
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του 
Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διε-
θνή Σύμβαση για την πρόληψη ρύπανσης από 
πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτό-
κολλο του 1978 σχετικά με αυτή - Τροποποιήσεις 
στο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ. MARPOL (Ηλεκτρονι-
κά Βιβλία Καταγραφής και κανονισμοί για τον Σχε-
διαστικό Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) 
για πλοία ενισχυμένα για συνθήκες πάγου).

2 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της 
Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη ρύπαν-
σης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με 
το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή - Τρο-
ποποιήσεις στα Παραρτήματα I, II και V της Δ.Σ. 
MARPOL (Ηλεκτρονικά Βιβλία Καταγραφής).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2263.1-7/17152/2020 (1)
   Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του 

Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Δι-

εθνή Σύμβαση για την πρόληψη ρύπανσης από 

πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτό-

κολλο του 1978 σχετικά με αυτή - Τροποποιήσεις 

στο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ. MARPOL (Ηλεκτρονι-

κά Βιβλία Καταγραφής και κανονισμοί για τον Σχε-

διαστικό Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) 

για πλοία ενισχυμένα για συνθήκες πάγου). 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του 

ν. 1269/1982 (Α΄ 89), «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμ-
βασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης 
από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» 

που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση», όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/2003 (Α΄ 28).

β) Του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε) Του π.δ. 14/2011 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο 
Παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο 
τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της 
Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το 
Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθεω-
ρημένο Παράρτημα VI της Δ.Σ. MARPOL 73/78)» (Α’ 219).

στ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).

ζ) Του άρθρου 25 παρ. 4.(β) του π.δ. 13/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α’ 26).

η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

θ) Του άρθρου 15 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ι) Της υπ’ αριθ. 531.4-3/2013/3052/01.08.2013 από-
φασης των Υπουργών Εξωτερικών, Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτι-
λίας και Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιότητος έκδοσης 
αποφάσεων στους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων 
Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Β΄ 1957).

ια) Της αριθμ. Π7Δ29β-49091/27-08-2019 «Τοποθέ-
τηση Θεμιστοκλή Δεμίρη του Θεοδώρου στη θέση του 
Υπηρεσιακού Γενικού του Υπουργείου Εξωτερικών» 
(ΥΟΔΔ 645).

2. Την απόφαση MEPC.316(74) της 17ης Μαΐου 2019 
της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
(MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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RESOLUTION MEPC.316(74) 
(adopted on 17 May 2019) 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE PROTOCOL OF 1997 TO AMEND THE 
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 

1973, AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 

Amendments to MARPOL Annex VI 

(Electronic Record Books and EEDI regulations for ice-strengthened ships) 

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, 

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the 
functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international 
conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, 

RECALLING ALSO article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 
1973, as modified by the Protocols of 1978 and 1997 relating thereto (MARPOL), which specifies the 
amendment procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of 
considering amendments thereto for adoption by the Parties, 

HAVING CONSIDERED, at its seventy-fourth session, proposed amendments to MARPOL Annex VI 
concerning Electronic Record Books and EEDI regulations for ice-strengthened ships, which were 
circulated in accordance with article 16(2)(a) of MARPOL, 

1 ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to MARPOL Annex VI, 
the text of which is set out in the annex to the present resolution; 

«Τροποποιήσεις στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 
1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την πρόλη-
ψη ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με 
το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή - Τροποποιή-
σεις στο Παράρτημα VΙ της Δ.Σ. MARPOL (Ηλεκτρονικά 
Βιβλία Καταγραφής και κανονισμοί για τον Σχεδιαστικό 
Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) για πλοία ενισχυ-
μένα για συνθήκες πάγου)».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις του Παραρ-

τήματος VΙ της Δ.Σ. MARPOL, όπως αναφέρονται στην 
απόφαση MEPC.316(74) της Επιτροπής Προστασίας 
Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

2. Το κείμενο της αποφάσεως της παραγράφου 1 σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο 
στην ελληνική γλώσσα, παρατίθεται κατωτέρω.

3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου της ως άνω αποφάσεως, υπε-
ρισχύει το αγγλικό.
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2 DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be 
deemed to have been accepted on 1 April 2020 unless prior to that date, not less than one third of the 
Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross 
tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the 
amendments; 

3 INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said 
amendments shall enter into force on 1 October 2020 upon their acceptance in accordance with 
paragraph 2 above; 

4 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit 
certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all 
Parties to MARPOL; 

5 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its 
annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL. 

ANNEX 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEX VI 

(Electronic Record Books and EEDI regulations for ice-strengthened ships) 

Regulation 2 - Definitions 

1 Paragraph 42 is replaced by the following: 

"42       Polar Code means the International Code for Ships Operating in Polar Waters, 
consisting of an introduction, parts I-A and II-A and parts I-B and II-B, adopted by resolutions 
MSC.385(94) and MEPC.264(68), as may be amended, provided that: 

.1 amendments to the environment-related provisions of the introduction and 
chapter 1 of part II-A of the Polar Code are adopted, brought into force and 
take effect in accordance with the provisions of article 16 of the present 
Convention concerning the amendment procedures applicable to an 
appendix to an annex; and 

.2 amendments to part II-B of the Polar Code are adopted by the Marine 
Environment Protection Committee in accordance with its Rules of 
Procedure." 

2 A new paragraph 51 is added as follows: 

"51        Electronic Record Book means a device or system, approved by the Administration, 
used to electronically record the required entries for discharges, transfers and other operations 
as required under this Annex in lieu of a hard copy record book." 

Regulation 12 - Ozone-depleting substances 

3 In the second sentence of paragraph 6, the words "recording system" are replaced by "record 
book*". 

4 A new sentence is inserted at the end of paragraph 6 as follows: 

* Refer to the Guidelines for the use of electronic record books under MARPOL, adopted by resolution MEPC.312(74)."
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"An electronic recording system referred to in regulation 12.6, as adopted by resolution 
MEPC.176(58), shall be considered an electronic record book, provided the electronic 
recording system is approved by the Administration on or before the first International Air 
Pollution Prevention (IAPP) Certificate renewal survey carried out on or after 1 October 2020, 
but not later than 1 October 2025, taking into account the Guidelines developed by the 
Organization*" 

Regulation 13 - Nitrogen oxides (NOx) 

5 In paragraph 5.3, the words "or electronic record book*, "are inserted after the words "shall be 
recorded in such logbook". 

Regulation 14 - Sulphur oxides (SOx) and particulate matter 

6 In the last sentence of paragraph 6, the words "or electronic record book*," are inserted after 
the words "shall be recorded in such logbook". 

Regulation 19 - Application 

7 In the last sentence of paragraph 3, the words "cargo ships having ice-breaking capability" are 
replaced by the words "category A ships as defined in the Polar Code". 

Appendix I 
Form of International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate (Regulation 8) 

8 In the introductory paragraph of Appendix I, the words "by resolution MEPC.176(58) in 2008" 
are deleted. 

Appendix VIII 
Form of International Energy Efficiency (IEE) Certificate 

9 In the introductory paragraph, the words "by resolution MEPC.203(62)" are deleted. 

Appendix X 
Form of Statement of Compliance - Fuel Oil Consumption Reporting 

10 In the introductory paragraph, the word "by" between "Pollution" and "Ships" in the 
first sentence is replaced by the word "from". 

 MEPC.316(74) 
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     (IEE)  

9   ,   «   A  MEPC.203(62)» . 

 X 
   -    

10   ,   « »  « »  « »  
   « ». 

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Οκτω-

βρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2020

Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας
Υπουργείου Εξωτερικών 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

Αριθμ. 2263.1-2/17146/2020 (2)
 Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα της 

Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη ρύπαν-

σης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με 

το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με αυτή - Τρο-

ποποιήσεις στα Παραρτήματα I, II και V της Δ.Σ. 

MARPOL (Ηλεκτρονικά Βιβλία Καταγραφής). 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ

Ο YΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του 

ν. 1269/1982 (Α΄ 89), «Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμ-
βασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης 
από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978» 
που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση», όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3104/2003 (Α΄ 28).

β) Του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102).

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ε) Του π.δ. 27/2007 «Αποδοχή τροποποιήσεων στα 
Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά 

με την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης 
από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ 
της Δ.Σ. MARPOL 73/78)» (Α’ 19).

στ) Του π.δ. 8/2013 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο 
Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά 
με την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης 
από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ. 
MARPOL 73/78)» (Α’ 27).

ζ) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 114).

η) Του άρθρου 25 παρ.4. (β) του π.δ. 13/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Α’ 26).

θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

ι) Του άρθρου 15 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ια) Της υπ’ αριθ. 531.4-3/2013/3052/01.08.2013 από-
φασης των Υπουργών Εξωτερικών, Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτι-
λίας και Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιότητος έκδοσης 
αποφάσεων στους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων 
Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Β’ 1957).

ιβ) Της αριθμ. Π7Δ29β-49091/27-08-2019 «Τοποθέ-
τηση Θεμιστοκλή Δεμίρη του Θεοδώρου στη θέση του 
Υπηρεσιακού Γενικού του Υπουργείου Εξωτερικών» 
(ΥΟΔΔ 645).

2. Την απόφαση MEPC.314(74) της 17ης Μαΐου 2019 
της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
(MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 
«Τροποποιήσεις στο Παράρτημα της Διεθνούς Σύμβα-
σης για την πρόληψη ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως 
τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1978 σχετικά με 
αυτή - Τροποποιήσεις στα Παραρτήματα I, ΙΙ και V της Δ.Σ. 
MARPOL (Ηλεκτρονικά Βιβλία Καταγραφής)».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις των Παραρ-

τημάτων I, ΙΙ και V της Δ.Σ. MARPOL, όπως αναφέρονται 
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RESOLUTION MEPC.314(74) 
(adopted on 17 May 2019) 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973, AS MODIFIED BY THE 

PROTOCOL OF 1978 RELATING THERETO 

Amendments to MARPOL Annexes I, II and V 

(Electronic Record Books) 

THE MARINE ENVIRONMENT PROTECTION COMMITTEE, 

RECALLING Article 38(a) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the 
functions of the Marine Environment Protection Committee conferred upon it by international 
conventions for the prevention and control of marine pollution from ships, 

RECALLING ALSO article 16 of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 
1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL), which specifies the amendment 
procedure and confers upon the appropriate body of the Organization the function of considering and 
adopting amendments thereto, 

HAVING CONSIDERED, at its seventy-fourth session, proposed amendments to MARPOL Annexes I, II and 
V concerning Electronic Record Books, which were circulated in accordance with article 16(2)(a) of 
MARPOL, 

στην απόφαση MEPC.314(74) της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

2. Το κείμενο της αποφάσεως της παραγράφου 1 σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο στην 
ελληνική γλώσσα, παρατίθεται κατωτέρω.

3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αγγλικού και του ελληνικού κειμένου της ως άνω αποφάσεως, υπερισχύει 
το αγγλικό.
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1 ADOPTS, in accordance with article 16(2)(d) of MARPOL, amendments to MARPOL Annexes I, II 
and V, the text of which is set out in the annex to the present resolution; 

2 DETERMINES, in accordance with article 16(2)(f)(iii) of MARPOL, that the amendments shall be 
deemed to have been accepted on 1 April 2020 unless prior to that date, not less than one third of the 
Parties or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross 
tonnage of the world's merchant fleet, have communicated to the Organization their objection to the 
amendments; 

3 INVITES the Parties to note that, in accordance with article 16(2)(g)(ii) of MARPOL, the said 
amendments shall enter into force on 1 October 2020 upon their acceptance in accordance with 
paragraph 2 above; 

4 REQUESTS the Secretary-General, for the purposes of article 16(2)(e) of MARPOL, to transmit 
certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all 
Parties to MARPOL; 

5 REQUESTS ALSO the Secretary-General to transmit copies of the present resolution and its 
annex to Members of the Organization which are not Parties to MARPOL. 

ANNEX 

AMENDMENTS TO MARPOL ANNEXES I, II AND V 

(Electronic Record Books) 

MARPOL ANNEX I 

REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY OIL 

Regulation 1 - Definitions 

1 A new paragraph 39 is added as follows: 

"39   Electronic Record Book means a device or system, approved by the Administration, 
used to electronically record the required entries for discharges, transfers and other operations 
as required under this Annex in lieu of a hard copy record book." 

Regulation 17 - Oil Record Book Part I - Machinery space operations 

2 The second sentence of paragraph 1 is replaced by the following: 

"The Oil Record Book, whether as a part of the ship's official logbook, as an electronic record 
book which shall be approved by the Administration taking into account the Guidelines 
developed by the Organization*, or otherwise, shall be in the form specified in appendix III to 
this Annex." 

3 In the second sentence of paragraph 4, the words "or group of electronic entries" are inserted 
after the words "each completed page". 

Regulation 36 - Oil Record Book Part II - Cargo/ballast operations 

4 The second sentence of paragraph 1 is replaced by the following: 

* “Refer to the Guidelines for the use of electronic record books under MARPOL, adopted by resolution MEPC.312(74)"
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"The Oil Record Book Part II, whether as a part of the ship's official logbook, as an electronic 
record book which shall be approved by the Administration taking into account the Guidelines 
developed by the Organization*, or otherwise, shall be in the Form specified in appendix III to 
this Annex." 

5 In the second sentence of paragraph 5, the words "or group of electronic entries" are inserted 
after the words "each completed page". 

MARPOL ANNEX II 

REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK 

Regulation 1 - Definitions 

6 A new paragraph 22 is added as follows: 

"22    Electronic Record Book means a device or system, approved by the Administration, 
used to electronically record the required entries for discharges, transfers and other operations 
as required under this Annex in lieu of a hard copy record book." 

Regulation 15 - Cargo Record Book 

7 The existing paragraph 1 is replaced by the following: 

"Every ship to which this Annex applies shall be provided with a Cargo Record Book, whether 
as a part of the ship's official logbook, as an electronic record book which shall be approved by 
the Administration taking into account Guidelines developed by the Organization*, or 
otherwise, in the form specified in appendix II to this Annex." 

8 In the first sentence of paragraph 4, the words "or group of electronic entries" are inserted 
after the words "each page". 

MARPOL ANNEX V 
REGULATIONS FOR THE PREVENTION OF POLLUTION BY GARBAGE FROM SHIPS 

Regulation 1 - Definitions 

9 A new paragraph 19 is added as follows: 

"19       Electronic Record Book means a device or system, approved by the Administration, 
used to electronically record the required entries for discharges, transfers and other operations 
as required under this Annex in lieu of a hard copy record book." 

Regulation 10 - Placards, garbage management plans and garbage record-keeping 

10 The second sentence of the chapeau of paragraph 3 is replaced by the following: 

"The Garbage Record Book, whether as a part of the ship's official logbook, or as an electronic 
record book which shall be approved by the Administration taking into account the Guidelines 
developed by the Organization*, or otherwise, shall be in the form specified in appendix II to 
this Annex:" 

11 In the second sentence of paragraph 3.1, the words "or group of electronic entries" 
are inserted after the words "each completed page". 

* “Refer to the Guidelines for the use of electronic record books under MARPOL, adopted by resolution MEPC.312(74)"
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Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 10 Μαρτίου 2020

Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας
Υπουργείου Εξωτερικών 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
   




