BΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 889/68
Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρµογήν Κανονισµού «περί τροποποιήσεως του δια του
υπ’ αριθ. 36/1967 Β. ∆ιατάγµατος εγκριθέντος κανονισµού περί σωστικών µέσων των
πλοίων».
(ΦΕΚ 311/Α/31-12-68)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ’ όψιν:
1.
Το άρθρον 5 του Ν.∆. 4258/1952 «περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω
∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1960».
2.
Το άρθρον 4 του Ν. 4473/65 «περί ελέγχου της ναυσιπλοϊας Επιθεωρήσεως Εµπορικών
Πλοίων και άλλων τινών διατάξεων».
3.
Την από 13.11.1968 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Εµπορικού Ναυτικού.
4.
Την από 13.11.1968 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσσει του
Ηµετέρου επί της Εµπορικής Ναυτιλίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:
Άρθρον µόνον.
Εγκρίνοµεν και τίθεµεν εις εφαρµογήν τον υπό της Επιθεωρήσεως Εµπορικών Πλοίων
συνταχθέντα Κανονισµόν περί τροποποιήσεως του δια του υπ’ αριθ. 36/1967 Β.∆. εγκριθέντος
Κανονισµού «περί σωστικών µέσων των πλοίων».
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Περί τροποποιήσεως του δια του υπ’ αριθ. 36/1967 Β.∆. εγκριθέντος κανονισµού «περί
σωστικών µέσων».
Άρθρον µόνον
Το άρθρον 14 του Κανονισµού «περί σωστικών µέσων», αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
1.
α) Αλιευτικά πλοία µήκους άνω των 31 µέτρων δέον να φέρουν εξ εκατέρας των
πλευρών των µία ή περισσοτέρας σωσιβίους λέµβους ανακρεµωµένας εξ επωτίδων,
χωρητικότητος επαρκούς κατά πλευράν δια το ήµισυ του αριθµού των επί του πλοίου
επιβαινόντων προσώπων και επί πλέον σωσιβίους σχεδίας χωρητικότητος επαρκούς δια το
σύνολον των επιβαινόντων.
β)
Αλιειυτικά πλοία µήκους 14-31 µέτρων δέον να φέρουν µίαν τουλάχιστον σωσίβιον
λέµβον τοποθετουµένην κατά τρόπον ώστε να δύναται ευκόλως να καθαιρεθή, χωρητικότητος
επαρκούς να παραλάβη άπαντα τα επί του πλοίου επιβαίνοντα πρόσωπα και επί πλέον
σωσιβίους σχεδίας επαρκείς δια το σύνολον των επιβαινόντων.
γ)
Αλιευτικά πλοία µήκους 8-14 µέτρων δέον να φέρουν σωσιβίαν ή κοινήν λέµβον ή
πλευστικάς συσκευάς επαρκείς δι’ άπαντας τους επιβαίνοντες.
2.
Αλιευτικά πλοία µήκους άνω των 31 µέτρων δέον όπως εφοδιασθούν δια µιας φορητής
ραδιοτηλεοπτικής συσκευής πληρούσης τους όρους 32 του παρόντος Κανονισµού µιας
ορµιδοβόλου συσκευής και τεσσάρων (4) κυκλικών σωσιβίων.
3.
Αλιευτικά πλοία µήκους κάτω των 31 µέτρων δέον να φέρουν δύο (2) κυκλικά σωσίβια.
4.
Άπαντα τα αλιευτικά πλοία δέον όπως φέρουν µίαν σωσίβιον ζώνην δι’ έκαστον των
επιβαινόντων πλέον 10%.
Εν Πειραιεί τη 13 Νοεµβρίου 1968

Ο ∆ιευθυντής Ε.Ε.Π.
Πλοίαρχος (Λ.Σ.) ∆. ΓΙΑΓΚΟΣ
Εις τον αυτόν επί της Εµπορικής Ναυτιλίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και
εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Αθήναις τη 19 ∆εκεµβρίου 1968
Εν Ονόµατι του Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΪΤΑΚΗΣ
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ

