Παράρτημα 1
Αναγγελία προ Κατάπλου 72 ωρών Πλοίου σε Ελληνικούς Λιμένες ή Αγκυροβόλια
Notification 72 hrs Prior to Entry into a Greek Port or Anchorage
Υποβάλλεται για όλα τα πλοία ανεξαρτήτου χωρητικότητας τα οποία φέρουν σημαία διαφορετική από την
ελληνική και τα οποία κατευθύνονται σε Ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. (Συμπληρώνεται στην Αγγλική
Γλώσσα με κεφαλαίους χαρακτήρες.)
Must be submitted for any foreign flagged vessel bound for a Greek port or anchorage. (Filled in English with capital
letters)

Προς: Λιμενική Αρχή ______________________________________
To: Port Authority of _________________________________________
Στοιχεία Αναγνώρισης Πλοίου
Ship Identification
Όνομα Πλοίου
Vessel’s Name
Αριθμός Αναγνώρισης ΙΜΟ
IMO Identification Number
Αριθμός MMSI
MMSI Number
Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.)
Call Sign
Σημαία πλοίου
Flag
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Στοιχεία Ταξιδίου
Voyage Information
Λιμένας Προορισμού
Port of Destination
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Κατάπλους στο Λιμένα
Call at port
Κατάπλους στο Αγκυροβόλιο
Call at Anchorage
Εκτιμώμενος χρόνος κατάπλου στον λιμένα ή
αγκυροβόλιο προορισμού
Estimated time of arrival at the port or anchorage of
destination

Ημ/νία (Ημέρα/Μήνας/Έτος)
Date (Day/Month/Year)

Τοπική Ώρα
Local Time

Ημ/νία (Ημέρα/Μήνας/Έτος)
Date (Day/Month/Year)
(E.T.D.)

Τοπική Ώρα
Local Time

(A.T.D.) Ημ/νία (Ημέρα/Μήνας/Έτος)
Ακριβής χρόνος απόπλου από τον προηγούμενο
Last
Port Date (Day/Month/Year)
λιμένα ή το αγκυροβόλιο του προηγούμενου λιμένα
of
call
Actual time of departure from the last port of call

Τοπική Ώρα
Local Time

Εκτιμώμενος χρόνος απόπλου
Estimated time of departure

(E.T.A.)
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Προβλεπόμενες εργασίες στον λιμένα ή στο
αγκυροβόλιο προορισμού
Planned operations at the port or
anchorage of destination
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- Φόρτωση (Loading)
- Εκφόρτωση (Unloading)
- Άλλες (Other)
(Περιγραφή - Description)
………………………………………………………

4

5

Θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις και
εργασίες ουσιαστικής συντήρησης και
επισκευής που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά την παραμονή στον
λιμένα/αγκυροβόλιο προορισμού.
Planned statutory survey inspections and
substantial maintenance and repair work
to be carried out whilst in the
port/anchorage of destination;
Ημερομηνία τελευταίας εκτεταμένης
επιθεώρησης στην περιοχή του ΜΣ των
Παρισίων.
Date of last expanded inspection in the Paris
MOU region.
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Ημ/νία (Ημέρα/Μήνας/Έτος)
Date (Day/Month/Year)

ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
FOR TANKERS

Δομή

- Mονό κύτος (single hull)

Configuration

- Mονό κύτος με δεξαμενή διαχωρισμένου έρματος
Single hull with SBT

Κατάσταση των δεξαμενών
φορτίου και έρματος (γεμάτες,
άδειες, αδρανείς)
Condition of the cargo and ballast
tanks (full, empty, inerted)
Όγκος και φύση του φορτίου
Volume and nature of the cargo

- Διπλό κύτος Double hull
- Γεμάτες Full
- Άδειες Empty
- Aδρανείς Ιnerted

Ο Πλοιοκτήτης ή Διαχειριστής
Πράκτορας
Πλοίαρχος
The Owner or Manager
Agent
Master
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ / NAME – SIGNATURE
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