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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια πετρελεύσεων και παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από βυτιοφόρα οχήματα στην 

περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Μυκόνου – Καθορισμός υλικών και μέσων προστασίας θαλασσίου 

περιβάλλοντος που πρέπει να διαθέτουν τα βυτιοφόρα οχήματα». 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο Λιμενάρχης Μυκόνου Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΤΕΝΑΣ Μιχαήλ έχοντας υπόψη: 

1)Tο Άρθρο 141 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α’/73) «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου». 

2)Τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένος Μυκόνου (ΦΕΚ 264 Β’/78). 

3)Τις διατάξεις του Π.Δ. 293/1986 (ΦΕΚ 129 Α’/86) «Εφαρμογή Κανονισμού για την Ασφαλή Πετρέλευση των 

πλοίων». 

4)Τις διατάξεις του Ν. 1741/1987 (ΦΕΚ 225 Α’/87) «Κύρωση Ευρωπαϊκής συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά 

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφτηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957». 

5)Τις διατάξεις του Ν. 2252/1994  (ΦΕΚ 192 Α΄/94)  «Ετοιμότητα , Συνεργασία και Αντιμετώπιση της Ρύπανσης της 

Θάλασσας από πετρέλαιο». 

6)Το Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58 Α’/98) με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α’/77) 

«Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος και Ρυθμίσεως Συναφών Θεμάτων», ως ισχύει. 

7)Την αριθ.: 3217.4/03/99/17-08-1999 Διαταγή ΥΕΝ/ΔΠΘΠ-Α' «Υλικά και μέσα προστασίας θαλασσίου 

περιβάλλοντος που πρέπει να φέρουν τα βυτιοφόρα οχήματα κατά την διάρκεια της πετρέλευσης των πλοίων». 

8)Τις διατάξεις του Π.Δ. 256/1999 (ΦΕΚ 209 Α’/99) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 

Οδηγίας 95/50/ΕΚ της 06ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του 

ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων». 

9)Τις διατάξεις του αριθ. 34 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 700 Β’/2003) «Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για 

την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από  πλοία». 

10)Την Αριθ. Πρωτ.: Μ.Φ. 2113.15/06/05/11-04-2005 Διαταγή Υ.Ε.Ν./ΔΛΑ Α’. 

11)Τις διατάξεις του Ν.3446/06 (ΦΕΚ 49 Α’/06) «Οργάνωση και Λειτουργία Αρχών Ελέγχου Κυκλοφορίας των 

οχημάτων-Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

12)Την Αριθ. Φ. 101/17353/1929/06 (ΦΕΚ 392 Β’/06) Κ.Υ.Α., ως ισχύει. 

13) Το άρθρο 21 του Π.Δ. 81/2014 (ΦΕΚ 125 Α’/14) «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και 

Λιμενικών Αρχών και Ρύθμιση Θεμάτων Στελέχωσης αυτών». 

  15) Την Αριθμ.οικ.Γ5/145078/21-07-2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3202 Β’/ 2021). 

16)Την ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων και λοιπών περιοχών δικαιοδοσίας Λ/Χ Μυκόνου, καθώς 

και την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος κατά την διάρκεια εργασιών 

ανεφοδιασμού των πλοίων-σκαφών με καύσιμα και την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από βυτιοφόρα 

οχήματα. 
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 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Ι. Οι πετρελεύσεις πλοίων και σκαφών από βυτιοφόρα οχήματα στην περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου 

Μυκόνου του θα διενεργούνται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 293/1986 (ΦΕΚ 129 Α’/86) 

«Εφαρμογή Κανονισμού για την Ασφαλή Πετρέλευση των πλοίων» και των λοιπών σχετικών διατάξεων,  τηρουμένων 

απαραιτήτως  των κάτωθι προϋποθέσεων: 

ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: 
 

1. Κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων 

εμπορευμάτων οδικώς, ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, πρέπει να 

διορίζει έναν ή περισσότερους συμβούλους ασφαλούς μεταφοράς για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, 

υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτομα, ιδιοκτησίες και 

στο περιβάλλον.   

Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Συμβούλου Ασφαλείας Μεταφοράς  Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) 

αναφέρονται στις διατάξεις την ανωτέρω (15) σχετικής.  

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η είσοδος σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις των βυτιοφόρων οχημάτων των επιχειρήσεων 

που δεν έχουν γνωστοποιήσει την ταυτότητα του Σ.Α.Μ.Μ.Ε. στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και αυτών που το 

πλήρωμα τους δεν φέρει οδηγίες ασφαλούς φόρτωσης/εκφόρτωσης σε πλοίο ή «εκφόρτωσης» πετρέλευσης 

σκαφών/πλοίων από τον Σ.Α.Μ.Ε.Ε. 

2. Για τη διενέργεια των πετρελεύσεων με βυτιοφόρα οχήματα σε πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. απαιτείται άδεια-

έγκριση της οικείας Λιμενικής Αρχής, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, στην οποία θα 

αναφέρονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του οχήματος που θα μεταφέρει τα καύσιμα, το σκάφος που θα παραλάβει 

τα καύσιμα καθώς και η ποσότητα και το είδος των καυσίμων. Η ανωτέρω άδεια-έγκριση θα λαμβάνεται για κάθε 

διενεργούμενη πετρέλευση σε πλοία άνω των 500 κ.ο.χ. ανεξαρτήτως ποσότητας καυσίμων που πρόκειται να 

παραδοθεί. Για τον ομοιόμορφο χειρισμό του θέματος η αίτηση θα έχει την μορφή του επισυναπτόμενου στην 

παρούσα «Υποδείγματος 1», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και θα πρέπει να υποβάλλεται 

εγκαίρως, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στο Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Λιμεναρχείου 

Μυκόνου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στον Αξιωματικό Φυλακής τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου 

θα χορηγείται η σχετική έγκριση-άδεια.  

3. Η πετρέλευση θα διενεργείται με ευθύνη του οδηγού του βυτιοφόρου οχήματος και του Πλοιάρχου/Α’ 

Μηχανικού του ανεφοδιαζόμενου πλοίου, οι οποίοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς 

αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου. 

4. Τα εν λόγω βυτιοφόρα οχήματα και οι οδηγοί τους υποχρεούνται να φέρουν όλα τα προβλεπόμενα από την 

κείμενη Νομοθεσία έγγραφα - πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων: 

(α) Αίτηση εταιρείας πρατηρίου υγρών καυσίμων, 

(β)  Άδεια κυκλοφορίας βυτιοφόρου οχήματος,  

   (γ) Δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος, 

(δ) Ασφάλεια οχήματος,  

(ε) Πιστοποιητικό ελέγχου καταλληλότητας A.D.R [δεν απαιτείται για οχήματα που διαθέτουν δεξαμενές 
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χωρητικότητας έως χίλια (1000) λίτρα]  

(στ) Κ.Τ.Ε.Ο, 

(ζ) Πιστοποιητικό ογκομέτρησης,   

(η) Δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης ανάλογα με την συναλλαγή, 

(θ) Άδεια οδήγησης οδηγού, 

(ι) Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού A.D.R. 

(ια) Οδηγίες ασφαλούς διενέργειας πετρέλευσης του Σ.Α.Μ.Μ.Ε. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά-έγγραφα θα προσκομίζονται προς έλεγχο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μαζί με την 

αίτηση πετρέλευσης.  

5. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των βυτιοφόρων οχημάτων (φερόμενων φορτίων ή κενών), στις 

χερσαίες ζώνες λιμένων αρμοδιότητάς του Λιμεναρχείου Μυκόνου καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Επιτρέπεται η 

στάση και η στάθμευσή τους μόνο (ε) μόνο κατά τη διάρκεια της πετρέλευσης και για όσο χρόνο αυτή 

πραγματοποιείται, με το βυτιοφόρο όχημα κανονικά σταθμευμένο χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία 

των υπόλοιπων οχημάτων που κινούνται επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει). Το βυτιοφόρο όχημα που πρόκειται να διενεργήσει την πετρέλευση θα βρίσκεται στον 

χώρο της παράδοσης το ανώτερο τριάντα λεπτά πριν την διενέργειά της.  

6. Κατά την διάρκεια της ημέρας επιτρέπεται η πετρέλευση πλοίων εφ’ όσον:  

i) Παραπλεύρως του ανεφοδιαζόμενου πλοίου, δεν υπάρχουν πλοία που εκτελούν εργασίες με χρήση φλόγας. 

ii) Επί της προβλήτας δεν εκτελούνται πάσης φύσεως θερμές ή ψυχρές εργασίες ή δεν λειτουργούν μηχανήματα 

που μπορούν να παράγουν σπινθήρες, θερμότητα, κ.λ.π., ή δεν υπάρχουν πηγές που θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. 

7. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απαγορεύεται η πετρέλευση στην περιοχή δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Μυκόνου. 

Κατ’ εξαίρεση δύναται να επιτραπεί μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Λιμενικής Αρχής  υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

i) Να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 6 της παρούσης. 

ii) Να υπάρχει επαρκής και ασφαλής φωτισμός στο χώρο που πρόκειται να διενεργηθεί η πετρέλευση. 

Ως διάρκεια της νύχτας καθορίζεται κατά την εφαρμογή της παρούσης το χρονικό διάστημα από τη δύση του ηλίου 

μέχρι την ανατολή του ηλίου.  

8. Απαγορεύεται η πετρέλευση εντός λιμένων περιοχής δικαιοδοσίας μας, πλοίων των ακόλουθων κατηγοριών:  

i) Άφορτων υγραεριοφόρων (LPG-ING) οι δεξαμενές φορτίου των οποίων δεν είναι αδρανοποιημένες ή ελεύθερες 

αερίων.  

ii) Πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά των κλάσεων 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5 του IMDG Code, εξαιρουμένων των 

εκρηκτικών ασφαλείας1.4 S. 

9. Οι πετρελεύσεις σε περιοχές δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Μυκόνου θα διενεργούνται ως κάτωθι: 

i) Νέος Λιμένας Μυκόνου: Ζώνες 4 έως 21 συνημμένου διαγράμματος. Στις προβλήτες Νο 6, 7, 7Β για μεγάλα 

σκάφη/πλοία, κατόπιν εγκρίσεως της Λιμενικής Αρχής Μυκόνου. 

ii) Παλαιός Λιμένας Μυκόνου: Ζώνη 13 συνημμένου διαγράμματος, και εφόσον στη ζώνη 12 δεν εξυπηρετούνται 
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λέμβοι της κρουαζιέρας. 

iii) Αλιευτικό καταφύγιο Παλαιού Λιμένα Μυκόνου: (Ζώνη 14 συνημμένου διαγράμματος)  

iv) Ορνός Μυκόνου: Ζώνη 1 και 2 συνημμένου διαγράμματος. 

v) Πλατύς Γιαλός Μυκόνου: Ζώνες 1 και 2 συνημμένου διαγράμματος, και μόνο για την κατηγορία των σκαφών που 

επιτρέπεται να προσδένουν στις εν λόγω ζώνες σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, όπως ισχύει κατά το χρονικό διάστημα από 20:00’ έως 09:00’. 

10. Κατ’ εξαίρεση δύναται, για λόγους ανωτέρω βίας, να διενεργηθεί πετρέλευση σε διαφορετικό από τους ως 

άνω καθορισμένους χώρους, μόνο κατόπιν εγκρίσεως της οικείας Λιμενικής Αρχής και σε υποδειχθείσα από αυτήν 

θέση.  

11. Για την ασφαλή διενέργεια των πετρελεύσεων, με μέριμνα των Πλοιάρχων και των Μηχανικών των 

ανεφοδιαζόμενων πλοίων/σκαφών, θα λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην 

περιοχή καθώς και οι ιδιαιτερότητες αυτής (πυκνότητα κυκλοφορίας σκαφών, γειτνιάζοντες χώροι κ.λ.π.), 

ενεργώντας πάντα με γνώμονα τους κανόνες ναυτικής τέχνης, την επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία και 

εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας του άρθρου 9 του Π.Δ. 293/1986 (ΦΕΚ 129 Α’/86).  

12. Για τις παραλαβές πετρελαιοειδών καταλοίπων και πετρελαιοειδών μιγμάτων των πλοίων από βυτιοφόρα 

οχήματα, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του Αριθ. 34 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 700 Β’/2003) 

«Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από  πλοία». Η αρμόδια 

Λιμενική Αρχή πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως, με μέριμνα του οδηγού του βυτιοφόρου οχήματος, τουλάχιστον 

οκτώ (08) ώρες πριν την έναρξη των εργασιών παραλαβής για τον χρόνο, τον τόπο, το είδος και την ποσότητα των 

υπό παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων, καθώς και για τα στοιχεία του πλοίου που παραδίδει αυτά. 

13. Όλα τα βυτιοφόρα οχήματα προκειμένου να προβούν στην παράδοση καυσίμων σε πλοία ή παραλαβή 

πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία, πρέπει να φέρουν τον προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία 

εξοπλισμό (πυροσβεστήρες, ετικέτες κινδύνου, οδηγία ασφαλείας κ.α.), καθώς και τα απαραίτητα υλικά και μέσα 

προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, ανάλογα με την μεταφορική τους ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται 

σε ανωτέρω (7) σχετική και συγκεκριμένα: 

i) ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΟΚΤΩ (08) m3. 

α)  Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών. 

β)  Έναν (01) σάκο με περιεχόμενο εκατό (100 τμχ.) απορροφητικές πετσέτες. 

ii) ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΚΤΩ (08) m3. 

α) Δύο (02) κουβάδες για την αντιμετώπιση τυχόν διαρροών. 

β) Έναν (01) σάκο με περιεχόμενο εκατό (100 τμχ.) απορροφητικές 

πετσέτες. 

γ) Απορροφητικό φράγμα μήκους έξι (06) μέτρων. 

δ) Μέσο επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο). 

Τα μέσα και τα υλικά αντιρρύπανσης μπορούν εναλλακτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα κατά τη διάρκεια της 

πετρέλευσης σε άλλο όχημα συνοδείας ή σε άλλο βυτιοφόρο που συμμετέχει στην παράδοση.  

Στα βυτιοφόρα μεταφορικής ικανότητας άνω των 8m3 συνιστάται προαιρετικά να υπάρχει ένας (01) βοηθός. Ο 

οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και ο βοηθός του οφείλουν να γνωρίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν 
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στη περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης και συγκεκριμένα: 

i) Τις ενέργειες διακοπής της διαρροής, 

ii)  Την ανάπτυξη και χρήση του διατιθέμενου εξοπλισμού για τον περιορισμό και την καταπολέμηση της ρύπανσης 

και τον καθαρισμό του χερσαίου ή θαλάσσιου χώρου, 

iii)   Ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής, καθώς και του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου ή του φορτωτή, 

iv) Τηλέφωνα ανάγκης για κλήση ενισχύσεων. 

Τα ως άνω υλικά, μέσα και εξοπλισμός πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 

ΙΙ. Το Λιμεναρχείο Μυκόνου να τηρεί Φάκελο πετρελεύσεων από βυτιοφόρα οχήματα. 

IΙΙ. Οι παραβάτες της παρούσης ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις των άρθρων 45 του Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α’/73), 13 παρ.1 

εδαφ. β (i) του Π.Δ. 55/ 1998 (ΦΕΚ 58 Α’/98) και 61 του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α’/2018), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν, αντίστοιχα.- 

 

Ο Λιμενάρχης 
 
 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΤΕΝΑΣ Μιχαήλ 
 Επισυνάπτεται: 
Αίτηση πετρέλευσης από Βυτιοφόρο Όχημα (Υπόδειγμα 1) 
  
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων Νήσου Μυκόνου 
2. Οδηγοί Βυτιοφόρων Οχημάτων 
3. Ναυτικοί Πράκτορες Νήσου Μυκόνου 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ - ΔΙΠΘΑΠ Β΄ (υ.τ.α) 
2. 6Η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. (υ.τ.α) 
3. Πλοίαρχοι Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων 
8. Κυβερνήτες Ε/Γ – Τ/Ρ Σκαφών  

9. Π.Ν.Α./Π.Ε. Μυκόνου 
    10. Τελωνείο Μυκόνου 

11. Δήμος Μυκόνου 
12. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. κ. Λιμενάρχη 

2. Γρ. κ. Υπολιμενάρχη  
3. Γρ. Λιμενικής Αστυνομίας 
4. Γρ. Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΑΙΤΗΣΗ      ΠΡΟΣ: ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ  

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε Άδεια πετρέλευσης σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία που παραθέτω.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:  

…………………………………………………………… 

Α.Φ.Μ.: ……………………………………………… 

Δ.Ο.Υ.: ………………………………………………. 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ………………………… 

…………………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: 

ΕΠΙΘΕΤΟ: …………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: …………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 

…………………………………………................. 

………………………………………………………….. 

ΙΣΧΥΣ: ………………………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ: 

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: 

ΕΠΙΘΕΤΟ: ……………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ: 

ΕΠΙΘΕΤΟ: …………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΟΝΤΟΣ: 

ΕΠΙΘΕΤΟ: …………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………… 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ……………………………………… 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 

1. ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ:……………………… 

2. ΣΗΜΑΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ: ……………………… 

3. ΑΡΙΘ. ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ: ……………………… 

4. ΕΙΔΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ: …………………………. 

5. ΘΕΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ: ………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ: 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: …………………………… 

ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ……………….. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ: …………………. 

ΩΡΑ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ: ……………………….. 

ΤΟΠΟΣ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ: …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη 

δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
Υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

• Ατομικά στοιχεία ως ανωτέρω αίτηση. Με 

ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 

κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις 

της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 

δηλώνω ότι 

Το Βυτιοφόρο/α όχημα/τα καθώς και ο οδηγός 
διαθέτει/ουν όλα τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά 
(σε ισχύ), εξοπλισμό καθώς και τα απαραίτητα υλικά 
και μέσα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος  
που προβλέπονται, αναλόγως της κατηγορίας του, 
από την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει. 

 

 

Τόπος – Ημερομηνία 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

 

 

 

Εγκρίνουμε την διενέργεια της παραπάνω 

πετρέλευσης τηρούμενων των προϋποθέσεων της 

σχετικής νομοθεσίας. Μετά το πέρας της 

πετρέλευσης απαγορεύεται η παραμονή του 

οχήματος στην περιοχή. 

 

              (τόπος)……..….…., (ημ/νία)………....…. 

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
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ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
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ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 
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ΑΛΙΕΤΥΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
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ΟΡΝΟΣ 
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ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ 
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