο−
ρά τους σκοπούς και τα καθήκοντα της Επιτροπής Προ−
στασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος (η Επιτροπή)
που της έχουν ανατεθεί δυνάμει των διεθνών συμβά−
σεων για την προστασία και τον έλεγχο της θαλάσσι−
ας ρύπανσης−μόλυνσης.
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ με το άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης
για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973 (εφεξής
αναφερόμενης σαν «Συνθήκη του 1973») και το άρθρο VI
του Πρωτοκόλλου του 1978 που αναφέρεται στην Διεθνή
Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του
1973 (εφεξής το «Πρωτόκολλο του 1978») που προσδιο−
ρίζουν από κοινού την διαδικασία τροποποιήσεων του
Πρωτοκόλλου του 1978 και αναθέτουν στον αρμόδιο
φορέα του Οργανισμού το καθήκον της εξέτασης και
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υιοθέτησης των τροποποιήσεων της Σύμβασης του 1973,
όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Πρωτοκόλλου του
1978 (MARPOL 73/78).
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ το αναθεωρημένο Παράρτημα
IV της MARPOL 73/78,
ΕΓΚΡΙΝΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(δ) της Σύμβασης
του 1973, το αναθεωρημένο Παράρτημα IV της MARPOL
73/78 το κείμενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτη−
μα της παρούσας απόφασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ζ)(ιιι) της
Σύμβασης του 1973 όπως το αναθεωρημένο Παράρ−
τημα IV θεωρηθεί ότι έχει γίνει αποδεκτό κατά την 1η
Φεβρουαρίου 2005, εκτός εάν, πριν από την παραπάνω
ημερομηνία, ποσοστό όχι λιγότερο από το 1/3 των Με−
ρών της MARPOL 73/78 ή από τα Μέρη ο συνδυασμένος
εμπορικός στόλος των οποίων αποτελεί ποσοστό όχι
λιγότερο από το 50% της ολικής (μικτής) χωρητικότητας
του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, θα έχει ειδοποιή−
σει τον Οργανισμό για τις ενστάσεις−αντιρρήσεις τους,
αναφορικά με τις παραπάνω τροποποιήσεις.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τα Μέρη της MARPOL73/78 να λάβουν
υπόψη τους ότι σύμφωνα με το άρθρο 16(2)(ζ)(ιι) της
Σύμβασης του 1973, οι παραπάνω τροποποιήσεις θα
τεθούν σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2005 με την αποδοχή
τους σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο.
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ΖΗΤΑ από τον Γενικό Γραμματέα σε συμμόρφωση
με το άρθρο 16 (2)(ε) της Σύμβασης του 1973, να μετα−
βιβάσει σε όλα τα Μέρη της MARPOL 73/78 επίσημα
(επικυρωμένα) αντίγραφα της παρούσης απόφασης και
το κείμενο των τροποποιήσεων που εμπεριέχονται στο
παράρτημα.
ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το αίτημα στον Γενικό Γραμ−
ματέα να αποστείλει αντίγραφα αυτής της απόφασης−
ψηφίσματος και των παραρτημάτων της στα Μέλη του
Οργανισμού που δεν τυγχάνουν Μέρη της MARPOL
73/78.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΗΣ MARPOL 73/78
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ
Κανονισμός 1
Ορισμοί
Για τον σκοπό του παρόντος Παραρτήματος:
1. «Νέο πλοίο» σημαίνει ένα πλοίο:
.1 για το οποίο η σύμβαση κατασκευής−ναυπήγησης
υπεγράφη ή ελλείψει σύμβασης κατασκευής, η τρόπι−
δα του οποίου τοποθετήθηκε ή βρίσκεται σε παρόμοια
φάση κατασκευής, κατά ή μετά την ημερομηνία θέσης
σε ισχύ του παρόντος Παραρτήματος ή
.2 η παράδοση του οποίου θα πραγματοποιηθεί τρία
ή περισσότερα έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ
του εν λόγω Παραρτήματος.
2. «Υπάρχον πλοίο» σημαίνει ένα πλοίο το οποίο δεν
είναι νέο πλοίο.
3. «Λύματα (απόβλητα)» σημαίνει:
.1 αποχέτευση ή άλλα απόβλητα από κάθε είδους του−
αλέτες και ουρητήρια.
.2 αποχέτευση από ιατρικούς χώρους (αναρρωτήρια,
φαρμακεία, κ.λπ) μέσω των νιπτήρων πλυσίματος, των
λουτήρων και των αποχετευτικών αγωγών που βρίσκο−
νται σε τέτοιους είδους εγκαταστάσεις.
.3 αποχετεύσεις από χώρους που ζουν ζώα ή
.4 άλλα υγρά απόβλητα, όταν αυτά αναμειγνύονται με
τις αποχετεύσεις που αναφέρονται παραπάνω.
4. «Δεξαμενή συγκράτησης» σημαίνει την δεξαμενή
που χρησιμοποιείται για την συγκέντρωση και αποθή−
κευση των λυμάτων.
5. «Πλησιέστερη ακτή». Ο όρος «από την πλησιέστερη
ακτή» σημαίνει από την βασική γραμμή από την οποία
έχει καθιερωθεί η μέτρηση των χωρικών υδάτων της
εν προκειμένω χώρας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο,
εκτός από την περίπτωση που για τους σκοπούς της
παρούσας Σύμβασης «από την πλησιέστερη ακτή» στα
ανοικτά της βορειοανατολικής ακτής της Αυστραλίας,
θα σημαίνει από μια γραμμή, συρόμενη από ένα σημείο
στην ακτή της Αυστραλίας με :
Γεωγραφικό πλάτος 11°00’ Νότιο, γεωγραφικό μήκος
142ο 08΄ Ανατολικό σε ένα σημείο με γεωγραφικό πλά−
τος 10ο 35΄ Νότιο, γεωγραφικό μήκος 141ο 55΄ Ανατολικό,
ένθεν σε ένα σημείο γεωγραφικού πλάτους 10ο 00΄ Νό−
τιο, γεωγραφικό μήκος 142ο 55΄ Ανατολικό, ένθεν σε ένα
σημείο με γεωγραφικό πλάτος 9ο 10΄ Νότιο, γεωγραφικό
μήκος 143ο 52΄ Ανατολικό, ένθεν σε ένα σημείο με γε−
ωγραφικού πλάτους 9ο 00΄ Νότιο, γεωγραφικό μήκος
144ο 30΄ Ανατολικό, ένθεν σε ένα σημείο με γεωγρα−

φικό πλάτος 10ο 41΄ Νότιο, γεωγραφικό μήκος 145ο 00΄
Ανατολικό, ένθεν σε ένα σημείο με γεωγραφικό πλάτος
13ο 00΄ Νότιο, γεωγραφικό μήκος 145ο 00΄ Ανατολικό,
ένθεν σε ένα σημείο γεωγραφικού πλάτος 15ο 00΄ Νότιο,
γεωγραφικό μήκος 146ο 00΄ Ανατολικό, ένθεν σε ένα
σημείο γεωγραφικού πλάτους 17ο 30΄ Νότιο, γεωγρα−
φικό μήκος 147ο 00΄ Ανατολικό, ένθεν σε ένα σημείο
γεωγραφικού πλάτους 21ο 00΄ Νότιο, γεωγραφικό μήκος
152ο 55΄ Ανατολικό, ένθεν σε ένα σημείο γεωγραφικού
πλάτους 24ο 30΄ Νότιο, γεωγραφικό μήκος 154ο 00΄ Ανα−
τολικό, ένθεν σε ένα σημείο της Αυστραλιανής ακτής,
σε γεωγραφικό πλάτος 24ο 42΄Νότιο, γεωγραφικό μήκος
153ο 15΄ Ανατολικό.
6. «Διεθνές ταξίδι» σημαίνει ένα ταξίδι από μια χώρα
στην οποία ισχύει η παρούσα Σύμβαση σε ένα λιμάνι
έξω από αυτή τη χώρα, ή αντιστρόφως.
7. «Άτομο» σημαίνει μέλος του πληρώματος και των
επιβατών.
8. «Επετειακή ημέρα» σημαίνει την ημέρα και τον μήνα
κάθε έτους που αντιστοιχεί στην ημερομηνία της λήξε−
ως του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης
από Λύματα.
Κανονισμός 2
Εφαρμογή
1. Οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος ισχύουν
ή εφαρμόζονται στα κατωτέρω πλοία που εκτελούν
διεθνείς πλόες:
.1 νέα πλοία ολικής χωρητικότητας 400 τόννων και
άνω, και
.2 νέα πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των 400
τόννων, τα οποία είναι πιστοποιημένα να μεταφέρουν
πάνω απο15 ατόμα, και
.3 υπάρχοντα πλοία ολικής χωρητικότητας 400 τόννων
και άνω, πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία θέσης σε
ισχύ αυτού του Παραρτήματος, και
.4 υπάρχοντα πλοία ολικής χωρητικότητας κάτω των
400 τόννων, τα οποία είναι πιστοποιημένα να μεταφέ−
ρουν πλέον των 15 ατόμων πέντε έτη μετά την ημερο−
μηνία θέσης σε ισχύ αυτού του Παραρτήματος.
2. Η Διοίκηση (Αρχή) πρέπει να διασφαλίζει ότι τα
υπάρχοντα πλοία, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 1.3
και 1.4 αυτού του κανονισμού, των οποίων οι τρόπιδες
τοποθετήθηκαν ή τα οποία (πλοία) βρίσκονται σε ένα
παρόμοιο στάδιο κατασκευής πριν την 2α Οκτωβρίου
του 1983, είναι εφοδιασμένα στον βαθμό που κάτι τέτοιο
είναι εφικτό, για να αποχετεύουν−απορρίπτουν λύματα
−απόβλητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού
11 του Παραρτήματος.
Κανονισμός 3
Εξαιρέσεις
Ο Κανονισμός 11 του εν λόγω Παραρτήματος δεν
εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
.1 όταν η απόρριψη λυμάτων από ένα πλοίο είναι
αναγκαία για λόγους ασφαλείας του πλοίου και των
επιβαινόντων σ΄αυτό ή της προστασίας της ζωής στη
θάλασσα, ή
.2 όταν η απόρριψη λυμάτων προκλήθηκε από ζημιά στο
πλοίο ή στον εξοπλισμό του, εφόσον έχουν ληφθεί, πριν και
μετά την επέλευση της ζημιάς, όλα τα απαραίτητα προλη−
πτικά μέτρα προς τον σκοπό της πρόληψης ή της ελαχι−
στοποίησης της παραπάνω απόρριψης των λυμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Κανονισμός 4
Επιθεωρήσεις
1. Κάθε πλοίο, το οποίο, σύμφωνα με τον Κανονισμό
2, απαιτείται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του
παρόντος Παραρτήματος υπόκειται στις επιθεωρήσεις
που αναφέρονται κατωτέρω:
.1 Μία αρχική επιθεώρηση πριν την θέση σε λειτουρ−
γία του πλοίου ή πριν την έκδοση για πρώτη φορά του
Πιστοποιητικού που απαιτείται από τον Κανονισμό 5
του παρόντος Παραρτήματος, η οποία περιλαμβάνει
μία πλήρη επιθεώρηση της κατασκευής του, του εξοπλι−
σμού του, των συστημάτων του, της συναρμολόγησής
τους, των διατάξεών και του υλικού κατασκευής του στο
βαθμό που το εν λόγω πλοίο καλύπτέται από το παρόν
Παράρτημα. Αυτή η επιθεώρηση είναι τέτοιου είδους,
ώστε να εξασφαλίζεται ότι, η κατασκευή, ο εξοπλισμός,
τα συστήματα, η συναρμολόγησή τους, οι διατάξεις και
το υλικό κατασκευής του συμμορφώνονται πλήρως με
τις ισχύουσες απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος.
.2 Μία επιθεώρηση ανανέωσης σε μεσοδιαστήματα που
καθορίζονται από την Διοικητική Αρχή αλλά χωρίς να
υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια, πλην της περιπτώσεως
όπου θα έχει εφαρμογή ο κανονισμός 8.2, 8.5, 8.6 ή 8.7
αυτού του Παραρτήματος. Η επιθεώρηση ανανέωσης είναι
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι, η κατασκευή, ο εξοπλι−
σμός, τα συστήματα, τα εξαρτήματα, η συναρμολόγησή
τους, οι διατάξεις και υλικά συμμορφώνονται πλήρως με
τις ισχύουσες απαιτήσεις αυτού του Παραρτήματος.
.3 Μια επιπρόσθετη επιθεώρηση γενική ή τμηματική,
ανάλογα με τις περιστάσεις, πραγματοποιείται, μετά
από μια επισκευή που προκύπτει ύστερα από έρευνα
σύμφωνα με την παράγραφο 4 αυτού του κανονισμού, ή
οποτεδήποτε πραγματοποιούνται σημαντικές επισκευές
ή ανανεώσεις−αντικαταστάσεις μερών. Η επιθεώρηση
είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ότι έχουν πραγματο−
ποιηθεί αποτελεσματικά οι απαραίτητες επισκευές ή
ανανεώσεις−αντικαταστάσεις, ότι είναι από κάθε άποψη
σε ικανοποιητική κατάσταση τα υλικά και η τεχνική
εργασία αυτών των επισκευών ή αντικαταστάσεων και
ότι το πλοίο συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαι−
τήσεις του παρόντος Παραρτήματος.
2. Η Διοικητική Αρχή καθιερώνει τα σχετικά κατάλ−
ληλα μέτρα για τα πλοία τα οποία δεν υπόκεινται στις
διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού του κανονισμού για
να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις
του παρόντος Παραρτήματος.
3. Οι επιθεωρήσεις πλοίων αναφορικά με την επιβολή
και εκτέλεση των διατάξεων αυτού του Παραρτήματος,
διενεργούνται από αξιωματούχους της Αρχής. Η τελευ−
ταία ωστόσο, δύναται να αναθέσει τις επιθεωρήσεις,
είτε σε επιθεωρητές διορισμένους για τον σκοπό αυτό,
είτε σε αναγνωρισμένους απ’ αυτή οργανισμούς.
4. Μια Διοικητική Αρχή που ορίζει επιθεωρητές ή ανα−
γνωρίζει οργανισμούς για να προβούν στην εκτέλεση επι−
θεωρήσεων, όπως αυτό ειδικότερα αναφέρεται στην πα−
ράγραφο 3 αυτού του κανονισμού, πρέπει κατ΄ ελάχιστο
να παρέχει εξουσιοδότηση σε οποιονδήποτε διορισμένο
επιθεωρητή ή αναγνωρισμένο οργανισμό για να:
.1 απαιτήσει να γίνουν επισκευές σε ένα πλοίο, και
.2 πραγματοποιηθούν επιθεωρήσεις εάν ζητηθεί από
τις αρμόδιες Αρχές ενός Κράτους Λιμένα.
Η Διοικητική Αρχή πρέπει να γνωστοποιεί στον Οργανι−
σμό τις συγκεκριμένες ευθύνες και συνθήκες της εξουσι−
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οδότησης και εντολής που έχει ανατεθεί στους διορισμέ−
νους επιθεωρητές ή αναγνωρισμένους οργανισμούς, για
την κυκλοφορία και διανομή στα Μέρη αυτής της Σύμβασης
προς ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών−οργάνων της.
5. Όταν ένας διορισμένος επιθεωρητής ή αναγνωρισμέ−
νος οργανισμός διαπιστώνει ότι η κατάσταση του πλοίου
ή του εξοπλισμού του δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στα
στοιχεία του Πιστοποιητικού του, ή είναι τέτοια ώστε το
πλοίο δεν είναι ικανό (αξιόπλοο) να πραγματοποιεί πλό−
ες στην θάλασσα χωρίς να αποτελεί μια αδικαιολόγητη
απειλή πρόκλησης ζημιών ή επιπτώσεων στο θαλάσσιο
περιβάλλον, αυτός ο διορισμένος επιθεωρητής ή ανα−
γνωρισμένος οργανισμός πρέπει αμέσως να εξασφαλίσει
ότι λαμβάνονται οι απαραίτητες σχετικές διορθωτικές
ενέργειες ή μέτρα και να ενημερώσει την αρμόδια Αρχή
εν ευθέτω χρόνο. Σε περίπτωση που δεν ληφθούν τέτοιου
είδους διορθωτικές ενέργειες ή μέτρα, το Πιστοποιητικό
πρέπει να ανακληθεί και να ενημερωθεί άμεσα η Διοικη−
τική Αρχή, σε περίπτωση δε που το πλοίο βρίσκεται σε
λιμένα ενός άλλου Μέρους, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές
του Κράτους του εν λόγω Λιμένα να ενημερωθούν επίσης
άμεσα. Όταν ένας αξιωματούχος της Διοικητικής Αρχής,
ένας διορισμένος επιθεωρητής ή ένας αναγνωρισμένος
οργανισμός έχει ειδοποιήσει τις αρμόδιες αρχές του
Κράτους του Λιμένα, η ενδιαφερόμενη Κυβέρνηση του
Κράτους του Λιμένα εν προκειμένω, πρέπει να παρέχει σε
ένα τέτοιο αξιωματούχο, επιθεωρητή ή οργανισμό, οποια−
δήποτε αναγκαία συνδρομή για να εκτελέσουν ή φέρουν
εις πέρας τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον
παρόντα Κανονισμό. Όπου είναι δυνατό, η Κυβέρνηση του
ενδιαφερόμενου Κράτους του Λιμένα πρέπει να λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για να διασφαλισθεί ότι το πλοίο δεν
πρόκειται να αποπλεύσει έως ότου να είναι σε θέση να τα−
ξιδέψει από το λιμάνι με σκοπό να καταπλεύσει στη πλη−
σιέστερη διαθέσιμη και κατάλληλη επισκευαστική βάση,
χωρίς να αποτελεί μια αδικαιολόγητη απειλή πρόκλησης
ζημιών ή επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
6. Σε κάθε περίπτωση, η ενδιαφερόμενη Αρχή εγγυ−
άται πλήρως την πληρότητα και αποτελεσματικότητα
της επιθεώρησης και δεσμεύεται να εξασφαλίσει τις
απαραίτητες ρυθμίσεις για την ικανοποίηση αυτής της
υποχρέωσης.
7. Η κατάσταση του πλοίου και του εξοπλισμού του
πρέπει να διατηρείται προς τον σκοπό συμμόρφωσης
με τους κανονισμούς της παρούσης Σύμβασης για να
διασφαλισθεί ότι το πλοίο παραμένει από κάθε άποψη
ικανό να πραγματοποιεί θαλάσσιους πλόες χωρίς να
αποτελεί μια αδικαιολόγητη απειλή πρόκλησης βλαβών
ή άλλων επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
8. Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε επιθεώρησης
του πλοίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος
Κανονισμού, να μην πραγματοποιείται καμία αλλαγή ή
τροποποίηση στην κατασκευή, εξαρτήματα, εξοπλισμό,
συστήματα, διατάξεις (χώρων) ή υλικών που καλύπτονται
από την επιθεώρηση, δίχως τη έγκριση της αρμόδιας
Διοικητικής Αρχής, πλην της περιπτώσεως άμεσης αντικα−
ταστάσεως ενός τέτοιου εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
9. Όποτε συμβαίνει ένα ατύχημα σ’ ένα πλοίο ή απο−
καλύπτεται ένα ελάττωμα ή ατέλεια που επηρεάζει
ουσιαστικά την ακεραιότητα του πλοίου ή την αποτε−
λεσματικότητα ή την πληρότητα του εξοπλισμού και
των εξαρτημάτων του που καλύπτονται από το παρόν
Παράρτημα, ο πλοίαρχος του πλοίου ή ο πλοιοκτήτης
υποχρεούται να αναφέρει, με την πρώτη ευκαιρία στην
Αρχή, τον αναγνωρισμένο οργανισμό ή τον διορισμένο

1106

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

επιθεωρητή υπεύθυνο για την έκδοση του σχετικού Πι−
στοποιητικού, ο οποίος πρόκειται να λάβει μέριμνα για
την έναρξη ερευνών για να καθορισθεί εάν απαιτείται
επιθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυτού του
Κανονισμού. Εάν το πλοίο βρίσκεται σε λιμένα ενός
άλλου Μέρους, ο πλοίαρχος ή ο πλοιοκτήτης υποχρε−
ούνται να αναφέρουν άμεσα στις αρμόδιες αρχές του
Κράτους του Λιμένα και ο διορισμένος επιθεωρητής ή ο
αναγνωρισμένος οργανισμός πρέπει να επαληθεύσει εάν
έχει πραγματοποιηθεί μια τέτοια αναφορά/ έκθεση.
Κανονισμός 5
Έκδοση ή Επικύρωση του Πιστοποιητικού
1. Ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από
Λύματα εκδίδεται, μετά από την διενέργεια αρχικής
επιθεώρησης ή την επιθεώρηση ανανέωσης σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κανονισμού 4 αυτού του Παραρτή−
ματος για κάθε πλοίο που εκτελεί ταξίδια σε λιμάνια, ή
σε υπεράκτιους σταθμούς που βρίσκονται στην δικαι−
οδοσία άλλων Μερών της Σύμβασης. Στην περίπτωση
υπαρχόντων πλοίων η παρούσα απαίτηση θα ισχύει
για πέντε έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του
παρόντος Παραρτήματος.
2. Τέτοιο Πιστοποιητικό εκδίδεται ή επικυρώνεται,
είτε από την Αρχή είτε από οποιοδήποτε άλλο άτομο
ή οργανισμό* που θα έχει νομίμως και δεόντως εξου−
σιοδοτηθεί από την Αρχή. Σε κάθε περίπτωση η Αρχή
αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για το Πιστοποιητικό.
Κανονισμός 6
Έκδοση ή επικύρωση
Πιστοποιητικού από άλλη Κυβέρνηση
1. Η Κυβέρνηση ενός Μέρους της Σύμβασης δύναται,
κατόπιν αιτήματος της Διοικητικής Αρχής, να προβεί
στις σχετικές ενέργειες για την επιθεώρηση ενός πλοί−
ου και υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται από το ότι
οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος τηρούνται,
να εκδώσει ή να εγκρίνει την έκδοση ενός Διεθνούς
Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα του
πλοίου, όπου δε είναι πρέπον, να εξουσιοδοτήσει την
επικύρωση αυτού του Πιστοποιητικού επί του πλοίου
σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα.
2. Αντίγραφο του Πιστοποιητικού και αντίγραφο της
έκθεσης Επιθεώρησης πρέπει να μεταβιβαστεί το συντο−
μότερο δυνατόν στην Αρχή που ζητά την επιθεώρηση.
3. Ένα Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί κατ’ αυτόν τον
τρόπο, πρέπει να περιέχει μια δήλωση υπό την έννοια
ότι εκδόθηκε κατόπιν αίτησης της Αρχής και έχει την
ίδια ισχύ και εγκυρότητα και τυγχάνει της ίδιας ανα−
γνώρισης με το Πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα
με τον Κανονισμό 5 του παρόντος Παραρτήματος.
4. Δεν θα εκδίδεται κανένα Διεθνές Πιστοποιητικό
Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα για ένα πλοίο που
φέρει σημαία Κράτους το οποίο δεν είναι Μέρος της
Σύμβασης.
Κανονισμός 7
Τύπος Πιστοποιητικού

της εκδούσας χώρας, αυτή θα κατισχύσει σε περίπτωση
που ανακύψει οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά.
Κανονισμός 8
Διάρκεια και Ισχύς Πιστοποιητικού
1. Ένα Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από
Λύματα εκδίδεται για μια χρονική περίοδο που καθο−
ρίζεται από την αρμόδια Διοικητική Αρχή η οποία δεν
πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
2. .1 Ανεξαρτήτως των απαιτήσεων της παραγράφου 1
του παρόντος Κανονισμού, κάθε φορά που αποπερατώνε−
ται η επιθεώρηση ανανέωσης−αντικατάστασης μέσα σε 3
μήνες πριν την ημερομηνία λήξεως του υπάρχοντος Πιστο−
ποιητικού, το νέο Πιστοποιητικό τίθεται σε ισχύ από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης
μέχρι μια ημερομηνία που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από
την ημερομηνία λήξεως του υπάρχοντος Πιστοποιητικού.
.2 Όταν ολοκληρώνεται η επιθεώρηση ανανέωσης
μετά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του υπάρχο−
ντος Πιστοποιητικού, το νέο Πιστοποιητικό τίθεται σε
ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επιθεώ−
ρησης ανανέωσης μέχρι μια ημερομηνία η οποία δεν
υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία λήξης του
υπάρχοντος Πιστοποιητικού.
.3 Όταν ολοκληρώνεται η επιθεώρηση ανανέωσης σε
χρόνο μεγαλύτερο των 3 μηνών πριν την ημερομηνία λή−
ξεως του υπάρχοντος Πιστοποιητικού, το νέο Πιστοποι−
ητικό τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία ολοκλήρωσης
της επιθεώρησης ανανέωσης μέχρι μια ημερομηνία η
οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη από την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της επιθεώρησης ανανέωσης.
3. Σε περίπτωση που ένα Πιστοποιητικό εκδοθεί για
μια χρονική περίοδο μικρότερη των πέντε ετών, η Αρχή
δύναται να παρατείνει την ισχύ του Πιστοποιητικού πέ−
ραν της ημερομηνίας ισχύος μέχρι μια ανώτατη χρονική
περίοδο όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος Κανονισμού.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία η επιθεώρηση ανα−
νέωσης έχει ολοκληρωθεί και δεν είναι δυνατόν να
εκδοθεί ή να εφοδιαστεί το πλοίο με ένα νέο Πιστο−
ποιητικό πριν την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος
Πιστοποιητικού, το πρόσωπο, ή ο εξουσιοδοτημένος
οργανισμός από την Αρχή, δύναται να επικυρώσει το
υπάρχον Πιστοποιητικό και το τελευταίο (το Πιστοποι−
ητικό) θα γίνει αποδεκτό ως έγκυρο για μια περαιτέρω
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες από την
ημερομηνία λήξης.
5. Εάν ένα πλοίο κατά τον χρόνο που λήγει ένα Πιστο−
ποιητικό δεν βρίσκεται σε λιμάνι στο οποίο πρόκειται να
επιθεωρηθεί, η Διοικητική Αρχή δύναται να παρατείνει
την περίοδο ισχύος του Πιστοποιητικού, παράταση όμως
η οποία θα παρέχεται μόνο για με τον σκοπό να επιτρα−
πεί στο πλοίο να ολοκληρώσει το ταξίδι του προς το
λιμάνι στο οποίο πρόκειται να επιθεωρηθεί και πάντοτε
μόνο στις περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο θεωρείται σω−
στό και λογικό. Κανένα Πιστοποιητικό δεν παρατείνεται
για χρονική περίοδο μεγαλύτερη από 3 μήνες και ένα
πλοίο στο οποίο χορηγείται μια παράταση, κατά τον
κατάπλου του στο λιμάνι το οποίο πρόκειται να επιθε−
ωρηθεί, δεν έχει το δικαίωμα δυνάμει της παραπάνω
παράτασης να αποπλεύσει από το λιμάνι αυτό χωρίς
να του χορηγηθεί ένα νέο Πιστοποιητικό. Όταν η επιθε−

Το Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύ−
ματα συντάσσεται στον τύπο και μορφή που αναφέρεται
στο Προσάρτημα του παρόντος Παραρτήματος και είναι
τουλάχιστον στην Αγγλική ή Γερμανική γλώσσα. Σε περί−
πτωση που χρησιμοποιείται επίσης μια επίσημη γλώσσα
* Αναφέρεται στις Οδηγίες για την εξουσιοδότηση των οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των Αρχών, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την

απόφαση Α.739(18), και τους προσδιορισμούς στην επιθεώρηση και τις λειτουργίες του πιστοποιητικού των αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν
για λογαριασμό της Αρχής που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.789(19).
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ώρηση ανανέωσης ολοκληρωθεί, το νέο Πιστοποιητικό
είναι έγκυρο μέχρι μια ημερομηνία που δεν υπερβαίνει
τα πέντε χρόνια από την ημέρα λήξης του υπάρχοντος
Πιστοποιητικού πριν να χορηγηθεί η παράταση.
6. Ένα πιστοποιητικό που εκδόθηκε σ’ ένα πλοίο που
πραγματοποιεί σύντομα ταξίδια το οποίο δεν έχει
παραταθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του
παρόντος Κανονισμού, μπορεί να παραταθεί από την
παραπάνω Αρχή για χρονική περίοδο χάριτος μέχρι ένα
μήνα από την ημερομηνία λήξεως που αναφέρεται σ’
αυτό. Όταν η επιθεώρηση ανανέωσης ολοκληρωθεί, το
νέο Πιστοποιητικό είναι έγκυρο μέχρι μια ημερομηνία
που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημερο−
μηνία λήξης του υπάρχοντος Πιστοποιητικού πριν την
χορήγηση της παράτασης.
7. Σε ειδικές περιπτώσεις ή συνθήκες, όπως αυτές
καθορίζονται από την Αρχή, ένα νέο πιστοποιητικό δεν
χρειάζεται να χρονολογηθεί από την ημερομηνία της
λήξης ισχύος του υπάρχοντος Πιστοποιητικού σύμφωνα
με την απαίτηση της παραγράφους 2.2, 5 ή 6 του παρό−
ντος κανονισμού. Κάτω από τέτοιες ειδικές συνθήκες το
νέο Πιστοποιητικό έχει ισχύ μέχρι μια ημερομηνία που
δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια από την ημερομηνία
ολοκλήρωσης της επιθεώρηση ανανέωσης.
8. Ένα Πιστοποιητικό που εκδόθηκε σύμφωνα με τον
κανονισμό 5 ή 6 του παρόντος Παραρτήματος θα παύει
να ισχύει σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
.1 εάν οι σχετικές επιθεωρήσεις δεν ολοκληρωθούν
μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται σύμφωνα με
τον κανονισμό 4.1 του παρόντος Παραρτήματος, ή
.2 με την αλλαγή της σημαίας του πλοίου. Ένα νέο Πι−
στοποιητικό εκδίδεται μόνο όταν η Κυβέρνηση που εκδίδει
το νέο αυτό Πιστοποιητικό είναι πλήρως ικανοποιημένη
ότι το πλοίο βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις
των κανονισμών 4.7 και 4.8 του παρόντος Παραρτήματος.
Στην περίπτωση της αλλαγής σημαίας του πλοίου σε
άλλο Κράτος−Μέρος, εάν ζητηθεί μέσα σε 3 μήνες μετά
την πραγματοποίηση της αλλαγής της σημαίας, η Κυβέρ−
νηση του Μέρους της οποίας την σημαία εδικαιούτο να
φέρει προηγουμένως το πλοίο, πρέπει το συντομότερο
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δυνατόν να μεταβιβάσει στην Αρχή τα σχετικά αντίγραφα
του Πιστοποιητικού που έφερε το πλοίο πριν την αλλα−
γή της σημαίας και εάν είναι διαθέσιμα, αντίγραφα των
σχετικών εκθέσεων/ αναφορών επιθεώρησης.
Κεφάλαιο 3: Εξοπλισμός και έλεγχος της απόρριψης
Κανονισμός 9
Συστήματα Λυμάτων
1. Κάθε πλοίο το οποίο, σύμφωνα με το κανονισμό
2, απαιτείται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του
παρόντος Παραρτήματος πρέπει να είναι εξοπλισμένο
με ένα από τα παρακάτω συστήματα λυμάτων:
.1 μονάδα επεξεργασίας−καθαρισμού λυμάτων το
οποίο είναι εγκεκριμένου τύπου από την Αρχή, λαμβά−
νοντας υπόψη τα πρότυπα και τις μεθόδους δοκιμών
που έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισμό 1, ή
.2 ένα σύστημα κονιορτοποίησης και απολύμανσης
λυμάτων εγκεκριμένο από την Αρχή.
Ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να διαθέτει ευκολίες που
θα ικανοποιούν την Αρχή, αναφορικά με την προσωρινή
αποθήκευση των λυμάτων όταν το πλοίο βρίσκεται σε
απόσταση μικρότερη των 3 ναυτικών μιλίων από την
πλησιέστερη ακτή, ή
.3 μια δεξαμενή συγκράτησης με χωρητικότητα που θα
ικανοποιεί την Αρχή για τη συλλογή και παρακράτηση
όλων των λυμάτων, αναλογικά με την λειτουργία του
πλοίου, τον αριθμό των προσώπων που επιβαίνουν στο
πλοίο καθώς επίσης και άλλους σχετικούς παράγοντες.
Αυτή η δεξαμενή πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε
να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Διοικητικής Αρχής
και να διαθέτει μέσα που δείχνουν οπτικά την ποσότητα
του περιεχομένου της δεξαμενής.
Κανονισμός 10
Πρότυπες Συνδέσεις Σωλήνων Απόρριψης
1. Για να καταστεί δυνατόν οι σωλήνες των ευκολιών
υποδοχής να συνδεθούν με τους αγωγούς απόρριψης
του πλοίου, οι δύο αγωγοί−σωληνώσεις πρέπει να έχουν
εξοπλισθεί με μια πρότυπη σύνδεση απόρριψης (αποκο−
μιδής) λυμάτων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1
Αναφέρεται στις Οδηγίες για την εξουσιοδότηση των οργανισμών που ενεργούν για λογαριασμό των Αρχών, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την
απόφαση Α.739(18), και τους προσδιορισμούς στην επιθεώρηση και τις λειτουργίες του πιστοποιητικού των αναγνωρισμένων οργανισμών που ενεργούν
για λογαριασμό της Αρχής που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.789(19).
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Για πλοία που έχουν ένα ύψος σχεδιάσεως (πλευρικό
βάθος) 5 μέτρων και λιγότερο, η εσωτερική διάμετρος
της σύνδεσης απόρριψης λυμάτων μπορεί να είναι 38
χιλιοστόμετρα.
2. Για πλοία με εμπορικές δραστηριότητες απο−
κλειστικού προορισμού π.χ. επιβατηγά οχηματαγωγά,
εναλλακτικά το δίκτυο αγωγών απόρριψης λυμάτων
εναλλακτικά μπορεί να είναι εφοδιασμένο με σύνδεση
απόρριψης που είναι αποδεκτή από την Αρχή, όπως
είναι οι συζεύξεις ταχείας σύνδεσης.
Κανονισμός 11
Απόρριψη των λυμάτων
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 3 του πα−
ρόντος Παραρτήματος, η απόρριψη των λυμάτων στην
θάλασσα απαγορεύεται, εκτός εάν:
.1 το πλοίο απορρίπτει κονιορτοποιημένα και απο−
λυμασμένα λύματα χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο
σύστημα από την Αρχή σύμφωνα με τον Κανονισμό
9.1.2 του παρόντος Παραρτήματος, σε μια απόσταση
μεγαλύτερη των 3 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη
ακτή ή λύματα που δεν είναι κονιορτοποιημένα ή απολυ−
μασμένα απορρίπτονται σε μια απόσταση μεγαλύτερη
των 12 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ακτή υπό
την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση, τα λύματα
που έχουν αποθηκευθεί σε δεξαμενές συγκρατήσεως
λυμάτων δεν απορρίπτονται στιγμιαίως, αλλά με ένα
μέτριο ρυθμό όταν το πλοίο βρίσκεται εν πορεία και
η ταχύτητά του δεν είναι μικρότερη των 4 κόμβων. Ο
ρυθμός απόρριψης πρέπει να έχει εγκριθεί από την
αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τα στάνταρ που έχει καθι−
ερώσει ο Οργανισμός, ή
.2 το πλοίο έχει σε λειτουργία μια εγκεκριμένη μονάδα
επεξεργασίας−καθαρισμού λυμάτων, που έχει πιστοποι−
ηθεί από την Αρχή ότι ανταποκρίνεται στις λειτουργικές
απαιτήσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 9.1.1 του
παρόντος Παραρτήματος, και
.1 τα αποτελέσματα της δοκιμής της παραπάνω μονά−
δας−εγκατάστασης αναγράφονται στο Διεθνές Πιστο−

ποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα του πλοίου,
και
.2 επιπρόσθετα, η εκροή δεν παράγει ορατά επιπλε−
όντα στερεά σώματα ούτε προκαλεί αποχρωματισμό
του περιβάλλοντος ύδατος.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται
σε πλοία που πραγματοποιούν πλόες σε ύδατα που
βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία ενός Κράτους και σε
πλοία άλλων Κρατών για όσο χρόνο επισκέπτονται την
ανωτέρω περιοχή και απορρίπτουν λύματα σύμφωνα
με τέτοιου είδους λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις που
μπορεί να επιβάλλονται από ένα τέτοιο Κράτος.
3. Όταν τα λύματα είναι αναμεμιγμένα με απόβλητα
ή απόβλητα νερού που καλύπτονται από άλλα Παραρ−
τήματα της Δ.Σ. ΜARPOL 73/78, οι απαιτήσεις αυτών
των Παραρτημάτων πρέπει να τηρούνται επιπλέον των
απαιτήσεων του παρόντος Παραρτήματος.
Κεφάλαιο 4 : Μέσα και Εγκαταστάσεις Υποδοχής
Κανονισμός 12
Εγκαταστάσεις Υποδοχής Λυμάτων
1. Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους αυτής της Σύμβασης, η
οποία απαιτεί από τα πλοία που πραγματοποιούν ταξί−
δια σε ύδατα υπό την δικαιοδοσία της, καθώς και πλοία
που επισκέπτονται την περιοχή και ενώ βρίσκονται στα
ύδατά της να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
κανονισμού 11.1, αναλαμβάνει να διασφαλίζει την πα−
ροχή τεχνικών μέσων και εγκαταστάσεων σε λιμάνια
και τερματικούς σταθμούς υποδοχής και αποκομιδής
λυμάτων, χωρίς να προκαλούνται καθυστερήσεις στα
πλοία, που είναι επαρκείς για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των πλοίων που κάνουν χρήση αυτών των μέ−
σων και εγκαταστάσεων.
2. Η Κυβέρνηση κάθε Μέρους πρέπει να ειδοποιήσει
τον Οργανισμό για την μεταβίβαση στις Συμβαλλόμε−
νες Κυβερνήσεις όλων των περιπτώσεων εκεί όπου τα
τεχνικά μέσα και εγκαταστάσεις που έχουν προβλεφθεί
και παρασχεθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,
θεωρούνται ότι είναι ανεπαρκείς.
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Άρθρο δεύτερο

Η θέση σε εφαρμογή των τροποποιήσεων όσον αφο−
ρά την απόφαση MEPC.115(51) που υιοθετήθηκε την 1η
Απριλίου 2004, αρχίζει από την δημοσίευση του πα−
ρόντος Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
(2)
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας −
Άσκηση Αρμοδιοτήτων Διευκόλυνσης Ατόμων με
Αναπηρίες στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 και 12 παρ. 10 του ν. 3230/2004 «Καθι−
έρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄).
β) Του άρθρου 20 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α΄).
γ) Του π.δ. 110/2001 (ΦΕΚ 101/Α) «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Αιγαίου», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
με το π.δ. 106/2003 (ΦΕΚ 96/Α΄), το π.δ. 125/2003 (ΦΕΚ
108/Α’) και το π.δ. 265/2003 (ΦΕΚ 237/Α΄).
δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/2004 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 527/Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/2005 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄/14.10.2005).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιω−
τικής Πολιτικής ποσού 13.000,00 ΕΥΡΩ, η οποία προέρ−
χεται από την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων
και από το επίδομα της θέσης του Προϊσταμένου της
συνιστώμενης οργανικής μονάδας. Η δαπάνη αυτή θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0215 του ιδίου
προϋπολογισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ 26/31.1.2006 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε.
μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτι−

κής Πολιτικής και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και
Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
συνιστάται Τμήμα Ποιότητας και Αποδοτικότητας, το
οποίο υπάγεται στην υφιστάμενη Διεύθυνση Διοικητικού
Οικονομικού η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 του
π.δ.110/2001 (ΦΕΚ 101/Α΄) και ιεραρχείται μετά το Τμήμα
Πληροφορικής. Το συνιστώμενο Τμήμα είναι αρμόδιο
για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσμα−
τικότητας, την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη
διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ποιοτι−
κή βελτίωση της λειτουργίας του Υπουργείου και των
υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό.
2. Στην αρμοδιότητα του ανωτέρω Τμήματος υπάγο−
νται τα θέματα που αφορούν:
α) Στην εφαρμογή συστημάτων και μεθόδων μέτρησης
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μονά−
δων του Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται
σ’ αυτό, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ποιότητας και
Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
β) Στη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των ανω−
τέρω υπηρεσιών.
γ) Στον προσδιορισμό, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δεικτών
μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και
ποιότητας.
δ) Στην εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επί−
δοση των υπηρεσιών των μονάδων του Υπουργείου και
των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης.
ε) Στη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότη−
τας της λειτουργίας του Υπουργείου και των υπηρε−
σιών που υπάγονται σ’ αυτό, ώστε να ανταποκρίνονται
πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών.
στ) Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρ−
μογής των πιο πάνω προτάσεων.
ζ) Στην εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την κα−
θιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και
διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (κοινό πλαίσιο αξιολόγη−
σης, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ISO).
η) Στη σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων για τις επι−
μέρους αξιολογήσεις.
θ) Στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού των
αποτελεσμάτων λειτουργίας του Υπουργείου, η οποία
υποβάλλεται στον οικείο Υπουργό και συγχρόνως δια−
βιβάζεται στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
ι) Στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων που ανα−
φέρονται στην αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα
και ποιότητα των μονάδων του Υπουργείου και των
υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό.
ια) Στην παρακολούθηση της εξέλιξης και επεξεργασί−
ας των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και στην προώθηση
της ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο.

