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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
Αγαπητέ Πλοίαρχε,
Η Μαρίνα Φλοίσβου, ως κομμάτι της πολιτικής της, αναγνωρίζει την διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων
ως άρρηκτο μέρος του συνόλου των λειτουργιών της, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του
περιβάλλοντος με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Η εταιρεία αντιλαμβάνεται τη δέσμευσή αυτή ως κοινωνική
ευθύνη απέναντι στους πελάτες, στους εργαζομένους και στους μετόχους της, αλλά και στους επισκέπτες της
μαρίνας. Στο πλαίσιο αυτό, η Μαρίνα Φλοίσβου συλλέγει και ανακυκλώνει με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο τα
παρακάτω είδη αποβλήτων:
A. Επικίνδυνα Απόβλητα:
Τα παρακάτω είδη αποβλήτων δεν μπορούν να διατεθούν σε κάδους απορριμμάτων ή ανακύκλωσης:
• Απορροφητικά υλικά ρυπασμένα με λάδια και άλλα χημικά
• Χρησιμοποιημένα φίλτρα ρυπασμένα με λάδια και άλλα χημικά
• Δοχεία ρυπασμένα με πετρελαιοειδή, λιπαντικά έλαια, χρώματα και άλλα χημικά
• Άλλα χημικά
• Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
• Λαμπτήρες φθορισμού
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Μαρίνας Φλοίσβου για οδηγίες και πληροφορίες στα
τηλέφωνα 2109871000-2, 2109871333

•

Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων: Διατίθενται στις δεξαμενές με την σχετική
σήμανση, οι οποίες βρίσκονται στις Προβλήτες Α, Ε, G&D της μαρίνας.
Επικοινωνήστε μαζί μας τόσο για μικρές ποσότητες, προκειμένου υπάλληλος
της εταιρείας μας να βρίσκεται μαζί σας κατά την διάθεση, όσο και για
μεγαλύτερες ποσότητες που απαιτούν άντληση.

•

Σεντινόνερα/ Πετρελαιοειδή Κατάλοιπα: Διατίθενται στις δεξαμενές με την
σχετική σήμανση, οι οποίες βρίσκονται στις Προβλήτες Α, Ε, G&D της
μαρίνας. Επικοινωνήστε μαζί μας τόσο για μικρές ποσότητες, προκειμένου
υπάλληλος της εταιρείας μας να βρίσκεται μαζί σας κατά την διάθεση, όσο
και για μεγαλύτερες ποσότητες που απαιτούν άντληση.
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•

Μπαταρίες και συσσωρευτές: διατίθενται στους κάδους με την σχετική
σήμανση, οι οποίες βρίσκονται στις Προβλήτες Α&Ε της μαρίνας.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν πρόκειται για μεγάλες ποσότητες.

•

Μπαταρίες οικιακού τύπου: διατίθενται εντός ειδικών περιεκτών – σωλήνων
οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε κομβικά σημεία των εγκαταστάσεων (εντός
του Διοικητηρίου, έμπροσθεν ανελκυστήρων του κτιρίου 6, εντός του Συντηρητηρίου
της Μαρίνας)

B. Απορρίμματα (φαγητά και άλλα ): Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως τα απορρίμματα τοποθετούνται σε
κλειστές διπλές σακούλες βαρέως τύπου, μέσα στους κάδους απορριμμάτων
με το καπάκι του κάδου κλειστό μετά τη χρήση.

Γ. Ανακυκλώσιμα υλικά: Παρακαλούμε όπως δίνετε ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ανακυκλώσιμα υλικά να
τοποθετούνται στους σωστούς κάδους (μπλε κάδοι). Για τη διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε λίστα με τα είδη
των απορριμμάτων που μπορούν να τοποθετηθούν στους μπλε κάδους:
• Χάρτινη συσκευασία και χαρτόνια από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα,
δημητριακά, πίτσα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόπαστα, κλπ.
• Αλουμίνιο όπως κουτάκια από αναψυκτικά, μπύρες κλπ.
• Γυάλινη συσκευασία από νερό, χυμό, αναψυκτικά, αλκοόλ, φαγητό κλπ.
• Πλαστική συσκευασία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι,
απορρυπαντικά, σαμπουάν, πλαστικές σακούλες κλπ.
• Tinplate packaging από συμπυκνωμένο γάλα, καφέ, τόνο, τοματοχυμό,
τροφή ζώων κλπ.
Δ. Οργανικά απόβλητα: Παρακαλούμε τα οργανικά απόβλητα να τοποθετούνται στους καφέ κάδους.
Ενδεικτικά:
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•
•
•
•
•
•
•

Φρούτα, λαχανικά, φλούδες και κοτσάνια
Κρέας – ψάρι – θαλασσινά (και τα κόκκαλα)
Αυγά (και τα τσόφλια)
Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια
Δημητριακά, αλεύρι, ψωμί, κέικ, γλυκά
Υπολείμματα και φίλτρα από καφέ/τσάι
Γαλακτοκομικά (τυρί, παχύρευστες κρέμες, γιαούρτι)
Ξηροί καρποί και περιβλήματα
Κουκούτσια ελιάς
Κλαδιά, φύλλα, χώμα, γκαζόν
Πριονίδι, ροκανίδι
Στάχτη καυσόξυλων
Χαρτί κουζίνας, χαρτοσακούλες, εφημερίδες (όχι χρωματιστά, γυαλιστερά ή πλαστικοποιημένα χαρτιά)

Ε. Γυάλινο μπουκάλι: Ειδικά για τα γυάλινα μπουκάλια, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ειδικούς κάδους που
βρίσκονται στις Προβλήτες Α & Β.

ΣΤ. Λύματα: Στην μαρίνα λειτουργούν δύο σημεία λήψης λυμάτων, στον Προβλήτα Α και στο σταθμό
πετρέλευσης στον Προβλήτα G (για σκάφη μέχρι 30 μέτρα σε πλαγιοδέτηση). Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί
μας στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα σημεία λήψης λυμάτων.
Επίσης, για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση του συγκεκριμένου τύπου αποβλήτων παρέχεται η δυνατότητα
κλήσης της συνεργαζόμενης εταιρείας ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε., η οποία διαθέτει
αδειοδοτημένα βυτιοφόρα οχήματα για τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση λυμάτων στο Κέντρο Επεξεργασίας
Λυμάτων Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ).
Οι παραπάνω ευκολίες υποδοχής αποβλήτων της μαρίνας αποτυπώνονται στο διάγραμμα, το οποίο
επισυνάπτεται.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
Η χρέωση για την παράδοση των Πετρελαιοειδών καταλοίπων, των επικινδύνων και μη στερεών αποβλήτων και
των λυμάτων είναι ανάλογη με το μέγεθος του σκάφους (συγκεκριμένα με το ονομαστικό εμβαδόν, δηλ. μήκος
επί πλάτος). Επίσης, έχει προβλεφθεί μία πρόσθετη χρέωση σε περίπτωση που είναι απαραίτητο ένα ή
περισσότερα δρομολόγια του μικρού οχήματος μεταφορών της εγκατάστασης για την παραλαβή ογκωδών
στερεών απορριμμάτων. Το σύστημα συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Είδος αποβλήτων
-Πετρελαιοειδή
Κατάλοιπα
στις
δεξαμενές της μαρίνας
-Μη Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα
-Επικίνδυνα Στερεά Απόβλητα
-Λύματα στα σημεία λήψης της μαρίνας

Χρέωση

Σημειώσεις

1,02 € ανά m² σκάφους*
(συμπεριλαμβάνεται στην
κατηγορία other services)

Μηνιαία χρέωση στο
τιμολόγιο του σκάφους
από την μαρίνα

Λύματα (ομαδική λήψη λυμάτων που
οργανώνει ο Φορέας Διαχείρισης)

50€/m3

Εφάπαξ χρέωση στο
τιμολόγιο του σκάφους
από την μαρίνα

Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ως 20%
υγρασία και ελεύθερο νερό) - άντληση
από σκάφος

-200€ για ποσότητα ως και 2
τόνων
-0 € για ποσότητα >2 τόνων

Πετρελαιοειδή κατάλοιπα - άντληση
από σκάφος

-Τιμή κατ’ αποκοπή μέχρι
15m3: €300
-Τιμή για κάθε επιπλέον m3
(πέραν των 15m3): €21
-Τιμή για κάθε επιπλέον ώρα
(πέραν του 2ώρου): €63
Δωρεάν

Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες και
Ηλεκτρικοί Συσσωρευτές
Ογκώδη στερεά απόβλητα

30 € ανά δρομολόγιο

Τιμολογείται απευθείας
το σκάφος από τον
συνεργαζόμενο φορέα
διαχείρισης
Τιμολογείται απευθείας
το σκάφος από τον
συνεργαζόμενο φορέα
διαχείρισης

Εφάπαξ χρέωση στο
τιμολόγιο του σκάφους
από την μαρίνα

*ανεξαρτήτου ποσότητας
Οι ανωτέρω χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αναπροσαρμόζονται ετησίως σύμφωνα με τον εγκεκριμένο
τιμοκατάλογο ελλιμενισμού και υπηρεσιών της Μαρίνας Φλοίσβου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην ανωτέρω χρέωση δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση που κάποιο σκάφος καλέσει απευθείας βυτιοφόρο
για παράδοση λυμάτων. Στην περίπτωση αυτή η χρέωση προκύπτει κατόπιν συμφωνίας του σκάφους και της
εταιρείας παραλαβής λυμάτων Βυτιοφόρα Μεταφοράς Λυμάτων ΕΠΕ.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων που συμβάλετε στην προσπάθειά μας να διατηρήσουμε το περιβάλλον, τη
μαρίνα και την θάλασσα καθαρή. Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα
2109871000-2, 2109871333.

Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων διαχείρισης αποβλήτων:

PRD33: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σελ 4 από 11

FRM88– 04.06.2020

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΕΝΤΙΝΟΝΕΡΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ

HEC AE.

CYTOP A.E.

Προβλήτες Α, D, Ε, G

Προβλήτες Α, D, Ε, G

Τηλ:

210 42 90 280 (για απευθείας
άντληση από το σκάφος)

210 5578053(για απευ θείας άντληση
από το σκάφος)

Fax:

210 42 90 286

210 5577658

ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΓΥΑΛΙΝΟ Υ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ

KLIMAX PLUS

HERRCO S.A

Κατόπιν επι κοινωνίας με την
μαρίνα

Προβλήτες A, B

Τηλ:

210 3417162

210-2888000

Fax:

-

210 8012272

ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ &
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΙΚΤΩΝ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ

ΑΦΗΣ Α.Ε.

Προβλήτες A , E

Κτίριο 6, Γραφεία Διοίκησης ,
Συντηρητήριο

Τηλ:

210 3421091

210 8030244/210 8030355

Fax:

210 3426622

210 8030604

ΦΙΛΤΡΑ, ΣΤΟΥΠΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΗΜΙΚΑ κτλ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

POLYECO S.A.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

Κατόπιν επι κοινωνίας με την
μαρίνα

Κατόπιν επικοινωνίας με την μαρίνα

Σημείο
Συλλογής:

Σημείο
Συλλογής:

Σημείο
Συλλογής:

Σημείο
Συλλογής:
Τηλ:

210 6622055-6

Fax:

210 6626300

210 5319762 -5
210 5319766
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι φορείς διαχείρισης μεριμνούν για την κάλυψη των αναγκών παράδοσης
αποβλήτων των πλοίων/σκαφών που προσεγγίζουν συνήθως τις λιμενικές τους εγκαταστάσεις, χωρίς να
προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα πλοία.
Η διαδικασία καταγγελίας ανεπάρκειας ευκολιών υποδοχής πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένης φόρμας, η
οποία συμπληρώνεται από το χρήστη και γνωστοποιείται στην οικεία λιμενική αρχή, τη Γενική Γραμματεία
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υ.Ν.Α. και το φορέα διαχείρισης. Το έντυπο αναφοράς φαίνεται παρακάτω.
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REPORTING FORM FOR ALLEGED INADEQUACY OF PORT RECEPTION FACILITIES /
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1. SHIP'S PARTICULARS / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ
Name of ship / Όνομα πλοίου: __________________________________________________________
Owner or operator/ Διαχειρίστρια ή πλοιοκτήτρια εταιρία πλοίου:
___________________________________________________________________________________
Contact details of owner or operator / Στοιχεία διαχειρίστριας ή πλοιοκτήτριας εταιρείας:
Tel / Τηλ: __________________________________________________________________________
Fax: ________________________________________________________________________________
Address / Διεύθυνση: __________________________________________________________________
Distinctive number or letters / ΔΔΣ: ______________________________________________________
IMO No / Νο ΙΜΟ: ____________________________________________________________________
Gross Tonnage / Χωρητικότητα (GT): _____________________________________________________
Port of registry / Λιμάνι νηολόγησης: _____________________________________________________

2. PORT PARTICULARS / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΜΕΝΟΣ
Country / Χώρα: ______________________________________________________________________
Name of port or area / Όνομα λιμένος ή περιοχής: __________________________________________
Name of company operating reception facility (if applicable) / Όνομα εταιρίας που διαχειρίζεται τις
Ευκολίες Υποδοχής Αποβλήτων (αν εφαρμόζεται):
___________________________________________________________________________________
Date of arrival / Ημερομηνία Κατάπλου: _________________________________
Date of occurrence / Ημερομηνία Συμβάντος: ____________________________
Date of departure / Ημερομηνία Απόπλου: _______________________________

3. TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY / ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
3.1 Oil / Πετρελαιοειδή (MARPOL Annex I)

Type of oily waste / Quantity / Τύπος πετρελαιοειδούς αποβλήτου

Ποσότητα (m3)
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❑
❑
❑
❑
❑

Bilge water / Σεντινόνερα
Sludge from FO purifier / Κατάλοιπα από FO purifier
Dirty ballast water / Ακάθαρτο θαλάσσερμα
Tank washings / Εκπλύματα δεξαμενών
Other (please specify) / Άλλο (Παρακαλώ ονομάστε)

Where facilities available? / Υπήρχαν Διαθέσιμες Ευκολίες Υποδοχής?
❑ Yes / Ναι
❑ No / Όχι
Costs involved / Ποσό που απαιτήθηκε για την παραλαβή των αποβλήτων:
___________________________________________________________________________________
3.2 Noxious Liquid Substances (NLS) / Υγρές Επιβλαβείς ουσίες (MARPOL Annex II)

Type of NLS residue/water mixture for discharge to facility from tank washings / Τύπος υπολειμμάτων/
αποβλήτων υγρών επιβλαβών ουσιών που προέρχονται από εκπλύματα δεξαμενών και προορίζονται για
παράδοση σε ευκολία υποδοχής
Quantity /
Ποσότητα (m3)
❑ Category A substance / Ουσία Α κατηγορίας
❑ Category B substance / Ουσία Β κατηγορίας
❑ Category C substance / Ουσία C κατηγορίας
❑ Other (please specify) / Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)
Substance is designated as / Η ουσία χαρακτηρίζεται ως
❑ Solidifying / Στερεοποιούμενη
❑ High viscosity / Υψηλού ιξώδους
Proper shipping name of the NLS involved / Ορθή τεχνική ονομασία της υγρής επιβλαβούς ουσίας ____
Where facilities available? / Υπήρχαν Διαθέσιμες Ευκολίες Υποδοχής?
❑ Yes / Ναι
❑ No / Όχι
Costs involved / Ποσό που απαιτήθηκε για την παραλαβή των αποβλήτων:
___________________________________________________________________________________
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3.3 Sewage / Λύματα (MARPOL Annex IV)

Type of Sewage /
Τύπος λύματος
❑ Sewage / Λύματα
❑ Gray water / Φαιόχρωα ύδατα

Quantity /
Ποσότητα (m3)

Where facilities available? / Υπήρχαν Διαθέσιμες Ευκολίες Υποδοχής?
❑ Yes / Ναι
❑ No / Όχι
Costs involved / Ποσό που απαιτήθηκε για την παραλαβή των αποβλήτων:
___________________________________________________________________________________
3.4 Garbage / Απορρίμματα (MARPOL Annex V)

Type of garbage /
Τύπος απορρίμματος
❑ Plastic / Πλαστικό
❑ Floating dunnage, lining or packing materials / Υλικά στοιβασίας

Quantity /
Ποσότητα (m3)

και συσκευασίας που επιπλέουν
❑ Ground paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc /
τεμαχισμένο χαρτί, κουρέλια, γυαλί, μπουκάλια, κεραμικά κ.α.
❑ Paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc /
Χαρτί, κουρέλια, γυαλί, μπουκάλια, κεραμικά κ.α.
❑ Food waste / Υπολείμματα τροφών
❑ Incinerator ash / Στάχτη αποτεφρωτήρα.
❑ Ash from plastic / Στάχτη από πλαστικά.
❑ Other (please specify) / Άλλο (Παρακαλώ προςδιορίστε)
Where facilities available? / Υπήρχαν Διαθέσιμες Ευκολίες Υποδοχής?
❑ Yes / Ναι
❑ No / Όχι
Costs involved / Ποσό που απαιτήθηκε για την παραλαβή των αποβλήτων:
___________________________________________________________________________________
3.5 Other wastes / Άλλα απόβλητα
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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4. WAS THERE ANY WASTE NOT ACCEPTED BY THE FACILITY / ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. INADEQUACY OF FACILITIES / ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ.
5.1 Remarks on inadequacies / Παρατηρήσεις για ανεπάρκειες
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.2 Location of facilities (close to the vessel, inconvenient location or vessel had to shift berth involving
delay) /
Θέση ευκολιών υποδοχής (κοντά στο πλοίο, ακατάλληλη τοποθεσία ή ανάγκη μεθόρμισης με
αποτέλεσμα καθυστερήσεις)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.3 If you experienced a problem, with whom did you discuss this problem or report to? /
Αν υπήρξε πρόβλημα με ποιον το συζητήσατε ή σε ποιον το αναφέρατε?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.4 Did you give prior notification (in accordance with relevant port requirements) about the vessel's
requirements for reception facilities / Ακολουθήσατε την διαδικασία ειδοποίησης που απαιτείται για
παράδοση σε ευκολίες?
❑ Yes / Ναι
❑ No / Όχι
5.5 Did you receive confirmation on the availability of reception facilities on arrival? /
Λάβατε επιβεβαίωση για την διαθεσιμότητα ευκολιών υποδοχής?
❑ Yes / Ναι
❑ No / Όχι

6. ANY ADDITIONAL REMARKS-COMMENTS / ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. MASTER'S SIGNATURE /
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ………………………………………….
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DATE / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

…………………………………………
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