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ΘΕΜΑ:

Πειραιάς,
25/01/2001
Αρ.Πρωτ. 4133.20001.3/1025/01

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΔ

Συντήρηση του πλοίου και του εξοπλισμού του στα πλαίσια του Δ.Κ.Α.Δ. Αναφορές και ανάλυση μη συμμορφώσεων, ατυχημάτων και επικινδύνων
περιστατικών - Ενημέρωση Εγχειριδίων Ασφαλούς Διαχείρισης.

ΣΧΕΤΙΚΑ: (α) Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code ).
[ΑπόφασηΙΜΟΑ.741(18)/4.11.93]
(β) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ ΤΗΣ ΔΣ SOLAS 1974 (ΠΔ 74/96-ΦΕΚ 58A΄/29-3-1996).
(γ)Κανονισμός (EΚ.) αριθ. 3051/95/8-12-95 του Συμβουλίου της Ε.Ε.
1. Όπως είναι γνωστό , σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του Δ.Κ.Α.Δ. (ISM Code ) που αφορά
την συντήρηση του πλοίου και. του εξοπλισμού του . κάθε διαχειρίστρια «εταιρεία» που
έχει αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας ενός πλοίου πρέπει να καθιερώσει διαδικασίες
που να διασφαλίζουν ότι το πλοίο-αυτό συντηρείται-σύμφωνα με τις διατάξεις των
σχετικών κανόνων και κανονισμών και με όποιες πρόσθετες απαιτήσεις μπορεί να
καθιερωθούν από αυτήν.

2. Για το σκοπό αυτό στα Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ) [Safety Management
Systems (S.M.S)] - βάσει των οποίων έχουν πιστοποιηθεί και εφοδιαστεί οι εταιρείες με τα
Έγγραφα Συμμόρφωσης (Ε.Σ.) [Documents of Compliance (D.O.C.)] και τα πλοία με τα
αντίστοιχα Πιστοποιητικά Ασφαλούς Διαχείρισης (Π.Α.Δ.) [Safety Management
Certificates (S.M.C)] - οι εταιρείες έχουν καθιερώσει διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες η
συντήρηση του πλοίου και του εξοπλισμού του γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις Διεθνείς
Συμβάσεις , τους Εθνικούς Κανονισμούς , τους κανόνες των Νηογνωμόνων, τις οδηγίες
των Κατασκευαστών και της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, καθώς και τυχόν πληροφορίες
αρχείου της εταιρείας για βλάβες , ζημιές , ελαττώματα και δυσλειτουργίες .
Στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνονται αφ' ενός η προγραμματισμένη συντήρηση και
αφ' ετέρου οι επιθεωρήσεις του πλοίου και του εξοπλισμού του σε καθορισμένα χρονικά
διαστήματα από τα αρμόδια: πρόσωπα: του πλοίου και της εταιρείας προκειμένου να
διατηρούνται τα απαιτούμενα επίπεδα ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας του
περιβάλλοντος.
Μάλιστα ο Δ.Κ.Α.Δ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις επιθεωρήσεις και στην συντήρηση των
κρίσιμων συστημάτων και εξοπλισμού , βλάβη των οποίων θα μπορούσε να θέσει το πλοίο
σε κίνδυνο, και οι οποίες πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενδελεχείς και αυστηρές.
Για όλες αυτές τις διαδικασίες η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει την ορθή και
έγκαιρη τήρηση και την αντίστοιχη έγγραφη τεκμηρίωση.

3. Επισημαίνεται η σοβαρότητα τήρησης των διαδικασιών αυτών που έχουν άμεση σχέση
αφ' ενός με την έκθεση σε κίνδυνο της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα και την
πιθανότητα πρόκλησης ρύπανσης και αφ' ετέρου με την δημιουργία προβλημάτων στις
θαλάσσιες συγκοινωνίες, λόγω καθυστέρησης ή και αναβολής στα προγραμματισμένα
δρομολόγια των πλοίων .
Κατόπιν των ανωτέρω , όταν εμφανίζονται περιστατικά βλαβών, ζημιών, ατυχημάτων σε
σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα ή περισσότερα πλοία της ίδιας εταιρείας, η Υπηρεσία
μας θα εξετάζει κατά περίπτωση την αναγκαιότητα διενέργειας ελέγχου τόσο των πλοίων
όσο και της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώνει την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων
από τον ΔΚΑΔ και το εφαρμοζόμενο ΣΑΔ διαδικασιών για το συγκεκριμένο θέμα. Ο
έλεγχος αυτός μπορεί να γίνεται στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων εταιρειών και πλοίων
(αρχικοί, ετήσιοι/ ενδιάμεσοι , ανανέωσης) ή και εκτάκτως, εάν κριθεί αυτό απαραίτητο
(επιπρόσθετος έλεγχος).
Για τις εταιρείες και τα πλοία που ελέγχονται και πιστοποιούνται από
Εξουσιοδοτημένους Οργανισμούς, θα γίνεται από αυτούς έγκαιρη γνωστοποίηση στην
Υπηρεσία μας της ημερομηνίας του παραπάνω σχετικού ελέγχου, προκειμένου να
εξετάζεται η παρουσία εκπροσώπου της σ’ αυτόν.
5. Υπενθυμίζουμε ότι σε περιπτώσεις εμφάνισης τέτοιων περιστατικών (βλαβών, ζημιών,
ατυχημάτων) θα πρέπει να τηρούνται από την: εταιρεία οι διαδικασίες αναφορών,
ανάλυσης και διερεύνησης, που προβλέπονται στο ΚΕΦ. 9 του ΔΚΑΔ για περιπτώσεις
ατυχημάτων , επικινδύνων καταστάσεων ή μη συμμορφώσεων, σε συνδυασμό με τις παρ.
2.2 ως2.4 του ΚΕΦ.10 τού ΔΚΑΔ, προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα περιστατικά
στο μέλλον. Η έγγραφη τεκμηρίωση τήρησης των διαδικασιών αυτών θα διαπιστώνεται
από την Υπηρεσία μας κατά τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου.
6. Διευκρινίζουμε ότι για τους παραπάνω επιπρόσθετους ελέγχους , όπως και για τους
τακτικούς ελέγχους εταιρειών και πλοίων (αρχικούς, ετησίους/ενδιάμεσους , ανανέωσης),
χρησιμοποιούνται από τους ελεγκτές της Υπηρεσίας μας: τα-αντίγραφα των Εγχειριδίων
Ασφαλούς Διαχείρισης που μας έχουν υποβληθεί από τις διαχειρίστριες εταιρείες στα
πλαίσια των διαδικασιών αρχικής πιστοποίησης .
Τα αντίγραφα αυτά πρέπει να είναι ελεγχόμενα (controlled copies), να περιλαμβάνονται
στο πίνακα διανομής των ελεγχομένων αντιγράφων εγχειριδίων τής εταιρείας και με
μέριμνα της διαχειρίστριας εταιρείας να ενημερώνονται άμεσαVώστε ανά πάσα στιγμή να
είναι καταχωρημένη σ' αυτά κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που έχει γίνει.
7. Οι Λιμενικές Αρχές, οι Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί και οι Διαχειρίστριες Εταιρείες,
πέραν των κατά λόγο αρμοδιότητας τους ενεργειών, πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το
τμήμα ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ/ΕΑΔΕΠ για περιπτώσεις βλαβών, ζημιών ή ατυχημάτων πλοίων που
είναι υπόχρεα εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων του ΔΚΑΔ και έχουν εφοδιαστεί με
σχετικά πιστοποιητικά από την Ελληνική Αρχή, προκειμένου να εφαρμοστούν τα
αναφερόμενα παραπάνω.
8. Η παρέκκλιση των ανωτέρω επιφέρει την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Ο Κλαδάρχης

Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. E.E.E
2. N.E.E
3. GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE
4. E.E. Ε/Γ ΠΛΟΙΩΝ
5. E.E. ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ
6. E.E. ΜΕΣΟΓ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ
7. Ε. ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
8. Ε.Ε/Γ-Τ/Ρ ΠΛΟΙΩΝ
9. Π.Ν.Ο.
1 0 . Π.Ε.Π.Ε.Ν.
11.Π.Ε.Μ.Ε.Ν.
12. Π.Ε.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.
13. Τμήματα ΥΕΝ/ΔΕΠ
14. Τμήματα ΥΕΝ/ΔΚΕΟ
15. Τμήματα ΥΕΝ/ΔΜΚ
16. Ελεγκτές.ΥΕΝ/ΔΚΕΟ/ΈΑΔΕΠ
17. ΠΛ/Χ-ΚΛ/Χ-Λ/Χ-Υ/Χ
18. Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί
ABS-BV-DNV-GL-HRS-KRS-LRS-NKK-RINA

2.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.ΥΕΝ/Γρ.κ.ΥΈΝ(υτα)
2. ΥΕΝ/Γρ.κ. ΓΓ (υτα)
3. ΥΕΝ/Γρ.κ.Α/ΛΣ(υτα)
4. ΥΕΝ/Γρ.κ.ΒΎ/ΛΣ(υτα)
5. ΥΕΝ/Γρ.κ.ΚΕΕΠ
6. ΥΕΝ/Γρ.κ.ΚΝΠ
7. ΥΕΝ/Γρ.κ.ΚΠΠ
8. YEN/ΔΑΝ
9. ΥΕΝ/ΔΘΣ
10. ΥΕΝ/ΤΥΔΗΣ
11. ΥΕΝ/Γρ.Δ/ντή ΔΕΠ
12. ΥΕΝ/Γρ.Δ/ντή ΔΚΕΟ
13. ΥΈΝ/Γρ.Δ/ντή ΔΜΚ

