Notification 72 hours prior to entry into a Greek port

☐New notification//Νέα αναφορά
☐Notification update//Ενημέρωση αναφοράς

Αναφορά 72 ωρών προ κατάπλου πλοίου σε ελληνικό λιμένα

Must be submitted for any foreign flagged ship irrespective of its size, obliged to expanded inspection bound
for a Greek port or anchorage
Υποβάλλεται για όλα τα πλοία ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους τα οποία φέρουν σημαία διαφορετική από την ελληνική, είναι
υπόχρεα σε εκτεταμένη επιθεώρηση και τα οποία κατευθύνονται σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο

Please fill in using English and in capital letters // Συμπληρώνεται στην αγγλική γλώσσα με κεφαλαία
To Port Authority of
Προς Λιμενική Αρχή

Ship identification // Στοιχεία αναγνώρισης πλοίου
MMSI

Call Sign

IMO

Διεθνές Διακριτικό Σήμα

Ship’s name

Ship’s flag

Όνομα πλοίου

Σημαία πλοίου

Voyage information // Στοιχεία ταξιδιού
Port of destination
Λιμένας προορισμού

Estimated date and Time of Arrival (Local Time)

[ETA] Date

___ /___ /_____

Time

Estimated date and Time of Departure (Local Time) [ETD] Date

___ /___ /_____

Time

Εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα κατάπλου (Τοπική Ώρα)

Ημερομηνία

Εκτιμώμενη ημερομηνία και ώρα απόπλου (Τοπική Ώρα)

Call at anchorage

☐

Κατάπλους σε αγκυροβόλιο

Ημερομηνία

Yes

☐

Ναι

Planned Operations at the port
or anchorage of destination

☐

Loading

Προγραμματισμένες εργασίες στο
λιμένα/αγκυροβόλιο προορισμού

☐

Other (description)

Ώρα
Ώρα

___:___
___:___

No
Όχι

☐

Φόρτωση

Unloading
Εκφόρτωση

Άλλες (περιγραφή)

Planned statutory survey inspections and substantial maintenance
& repair work to be carried out whilst in the port of destination
Θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις και εργασίες ουσιαστικής συντήρησης και
επισκευής που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά την παραμονή στο
λιμένα/αγκυροβόλιο προορισμού

Tanker vessels only // Μόνο δεξαμενόπλοια
Configuration of hull
Single hull

☐

Δομή δεξαμενοπλοίου

Μονό κύτος

Single hull SBT

☐

Μονό κύτος με δεξαμενή διαχωρισμένου έρματος

Condition of cargo and ballast tanks

☐

Κατάσταση των δεξαμενών φορτίου και έρματος

Full
Πλήρεις

☐

Empty
Κενές

☐

Double hull

☐

Inerted

Διπλό κύτος
Αδρανείς

Volume and nature of the cargo
Όγκος και φύση του φορτίου

Other information // Λοιπές πληροφορίες
Date of last expanded inspection in the Paris MOU region

___ /___ /_____

Ημερομηνία τελευταίας εκτεταμένης επιθεώρησης στην περιοχή του ΜΣ των Παρισίων

Actual Time of Departure from the last port of call (UTC) [ATD from Date
Time
last port
___ /___ /_____
___:___
Πραγματικός χρόνος απόπλου από τον προηγούμενο λιμένα ή το
Ημερομηνία
Ώρα
αγκυροβόλιο του προηγούμενου λιμένα (UTC)
of call]
Contact details // Στοιχεία επικοινωνίας
From
Owner

☐

Από

Πλοιοκτήτη

☐

Manager
Εφοπλιστή/Διαχειριστή

☐

Master
Πλοίαρχο

Name and surname

Telephone

Όνομα και επώνυμο

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

Τηλεομοιότυπο

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Date and time // Ημερομηνία και ώρα
___ /___ /_____

___:___

Signature // Υπογραφή

☐

Agent
Πράκτορα

