Αριθ. Πρωτ: 3713.2/02/06 10-01-2006 ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ Α΄
Πληροφορίες : Αντ/ρχος Λ.Σ. (Τ) ΖΗΚΑΣ Ιωάννης- Υποπ/ρχος Λ.Σ. (Τ) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Σοφία
Τηλέφωνο : 210- 4191956, 210- 4191913
ΘΕΜΑ: «Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου στα πλαίσια ΔΚΑΔ σε Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία τα
οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία 30 ετών από 1-11-2002 μέχρι 31-12-2008»
Σχετ:
Η Αριθμ. 4113.154/2001/22-10-2001 Υ.Α. (ΦΕΚ 1446Β΄/22-10-2001)
1. Ως γνωστόν σύμφωνα με την παράγρ. 1.Γ της ανωτέρω σχετικής, τα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία τα
οποία κατά την δρομολόγησή τους στΙς θαλάσσιες ενδομεταφορές από 1-11-2002 μέχρι και την 3112-2008 έχουν συμπληρώσει ηλικία τριάντα (30) ετών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
υπάγονται στις διατάξεις του ΔΚΑΔ (ISM Code), υπόκεινται σε πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου όσον
αφορά τον Κώδικα ISM στα πλαίσια των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων που διενεργούνται
από την Αρμόδια Αρχή.
2. Κατόπιν αυτών και προκειμένου διενεργούνται εγκαίρως από την Υπηρεσία μας οι απαραίτητοι
έλεγχοι στα πλαίσια του Κώδικα ISM κατά τις διενεργούμενες ετήσιες – τακτικές και έκτακτες
επιθεωρήσεις από τον ΥΕΝ/ΚΕΕΠ, θα πρέπει να ενημερώνετια η Υπηρεσία μας άμεσα για κάθε
σχετικό αίτημα που θα υποβάλλεται από ενδιαφερόμενους.
3. Επισημαίνεται ότι προκειμένου η Υπηρεσία μας διενεργήσει ανωτέρω ελέγχους θα πρέπει να
έχουν καταβληθεί από τη διαχειρίστρια εταιρεία τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία τέλη
επιπρόσθετου ελέγχου.
4. Οι Ενώσεις στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους,
ώστε να υποβάλουν ταυτόχρονα σχετική αίτηση στο ΥΕΝ/ΚΝΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ για έγκαιρο
προγραμματισμό επιθεωρήσεων και αποφυγή καθυστερήσεων πλοίων.
5. Η παρούσα να τεθεί στο φάκελο μονίμων εγκυκλίων ISM Κώδικα, σύμφωνα με την σειριακή
αρίθμηση εγκυκλίων του εν λόγω Κώδικα, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του
ΥΕΝ.
6. ΥΕΝ/ΔΠΝΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες όσον
αφορά την ενημέρωση της ιστοσελίδας με την παρούσα εγκύκλιο, θέτοντας αυτήν στον «Πίνακα
Εγκυκλίων – Θεμάτων Κώδικα ISM», δίνοντας τον επόμενο αύξοντα αριθμό.
7. ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά
υποδεέστερες Λιμενικές Αρχές δικαιοδοσίας τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα θα βρίσκεται
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΕΝ (http://www.yen.gr).
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