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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1459
6 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4113.272/01/2010
Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα−
λούς Διαχείρισης (ISM CODE), ο οποίος έγινε απο−
δεκτός με την αριθμ 1218.78/1/95/1.8.1995 υπουργική
απόφαση (Β΄ 709) και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 4
113.166/01/2002/27.8.2002 (Β΄ 1201) και 4113.262/01/2009/
20.05.2009 (Β΄ 1056) υπουργικές αποφάσεις, όπως οι
τροποποιήσεις αυτές υιοθετήθηκαν από το Διεθνή
Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με την από−
φαση MSC.273(85)/04.12.2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ TOY ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2013/1992 «Αποδοχή
τροποποιήσεων Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της
Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφάλειας της ανθρώπινης
ζωής εν θαλάσση, 1974, και περί άλλων τινών διατάξε−
ων»» (Α΄ 28).
β) 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).
γ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής» (Α΄ 213).

δ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με το π.δ. 28/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ 189/2009»
(Α΄64) και το π.δ. 50/2010 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
(89 Α΄).
ε) Της αριθμ. MSC.273(85)/04.12.2008 απόφασης του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με την οποία
υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας
(MSC) τροποποιήσεις στον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης
για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την
πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος [Διεθνής
Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code)].
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις, που υιο−
θετήθηκαν με την αριθμ. MSC.273(85)/04.12.2008 από−
φαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), στο Διεθνή
Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE), ο οποί−
ος έγινε αποδεκτός με την αριθμ. 1218.78/1/95/1.8.1995
υπουργική απόφαση (Β΄ 709) και τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. 4113.166/01/2002/27.8.2002 ( Β΄ 1201) και 4113.262/01/
2009/20.05.2009 (Β΄ 1056) υπουργικές αποφάσεις.
2. Το κείμενο της αριθμ. MSC.273(85)/04.12.2008 από−
φασης σε πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση
στην Ελληνική γλώσσα, παρατίθεται ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και
ΜΕΡΟΣ Β΄ αντίστοιχα στην παρούσα απόφαση.
3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού
και του Ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που
γίνονται αποδεκτές με την απόφαση αυτή, υπερισχύει
το Αγγλικό κείμενο.
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Μέρος Β΄
Κείμενο στην Ελληνική Γλώσσα
ΑΠΟΦΑΣΗ MSC. 273 (85)
(υιοθετήθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2008)
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙ−
ΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ [ΔΙΕΘΝΗΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM)]
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη το άρθρο 28 (β) της Σύμβασης για τον
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό που αφορά τα καθήκοντα
της Επιτροπής,
Σημειώνοντας την απόφαση Α. 741 (18) με την οποία
η Συνέλευση υιοθέτησε τον Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης
για την Ασφαλή Λειτουργία Πλοίων και για την Πρόληψη
της Ρύπανσης [Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης
(ISM)] (εφεξής αναφερόμενος ως ο «Κώδικας ISM») που
κατέστη υποχρεωτικός σύμφωνα με το Κεφάλαιο IX
της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής
στη θάλασσα (SOLAS), 1974 (εφεξής αναφερόμενη ως
«η Σύμβαση»).
Σημειώνοντας επίσης το άρθρο VIII (β) και τον κανο−
νισμό IX / 1.1 της Σύμβασης σχετικά με την διαδικασία
για τροποποίηση του Κώδικα ISM,
Μετά την εξέταση κατά την ογδοηκοστή πέμπτη συ−
νοδό της, των τροποποιήσεων στον Κώδικα ISM που
προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο
VIII (β) (i) της Σύμβασης,
1. Υιοθετεί, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (iv) της Σύμ−
βασης, τροποποιήσεις στον Κώδικα ISM, το κείμενο των
οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα στην παρούσα
απόφαση.
2. Καθορίζει, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (νi) (2) (ββ)
της Σύμβασης, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι
έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιανουαρίου 2010 εκτός αν
πριν από αυτή την ημερομηνία, περισσότερες του ενός
τρίτου των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων στη Σύμβαση
ή των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων ο συνδυασμένος
εμπορικός στόλος των οποίων αποτελεί όχι λιγότερο
από το 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου
εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις αντιρρή−
σεις τους στις τροποποιήσεις.
3. Προσκαλεί τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις να ση−
μειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VIII (β) (vii) (2) της
Σύμβασης οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1η
Ιουλίου 2010 κατά την αποδοχή τους σύμφωνα με την
παράγραφο 2 πιο πάνω.
4. Καλεί το Γενικό Γραμματέα , σύμφωνα με το άρ−
θρο VIII (β) (ν) της Σύμβασης, να διαβιβάσει πιστοποι−
ημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του
κειμένου των τροποποιήσεων που περιέχονται στο
Παράρτημα σ’ όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις
στη Σύμβαση.
5. Καλεί περαιτέρω το Γενικό Γραμματέα, να διαβι−
βάσει πιστοποιημένα αντίγραφα αυτής της απόφασης
και του Παραρτήματος της σε Μέλη του Οργανισμού
που δεν είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη Σύμ−
βαση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ [ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM)]

1. ΓΕΝΙΚΑ
Παράγραφος 1.1 Ορισμοί
1. Στην παράγραφο 1.1.10 οι λέξεις «και περιλαμβάνει»
αντικαθίστανται από την λέξη «ή».
Κατόπιν τούτου η παράγραφος 1.1.10 διαμορφώνεται
ως ακολούθως: «Σημαντική Μη Συμμόρφωση νοείται
μια προσδιορισθείσα απόκλιση η οποία παρουσιάζει
μια σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του προσωπι−
κού ή του πλοίου ή σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον
και απαιτεί άμεση διορθωτική ενέργεια ή η έλλειψη
αποτελεσματικής και συστηματικής εφαρμογής μιας
απαίτησης του Κώδικα.»
Παράγραφος 1.2 Στόχοι
2. Η υφιστάμενη υποπαράγραφος 2 της παραγράφου
1.2.2 αντικαθίστανται από την εξής:
« .2 αξιολογούν όλους τους αναγνωρισμένους κινδύ−
νους για τα πλοία της, το προσωπικό και το περιβάλλον
και θεσπίζουν κατάλληλα προστατευτικά μέτρα και»
5. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ
3. Στην αρχή της παραγράφου 5.1.5 προστίθεται η
λέξη «την περιοδική».
Κατόπιν τούτου η παράγραφος 5.1.5 διαμορφώνεται
ως ακολούθως: «.5 την περιοδική αναθεώρηση του ΣΑΔ
και την αναφορά των ελλείψεών του στη διαχείριση της
εταιρείας στην ξηρά».
7. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ
ΠΛΟΙΟ
4. Η υφιστάμενη παράγραφος 7 αντικαθίσταται από
την εξής:
«7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΟΙΟΥ
Η εταιρεία πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες, σχέδια
και οδηγίες, περιλαμβανομένων καταλόγων ελέγχου,
αν χρειάζεται, για βασικές εργασίες επί του πλοίου
που αφορούν την ασφάλεια του προσωπικού, του πλοί−
ου και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα διάφορα
καθήκοντα πρέπει να ορίζονται και να ανατίθενται σε
προσοντούχο προσωπικό».
8. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑ−
ΓΚΗΣ
5. Η υφιστάμενη παράγραφος 8.1 αντικαθίσταται από
την εξής:
«8.1 Η Εταιρεία πρέπει να αναγνωρίζει πιθανές κα−
ταστάσεις έκτακτης ανάγκης επί του πλοίου και να
θεσπίζει διαδικασίες για την αντιμετώπισή τους».
9. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ,
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
6. Η υφιστάμενη παράγραφος 9.2 αντικαθίσταται από
την εξής:
«9.2 Η Εταιρεία πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες για την
εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, περιλαμβανομένων
μέτρων για την πρόληψη της επανεμφάνισης».
10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
7. Στην παράγραφο 10.3 οι λέξεις «να καθιερώσει
διαδικασίες στο ΣΑΔ» διαγράφονται. Κατόπιν τούτου
η παράγραφος 10.3 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Η εταιρεία πρέπει να προσδιορίσει τον εξοπλισμό
και τα τεχνικά συστήματα των οποίων η ξαφνική
βλάβη μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα επικίνδυνες
καταστάσεις. Το ΣΑΔ πρέπει να ορίζει συγκεκριμένα
μέτρα που να στοχεύουν στη βελτίωση της αξιο−
πιστίας αυτών των εξοπλισμών ή συστημάτων. Τα
μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν τον τακτικό
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έλεγχο των εφεδρικών διατάξεων και εξοπλισμών ή
των τεχνικών συστημάτων που δεν βρίσκονται σε
συνεχή χρήση.»
12. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
8. Η παράγραφος 12.1 αντικαθίσταται από την εξής:
« 12.1 Η Εταιρεία πρέπει να διενεργεί εσωτερικούς
ελέγχους ασφαλείας επί του πλοίου και στην ξηρά
κατά διαστήματα που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους
δώδεκα μήνες για να εξακριβώνει αν οι δραστηριότη−
τες ασφάλειας και πρόληψης της ρύπανσης συμμορ−
φώνονται με το σύστημα ασφαλούς διαχείρισης. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό το διάστημα μπορεί να
παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες ».
9. Στην παράγραφο 12.2 οι λέξεις «την αποτελεσματι−
κότητα του ΣΑΔ και όταν απαιτείται να το αναθεωρεί»
αντικαθίστανται από τις λέξεις « την αποτελεσματικό−
τητα του ΣΑΔ».
Κατόπιν τούτου η παράγραφος 12.2 διαμορφώνεται
ως ακολούθως «12.2 Η εταιρεία πρέπει περιοδικά να
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ΣΑΔ, σύμφωνα
με διαδικασίες που καθιερώθηκαν από την ίδια».
13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
10. Μετά την υφιστάμενη παράγραφο 13.11 προστίθε−
νται οι εξής νέες παράγραφοι 13.12, 13.13 και 13.14:
«13.12 Όταν ο έλεγχος ανανέωσης ολοκληρώνεται
μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος του υφιστάμενου
Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης, το νέο Πιστο−
ποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης ισχύει από την ημε−
ρομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ανανέωσης μέχρι
μιας ημερομηνίας μη υπερβαίνουσας τα πέντε έτη από
την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστοποιητικού
Ασφαλούς Διαχείρισης.
13.13 Εάν ο έλεγχος ανανέωσης έχει ολοκληρωθεί και
δεν μπορεί να εκδοθεί ή να παραληφθεί από το πλοίο
το νέο Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πριν από
την ημερομηνία λήξης ισχύος του υφιστάμενου πιστο−
ποιητικού, η Αρχή ή ο αναγνωρισμένος από την Αρχή
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Οργανισμός δύναται να θεωρήσει το υφιστάμενο Πι−
στοποιητικό και το Πιστοποιητικό αυτό γίνεται δεκτό
ως έγκυρο για περαιτέρω χρονική περίοδο μη υπερ−
βαίνουσα τους πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης
της ισχύος αυτού.
13.14 Εάν ένα πλοίο κατά το χρόνο λήξης της ισχύος
του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης δεν βρίσκεται
σε λιμένα όπου πρόκειται να ελεγχθεί, η Αρχή δύναται
να παρατείνει την περίοδο ισχύος του Πιστοποιητικού
Ασφαλούς Διαχείρισης αλλά η παράταση αυτή πρέπει
να χορηγείται μόνο για το σκοπό διευκόλυνσης του
πλοίου να ολοκληρώσει τον πλου του στον λιμένα όπου
πρόκειται να ελεγχθεί και τούτο μόνο στις περιπτώσεις
όπου αυτό κρίνεται πρέπον και λογικό να χορηγηθεί η
παράταση αυτή. Ουδενός Πιστοποιητικού Ασφαλούς
Διαχείρισης η ισχύς πρέπει να παρατείνεται για περί−
οδο πέραν των τριών μηνών και το πλοίο στο οποίο
χορηγείται η παράταση αυτή καταπλέοντας στο λιμένα
στον οποίο πρόκειται να ελεγχθεί, δεν δύναται δυνάμει
αυτής της παράτασης να αποπλεύσει από τον λιμένα
αυτόν χωρίς να διαθέτει νέο Πιστοποιητικό Ασφαλούς
Διαχείρισης. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ανανέωσης,
το νέο Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης πρέπει να
ισχύει για χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τα πέντε
έτη από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου Πιστο−
ποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης πριν από τη χορήγηση
της παράτασης».
14. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
11. Στην παράγραφο 14.4.3 η λέξη «εσωτερικό» εισάγε−
ται μετά τις λέξεις «σχεδιάσει τον».
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Τύποι του Εγγράφου Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικού
Ασφαλούς Διαχείρισης, Προσωρινού Εγγράφου Συμ−
μόρφωσης και Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς
Διαχείρισης.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
12. Το ακόλουθο νέο έντυπο προστίθεται μετά το υφι−
στάμενο έντυπο «ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (ΑΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ)»
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Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Aυγούστου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02014590609100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

