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Ωο Π.Α.

ΘΔΜΑ : «Δπηζεσξήζεηο πλεπζηψλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ, πδξνζηαηηθψλ κεραληζκψλ θαη λαπηηθνχ ηχπνπ
ζπζηεκάησλ εγθαηάιεηςεο (Marine Evacuation Systems, MES) ησλ πινίσλ».
1. ΓΔΝΙΚΑ
1.1

Όπσο είλαη γλσζηφ, απφ ηελ 30-10-1999 ηέζεθε ζε ηζρχ ην ΠΓ 59/1999 (ΦΔΚ 61Α/31-31999) «Καλνληζκφο Δπηζεψξεζεο πλεπζηψλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ θαη λαπηηθνχ ηχπνπ
ζπζηεκάησλ εγθαηάιεηςεο ησλ πινίσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 260/1999 (ΦΔΚ
212Α/14-10-1999). Δπίζεο, κε ην δεχηεξν άξζξν ηνπ ΠΓ 59/1999 θαηαξγήζεθε ν
πξντζρχζαο Καλνληζκφο «Γηα ηελ επηζεψξεζε ησλ πλεπζηψλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ ησλ
πινίσλ», (ΠΓ 574/1976 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 920/1977).

1.2

Με ηο νέο Κανονιζμό :
1.2.1

Καζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ, λαπηηθνχ
ηχπνπ
ζπζηεκάησλ
εγθαηάιεηςεο
θαη
πδξνζηαηηθψλ
κεραληζκψλ
απειεπζέξσζεο γηα ρξήζε ζηα ειιεληθά πινία.

1.2.2

πλεξγεία ηα νπνία :
.1 Θα ιεηηνπξγήζνπλ γηα πξψηε θνξά κεηά ηε ζέζε ηνπ ζε ηζρχ (Νέα) ζα
πιεξνχλ φιεο αλεμαηξέησο ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζ’ απηφλ θαη ζα
κπνξνχλ λα επηζεσξνχλ κφλν ζσζίβηεο ζρεδίεο ή MES εθφζνλ δηαζέηνπλ
εηδηθή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. Δπίζεο ζε εηδηθέο
πεξηπηψζεηο (άξζξν 3 Π.Γ. 59/1999) επηηξέπεηαη ε επηζεψξεζε ζσζηβίσλ
ζρεδηψλ θαη MES, ρσξίο εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο.
.2 Ήδε ιεηηνπξγνχζαλ πξν ηεο ζέζεο ηνπ ζε ηζρχ (Τπάξρνληα) επηηξέπεηαη λα
επηζεσξνχλ, φπσο άιισζηε κέρξη ζήκεξα, πέξαλ ησλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ γηα
ηηο νπνίεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο θαη ζσζίβηεο
ζρεδίεο γηα ηηο νπνίεο δελ δηαζέηνπλ απηήλ ηελ εμνπζηνδφηεζε, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζα πιεξνχλ ηηο ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 59/1999.
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1.2.3

Καζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο θαηαιιειφηεηαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζεψξεζεο
πλεπζηψλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ θαη λαπηηθνχ ηχπνπ ζπζηεκάησλ εγθαηάιεηςεο,
ιακβάλνληαο κάιηζηα ππφςε ηελ επηθάλεηα ηνπ δηαηηζέκελνπ ρψξνπ
επηζεψξεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κέγηζηνπ, αλά εκέξα, αξηζκνχ
επηζεσξνπκέλσλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ.

1.2.4

Καζηεξψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ησλ πινηνθηεηψλ, ησλ
πινηάξρσλ θαη ησλ ζπλεξγείσλ.

1.2.5

Καζνξίδεηαη ν ηξφπνο επηζεψξεζεο θαη νη απαηηνχκελνη έιεγρνη.

1.2.6

Πξνβιέπνληαη νη πξνυπνζέζεηο επηζεψξεζεο ησλ πδξνζηαηηθψλ κεραληζκψλ
απειεπζέξσζεο.

1.2.7

Πξνζδηνξίδνληαη νη αξκφδηεο Αξρέο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηνπ
Καλνληζκνχ θαη νη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο παξαβάηεο ηνπ.

2. ΑΓΔΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ
2.1

Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ ζπλεξγείσλ γηα επηζεψξεζε ζσζηβίσλ ζρεδηψλ, MES θαη
πδξνζηαηηθψλ κεραληζκψλ, απνδεηθλχεηαη απφ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο κε ηελ νπνία
νθείινπλ λα είλαη εθνδηαζκέλα ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηπρφλ πεξηνξηζκνί.

2.2

Ζ πξναλαθεξζείζα άδεηα εθδίδεηαη απφ ΤΔΜ/ΚΔΔΠ/ΓΔΠ-γ θαη ζα πξέπεη λα είλαη κφληκα
αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζπλεξγείνπ, ψζηε ν θάζε ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί
άκεζα λα γλσξίδεη αλ ην ζπλεξγείν ιεηηνπξγεί λφκηκα θαη πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο ηερληθφο
ηνπ ζπλεξγείνπ.

2.3

Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ έγθξηζε επηζεψξεζεο ζσζηβίσλ ζρεδηψλ, MES ή πδξνζηαηηθψλ
κεραληζκψλ, εθδίδνληαη αληίζηνηρεο μερσξηζηέο άδεηεο.

3. ΟΓΗΓΙΔ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ MES, ΤΓΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΜΩΝ
3.1

Νασηικού ηύποσ ζσζηήμαηα εγκαηάλειυης (MES)
Οη επηζεσξήζεηο ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ.
59/1999 θαη ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο. Λφγσ ηεο πνιχπινθεο θαηαζθεπήο ηνπο
απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηνλ έιεγρν, ηπρφλ επηζθεπή, επαλαζπζθεπαζία θαη
επαλαηνπνζέηεζε ηνπο ζην πινίν, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο ζε
πεξίπησζε αλάγθεο. Μεηά απφ ηελ επηζεψξεζή ηνπο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ δηάξθεηαο ελφο έηνπο.

3.2

Τδροζηαηικοί μητανιζμοί
.1 Διέγρνληαη (πιελ ησλ κηαο ρξήζεο πνπ θέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο) ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 59/1999 θαη εθνδηάδνληαη κε ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 7 ηνπ
πξναλαθεξζέληνο ΠΓ πηζηνπνηεηηθφ δηάξθεηαο ελφο έηνπο.
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.2 Ζ επηζεψξεζή ηνπο γίλεηαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί εηδηθά γη’ απηφ ην ζθνπφ,
ζε ζπλεξγεία πνπ δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη είλαη εθνδηαζκέλα κε
εηδηθή άδεηα πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία καο.

.3 Ζ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη νπζηψδεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ
ζσζηβίσλ ζρεδηψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο γη’ απηφ θαη πξέπεη, φπσο άιισζηε ηα MES
θαη νη ζσζίβηεο ζρεδίεο λα επηζεσξνχληαη κε θάζε επηκέιεηα θαη πξνζνρή. Τπφςηλ φηη
ζχκθσλα κε ην Κεθ. IV /4.1.6.3.2 ηεο Resolution MSC 48(66)/1996 ηνπ IMO (LSA
Code), νη πδξνζηαηηθνί κεραληζκνί πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα ζε βάζνο φρη
κεγαιχηεξν απφ ηέζζεξα (4) κέηξα.

4. ΟΓΗΓΙΔ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΝΔΤΣΩΝ ΩΙΒΙΩΝ ΥΔΓΙΩΝ
4.1

Έλεγτος
.1 Οη επηζεσξήζεηο/ έιεγρνί ηνπο, θαζψο θαη ηπρφλ επηζθεπέο, γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ΠΓ 59/1999 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 260/1999 θαη
ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσζίβηεο ζρεδίεο πξέπεη λα
ειέγρνληαη, επαλαζπζθεπάδνληαη θαη επαλαηνπνζεηνχληαη ζην πινίν κε ηελ
επηβαιιφκελε πξνζνρή θαη επηκέιεηα.
.2 Σν άθξν ηνπ ζρνηληνχ (Painter) γηα ηελ εθδίπισζε ηεο ζρεδίαο ζα δέλεηαη ζε ζηαζεξφ
ζεκείν ηνπ πινίνπ, παξάιιεια δε, ζα ππάξρεη αζζελήο ζχλδεζκνο (Weak link) γηα ηελ
απφζπαζή ηεο απφ ην πξναλαθεξζέλ ζρνηλί ζε πεξίπησζε βχζηζεο ηνπ πινίνπ.
.3 Μεηά ηελ επηζεψξεζε θάζε ζσζίβηαο ζρεδίαο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο.

4.2

Τδρασλική δοκιμή θιαλών αερίοσ
.1 Γίλεηαη ζηηο θηάιεο αεξίνπ ησλ MES θαη ησλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ, κφλν απφ εηδηθά
εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία πνπ δηαζέηνπλ θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θάζε
πέληε (5) έηε, κε αθεηεξία ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο.
.2 Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ δνθηκήο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, εθδίδεηαη
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ (Τπφδεηγκα αξηζ. 1), ην νπνίν ζα πξνζαξηάηαη ζην
πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο ηνπ MES ή ηεο ζσζίβηαο ζρεδίαο θαη αληίγξαθφ ηνπ ζα
ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία καο καδί κε ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο
(MES ή ζσζίβηαο ζρεδίαο).

4.3

σζζφρεσηές λαμπηήρφν θφηιζμού
Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπζζσξεπηψλ ιακπηήξσλ θσηηζκνχ ησλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ
θαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή επηπηψζεσλ ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο, απφ ηπρφλ
αληηθαλνληθφηεηεο θαη παξαιείςεηο, επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα :
.1 Οη ζπζζσξεπηέο θσηηζκνχ πνπ αληηθαζίζηαληαη ζε πλεπζηέο ζσζίβηεο ζρεδίεο πνπ
ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ Σξνπνπνηήζεσλ 1983 θαη κεηέπεηηα ηεο
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SOLAS 1974 (θαηαζθεπαζκέλεο κεηά ηελ 01-07-1986) πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο
απαηηήζεηο ησλ σο άλσ Σξνπνπνηήζεσλ θαη λα είλαη ηνπ ηχπνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ ζρεδηψλ.

.2 ηηο ζρεδίεο πνπ δελ έρνπλ ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο SOLAS,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε (θαηαζθεπαζκέλεο πξηλ ηελ 01-07-1986) νη ζπζζσξεπηέο
θσηηζκνχ θαηά ηε ιήμε ηνπο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε άιινπο νη νπνίνη λα είλαη
ζπκβαηνί πξνο ηνπο ιακπηήξεο θσηηζκνχ ησλ ζρεδηψλ θαη λα κελ απαηηνχλ
ηξνπνπνίεζε ή κεηαβνιή ησλ θαισδηψζεσλ ηεο ζρεδίαο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ
ιακπηήξα.
4.4

Δθόδια
.1 Σα εθφδηα ησλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ πξνδηαγξαθψλ SOLAS, πιελ ησλ ηαηξηθψλ εθνδίσλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξηζκ. 1426/4/98/23-9-98 Δγθχθιηφ καο, θαζνξίδνληαη ζην
ζπλεκκέλν Παξάξηεκα ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη ηα εθφδηα ησλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ
(είηε είλαη πξνδηαγξαθψλ SOLAS είηε NON SOLAS) γηα ηα ηνπξηζηηθά ζθάθε πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 917/1979 (ΦΔΚ 257Α/1979). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα
εθφδηα (θσηηζηηθά ζήκαηα θηλδχλνπ, ηξνθέο θιπ.) γηα θάζε θαηεγνξία ηνπ
Παξαξηήκαηνο ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπιάρηζηνλ SOLAS 74/83.
.2 Σα εθφδηα ησλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ NON SOLAS) ησλ
νπνίσλ ε ηζρχο ιήγεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη 6 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
γίλεηαη ε εηήζηα επηζεψξεζε, ζα αληηθαζίζηαληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο. επίζεο ζα
αληηθαζίζηαληαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη δελ είλαη ζε θαιή
θαηάζηαζε.

4.5

ήμανζη
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 36/1967 θαη ηνπ Κεθ. IV/4.2.6.3 θαη 4.2.7.1 ηεο Resolution
MSC 48(66) ηνπ ΗΜΟ (Life Saving Appliances Code, LSA) πξνβιέπεηαη ε ζήκαλζε ησλ
ζσζηβίσλ ζρεδηψλ θαη ησλ θειπθψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα :
4.5.1 Σν θέιπθνο θάζε ζσζίβηαο ζρεδίαο ζα ζεκαίλεηαη κε :
.1 Σν φλνκα ή ηελ εκπνξηθή επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή.
.2 Σνλ αξηζκφ ζεηξάο (Serial number)
.3 Σν φλνκα ηεο Αξρήο πνπ εμέδσζε ηελ έγθξηζε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ
επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεη.
.4 SOLAS (SOLAS 1974, SOLAS 74/83, SOLAS 74/96 αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε)
.5 Σνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ αλάγθεο πνπ πεξηέρεη, ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα,
δειαδή Α PACK, Β PACK, FULL PACK, PARTIAL PACK, ή YACHT
PACK.
.6 Σελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο επηζεψξεζεο
.7 Σν κήθνο ηνπ ζρνηληνχ (Painter)
.8 Σν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ζηνηβαζίαο ηεο ππεξάλσ ηεο ηζάινπ γξακκήο
.9 Οδεγίεο θαζαίξεζεο
.10 Όλνκα πινίνπ, ιηκάλη θαη αξηζκφ λενινγίνπ.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη αλσηέξσ εγγξαθέο πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηεο (χςνο
ζηνηρείσλ 5 mm, πάρνο ζηνηρείσλ 1 mm), αλεμίηειεο θαη ρξψκαηνο πνπ λα
δεκηνπξγεί αληίζεζε κε ην ρξψκα ηνπ πιαηζίνπ (πηλαθίδαο) πνπ απηέο αλαγξάθνληαη.
4.5.2 Ζ ζσζίβηα ζρεδία ζα ζεκαίλεηαη κε :
.1
.2

Σν φλνκα ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ θαηαζθεπαζηή.
Σνλ αξηζκφ ζεηξάο (Serial number)

.3
.4

Σελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο (κήλαο θαη έηνο).
Σν φλνκα ηεο Αξρήο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα πνπ έδσζε
ηελ έγθξηζε.
Σελ νλνκαζία θαη ηνλ ηφπν ηνπ ζπλεξγείνπ ηεο ηειεπηαίαο επηζεψξεζεο.
Σνλ αξηζκφ αηφκσλ πνπ επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεη, πάλσ απφ θάζε είζνδν, κε
ραξαθηεξηζηηθά κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 100 mm θαη ρξψκαηνο δεκηνπξγνχληνο
αληίζεζε κε ην ρξψκα ηεο ζσζίβηαο ζρεδίαο.

.5
.6

4.6

Μολσβδοζθράγιζη
Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ ηεο πνηφηεηαο επηζεψξεζεο ηεο ζσζίβηαο ζρεδίαο κέρξη
ηελ επφκελε επηζεψξεζή ηεο, επηβάιιεηαη ε ρξήζε κνιπβδνζθξαγίδαο απφ ην αξκφδην
ζπλεξγείν, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ ΠΓ 59/1999. Γηα ην ζθνπφ απηφ :
.1 Δάλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή έρνπλ πξνβιεθζεί θαηάιιειεο νπέο γη’ απηφ ην ιφγν, ζην
θέιπθνο ησλ ζρεδηψλ, ην ζχξκα γηα ηε κνιπβδνζθξάγηζε λα δηέξρεηαη απφ ηηο νπέο
απηέο, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κελ θαζίζηαηαη δπλαηφ ην άλνηγκα ηνπ θειχθνπο ρσξίο ηε
ζξαχζε ηνπ ζχξκαηνο ηεο κνιπβδνζθξαγίδαο.
.2 Δάλ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαηάιιειεο νπέο ζην θέιπθφο ηνπο,
ην ζχξκα γηα ηε κνιπβδνζθξάγηζε κπνξεί λα δηαπεξλάηαη απφ ηηο δχν άθξεο ηεο
πιαζηηθήο ηαηλίαο (ηζέξθη) πνπ ζπγθξαηεί ηα δχν ηκήκαηα ηνπ πιαζηηθνχ θειχθνπο ηεο
ζρεδίαο θαη θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ πφξπε ζχλδεζεο.

4.7

φζίβιες ζτεδίες NON SOLAS
Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμαξηηζκφ, ηα εθφδηα (πιελ ησλ ηαηξηθψλ
εθνδίσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξηζκ. 1426/4/98/23-9-98 ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΓΔΤ, Δγθχθιηφ
καο) θαη ηε ζήκαλζε ησλ πλεπζηψλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ πνπ θέξνληαη ζηα ηνπξηζηηθά πινία
κε Διιεληθή ζεκαία πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 917/1979, κεηαθέξνπλ κέρξη 25
επηβάηεο θαη εθηεινχλ θπθιηθνχο πιφεο εζσηεξηθνχ γηα ζθνπνχο ζαιάζζηαο πεξηήγεζεο
θαη αλαςπρήο, θαζνξίδνληαη ζηελ αξηζκ. 1423 Β.ΝΣΛ/129/92/20-11-92 Απφθαζε
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ. Δηδηθά γηα ηα εθφδηα θαη γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο, απηά ελζσκαηψζεθαλ ζην
ζπλεκκέλν Παξάξηεκα (ζηήιε 5).

5. ΔΝΣΤΠΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΩΙΒΙΩΝ ΥΔΓΙΩΝ, MES ΚΑΙ
ΤΓΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΜΩΝ.
5.1

Γηα ιφγνπο νκνηνκνξθίαο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ επηζεψξεζεο ζσζηβίσλ ζρεδηψλ, MES θαη
πδξνζηαηηθψλ κεραληζκψλ, αιιά θαη πιεξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ΠΓ 59/1999, απφ ηελ Τπεξεζία καο θαηαξηίζηεθαλ αληίζηνηρα έληππα
πηζηνπνηεηηθψλ (Τπνδείγκαηα αξηζ. 2, 3 θαη 4), ηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη γηα
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θάζε αληηθείκελν κεηά απφ επηζεψξεζή ηνπο κφλν εθφζνλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ
είλαη ηθαλνπνηεηηθά.
5.2

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα εθδηδφκελα πηζηνπνηεηηθά επηζεψξεζεο κεηά απφ ηελ 1-4-2000 ζα
γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ Τπεξεζία καο, εθφζνλ είλαη ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα, ζηα
νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία επηζεψξεζεο ησλ ελ ιφγσ αληηθεηκέλσλ θαη φρη ηεο
έθδνζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ. ηα πηζηνπνηεηηθά επηζεψξεζεο ζσζηβίσλ ζρεδηψλ κέξνο
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πξψηεο ζειίδαο, κπνξεί λα αλαγξάθεηαη ζηε δεχηεξε, κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ζρεηηθή κλεία ζα γίλεηαη ζηελ πξψηε ζειίδα. π.ρ. Έιεγρνη – δνθηκέο σο
δεχηεξε ζειίδα.

5.3

Μέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, νη πξνβιεπφκελνη απφ ην άξζξν 5 ηνπ ΠΓ
59/1999 έιεγρνη θαη δνθηκέο ησλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ ζα θαηαρσξνχληαη ζηα κέρξη ζήκεξα
ρξεζηκνπνηνχκελα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. (ρεηηθή Δγθχθιηνο ΤΔΝ/ΔΔΠ/Γ/ΝΣ 14734/197-1979).

5.4

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Τπεξεζία καο δελ έρεη αληίξξεζε λα ζπκπιεξψλεηαη επηπιένλ
νπνηνζδήπνηε άιινο ηχπνο πηζηνπνηεηηθνχ γηα ην ίδην αληηθείκελν (ζρεδία, πδξνζηαηηθφ
κεραληζκφ ή MES) γηα ιφγνπο ελεκέξσζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο πνπ
εθπξνζσπείηαη απφ ην ζπλεξγείν (ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηέηνηα ππνρξέσζε).

6. ΑΠΟΓΟΥΗ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΩΙΒΙΩΝ ΥΔΓΙΩΝ, MES ΚΑΙ
ΤΓΡΟΣΑΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΜΩΝ ΠΔΡΑΝ ΣΟΤ ΓΩΓΔΚΑΜΗΝΟΤ
6.1

Ο θνξέαο πνπ εμέδσζε ή παξέηεηλε ην πηζηνπνηεηηθφ αμηνπινΐαο ηνπ πινίνπ, δειαδή ε
Τπεξεζία καο, Ληκεληθή Αξρή ή Δμνπζηνδνηεκέλνο Οξγαληζκφο (Δ.Ο.), κπνξεί λα θάλεη
απνδεθηά πέξαλ ηνπ δσδεθακήλνπ πηζηνπνηεηηθά ζσζηβίσλ ζρεδηψλ, MES θαη
πδξνζηαηηθψλ κεραληζκψλ, κφλν ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο :
.1 Σν πινίν είηε επείγεηαη λα απνπιεχζεη, είηε ζην ζπγθεθξηκέλν ιηκάλη ή ηε γεηηνληθή
πεξηνρή ηνπ δελ ππάξρεη εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγείν, ή
.2 Ο ρξφλνο κέρξη ηε ιήμε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αμηνπινΐαο είλαη κηθξφο θαη ν Πινίαξρνο
πξνηίζεηαη λα πξνβεί ηαπηφρξνλα ζηελ αλαλέσζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αμηνπινΐαο ηνπ
πινίνπ θαη ησλ πηζηνπνηεηηθψλ επηζεψξεζεο ησλ ελ ιφγσ αληηθεηκέλσλ.

6.2

Ζ πξναλαθεξζείζα απνδνρή κπνξεί λα γίλεη κφλν ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
.1 Σν πέξαλ ηνπ δσδεθακήλνπ απφ ηελ επηζεψξεζε ησλ ελ ιφγσ αληηθεηκέλσλ δηάζηεκα
δελ ζα ππεξβαίλεη ην θαζνξηδφκελν ζηνλ Καλνληζκφ ΗΗΗ/20 ηεο Γ SOLAS 74/96, ήηνη
ηνπο πέληε (5) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ νηθείνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Τπφςηλ φηη
πξνθεηκέλνπ γηα Σαρχπινα ζθάθε (H. S. Crafts) ν ρξφλνο παξάηαζεο δελ ζα ππεξβαίλεη
ηνλ έλα (1) κήλα ζχκθσλα κε ην Κεθ. 8 ηνπ Κψδηθα Σαρππιφσλ θαθψλ ηνπ ΗΜΟ
(IMO High Speed Craft Code).
.2 Σα ελ ιφγσ αληηθείκελα είλαη καθξνζθνπηθά ζε θαιή θαηάζηαζε. ρεηηθή δήισζε ηνπ
πινηάξρνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί επαξθήο απφ ηνλ Δ.Ο. ζε πεξίπησζε πνπ ην πινίν
βξίζθεηαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θαη δελ είλαη επρεξήο ε επηηφπηα κεηάβαζε
επηζεσξεηή ηνπ γηα ζρεηηθή δηαπίζησζε.
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6.3

Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη Ληκεληθέο Αξρέο θαη νη Δ.Ο. γηα ηε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, πέξαλ
ηνπ δσδεθακήλνπ απνδνρή ηεο ηζρχνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ελ ιφγσ αληηθεηκέλσλ, γηα
ηα πινία ησλ νπνίσλ εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά αμηνπινΐαο δελ απαηηείηαη λα δεηνχλ ηελ
έγθξηζή καο, αιιά λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ Τπεξεζία καο θαη ηνλ Πινίαξρν ηνπ
πινίνπ εγγξάθσο.

6.4

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζπληζηάηαη νη επηζεσξήζεηο ησλ ππφςε αληηθεηκέλσλ λα
πξνγξακκαηίδνληαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εηήζηαο επηζεψξεζεο ησλ πινίσλ.

7. ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΚΔΔΠ/ΓΔΠ-γ ή ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΑΡΥΗ
7.1

χκθσλα κε ην άξζξν 4(β) ηνπ ΠΓ 59/1999 ηα ζπλεξγεία ππνρξενχληαη φπσο :
.1 Δλεκεξψλνπλ έγθαηξα (κε Fax, φπσο ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα αξηζ. 5, ζε επείγνπζεο
δε πεξηπηψζεηο θαη ηειεθσληθά) ην αξκφδην Σκήκα (ΔΝΔΠΔ) ηνπ ΚΔΔΠ/ΓΔΠ ή ηελ
νηθεία Ληκεληθή Αξρή (εθφζνλ ην ζπλεξγείν επξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο
ηεο), θαηά ηελ παξαιαβή ζσζηβίσλ ζρεδηψλ πξνο επηζεψξεζε, πξνθεηκέλνπ εθφζνλ
θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξνγξακκαηίδεηαη ε κεηάβαζε επηζεσξεηή ηνπο ζην ζπλεξγείν.
Αλάινγε ελεκέξσζε πξνο ηελ Τπεξεζία καο ζα γίλεηαη απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Κέληξνπ,
ζε πεξίπησζε παξαιαβήο MES γηα επηζεψξεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη πέξαλ ηελ επηβνιήο
θπξψζεσλ, ζε πεξίπησζε κε ελεκέξσζεο καο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 59/1999, ε
Τπεξεζία καο κπνξεί λα κελ απνδέρεηαη ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ζα εθδνζνχλ, πξηλ
εθηειεζζεί εθ λένπ έιεγρνο, παξνπζία επηζεσξεηή καο.
.2 Απνζηέιινπλ ζηελ Τπεξεζία καο αλά ηξίκελν θαη ζπγθεθξηκέλα κέζα ζην πξψην
πελζήκεξν ηνπ Ηαλνπαξίνπ, Απξηιίνπ, Ηνπιίνπ θαη Οθησβξίνπ, πίλαθα φπσο ην
ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα αξηζ. 6, κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ή αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ
ζσζηβίσλ ζρεδηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ απηά, θαηά ην ηξίκελν πνπ πέξαζε. ε
πεξίπησζε πνπ παξέξρεηαη ηξίκελν ρσξίο λα έρεη επηζεσξεζεί θακκία ζσζίβηα ζρεδία,
λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ Τπεξεζία καο κε έγγξαθφ ηνπο.

7.2

Δπεηδή φπσο είλαη θαλεξφ ε άζθεζε νπζηαζηηθνχ ειέγρνπ ζηα ζπλεξγεία εθηφο πεξηνρήο
Κέληξνπ ελδηαθέξεη ζνβαξά ηελ Τπεξεζία καο, ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε επηζεψξεζεο
ζσζηβίσλ ζρεδηψλ θαη πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζή ηνπο λα ελεκεξψλεηαη κε κέξηκλα ηνπ
ππεχζπλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ, ε νηθεία Ληκεληθή Αξρή, πξνθεηκέλνπ αξκφδην ζηέιερφο ηεο λα
κεηαβαίλεη, θαηά ην δπλαηφλ, γηα παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηεο επηζεψξεζεο ησλ
ζσζηβίσλ ζρεδηψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζεψξεζεο, ζρεηηθέο εθζέζεηο ειέγρνπ,
φπσο ην ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα αξηζ. 7, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ επηζεσξεηή θαη ηνλ
ππεχζπλν ηνπ ζπλεξγείνπ, ζα ππνβάιινληαη απφ ηε Ληκεληθή Αξρή ζηελ Τπεξεζία καο,
αλά ηξίκελν ζηηο εκεξνκελίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην εδάθην 7.1.2 ηεο παξνχζαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε κε χπαξμεο ζσζηβίσλ ζρεδηψλ γηα επηζεψξεζε, θαηά ην
παξειζφλ ηξίκελν νη νηθείεο Ληκεληθέο Αξρέο ζα ππνβάιινπλ ζηελ Τπεξεζία καο αξλεηηθή
αλαθνξά.

7.3

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν αξκφδηνο γηα ηελ απνζπζθεπαζία, επηζεψξεζε, ζπκπιήξσζε ή
αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη επαλαζπζθεπαζία ησλ πλεπζηψλ
ζρεδηψλ θαη λαπηηθνχ ηχπνπ ζπζηεκάησλ εγθαηάιεηςεο πινίσλ (MES) θαη θπζηθά
απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ εξγαζία απηή, είλαη ν ππεχζπλνο ηνπ ζπλεξγείνπ, ν νπνίνο

\\ENESPY\Backup ENESPY 270213\HUBIC\8 ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ΑΝΑ ΔΣΟ\2000\ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΓΗΑ Π ΜΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ\29
ΔΓΚΤΚΛΗΟ-ΔΠΗΘ-ΔΗ ΠΝΔΤΣΩΝ Ω ΥΔΓΗΩΝ.doc

8

ππνγξάθεη ην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ επηζεψξεζεο θάζε πλεπζηήο ζρεδίαο ή MES, έρεη
δε θαη ηελ επζχλε ηεο θξίζεο πεξί ηεο θαηαιιειφηεηαο ή φρη γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηα πινία.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε κε κέξηκλα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ζπλεξγείνπ ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα
θαη ηειεθσληθά ε Τπεξεζία καο ή ε νηθεία Ληκεληθή Αξρή γηα απνζηνιή επηζεσξεηνχ,
παξνπζία ηνπ νπνίνπ:
.1 Θα απνμειψλεηαη (εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ) ε πηλαθίδα κε ηα ζηνηρεία ηεο ζσζίβηαο
ζρεδίαο ε νπνία ζα παξαδίδεηαη ζηνλ επηζεσξεηή ηεο Τπεξεζίαο καο ή ηεο Ληκεληθήο
Αξρήο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζα απνζηέιιεηαη ζηελ Τπεξεζία καο θαηά ηελ
πξναλαθεξζείζα ηξηκεληαία αλαθνξά.

.2 Θα γίλεηαη θαηαζηξνθή ηεο ζρεδίαο κε ζχκθσλε γλψκε θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηεο, ψζηε λα
απνθιείεηαη ηπρφλ απφπεηξα επηζθεπήο ηεο απφ ηξίηα πξφζσπα, γηα
επαλαρξεζηκνπνίεζε, γεγνλφο πνπ ζα έζεηε ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο
αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα. ε πεξίπησζε ηπρφλ δπζηξνπίαο ηνπ ηδηνθηήηε θαη γηα
ηνπο αλαθεξφκελνπο ζ’ απηφ ην εδάθην ιφγνπο, ζα ελεκεξψλεηαη άκεζα θαη
ηειεθσληθά ε Τπεξεζία καο γηα ιήςε πεξαηηέξσ νδεγηψλ.

8. ΔΚΣΑΚΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΩΝ ΤΝΔΡΓΔΙΩΝ, ΛΟΙΠΔ ΟΓΗΓΙΔ
8.1

Οη έθηαθηνη έιεγρνη ησλ ζπλεξγείσλ απφ ηε ΓΔΠ-γ θαη ηηο νηθείεο Ληκεληθέο Αξρέο,
πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 59/1999 θαη απνβιέπνπλ, φπσο είλαη θαλεξφ, ζηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζπλεξγείνπ, κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή επηζεψξεζε ησλ
ζσζηβίσλ ζρεδηψλ, απφ ηηο νπνίεο, ζε πεξίπησζε αλάγθεο εμαξηψληαη αλζξψπηλεο δσέο.

8.2

Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη νηθείεο Ληκεληθέο Αξρέο λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη έθηαθηνπο
ειέγρνπο ησλ ζπλεξγείσλ πεξηνρήο ηνπο, θαηά ηνπο νπνίνπο ζα ζπκπιεξψλνληαη εθζέζεηο,
φπσο ηα ζπλεκκέλα Τπνδείγκαηα αξηζ. 7 θαη 8, νη νπνίεο ζα ππνβάιινληαη θαηά ηελ
πξναλαθεξζείζα ηξηκεληαία αλαθνξά, ζηελ νπνία ζα γίλεηαη ζρεηηθή κλεία. Αλάινγεο
έθηαθηεο επηζεσξήζεηο ζα εθηεινχληαη, φπσο άιισζηε θαη κέρξη ζήκεξα, απφ επηζεσξεηέο
ηεο ππεξεζίαο καο ζηα ζπλεξγεία ηνπ Κέληξνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη έθηαθηνη έιεγρνη
ζπλεξγείσλ γηα δηαπίζησζε φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζα
πξνγξακκαηίδνληαη θάζε ηξίκελν. Δπίζεο ζα γίλνληαη κεηά απφ ηπρφλ ζρεηηθή θαηαγγειία.

8.3

Τπελζπκίδεηαη φηη, κεηαμχ άιισλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, ηα ζπλεξγεία νθείινπλ λα ηεξνχλ :
.1 Βηβιίν παξάδνζεο – παξαιαβήο ζσζηβίσλ ζρεδηψλ θαη MES (άξζξν 3 ΠΓ 59/1999,
ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Η απηνχ).
.2 Αξρείν ειέγρσλ θαη δνθηκψλ ζσζηβίσλ ζρεδηψλ, MES θαη πδξνζηαηηθψλ κεραληζκψλ,
ην νπνίν πξέπεη λα δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ επί πεληαεηία (άξζξν 5.2 ΠΓ 59/1999).

8.4

Με ηελ επθαηξία επηζεκαίλεηαη θαη πάιη ε ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απνδίδεη ε Τπεξεζία καο
ζηελ επηζεψξεζε ησλ ππφςε αληηθεηκέλσλ απφ ηα ζπλεξγεία, ε νπνία ζα πξέπεη λα γίλεηαη
κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη επζπλεηδεζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ζε
πεξίπησζε αλάγθεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δηάζσζε αλζξψπσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ νη
ππεχζπλνη ησλ ζπλεξγείσλ :
.1 Να ηνλίζνπλ ηε ζεκαζία νξζνχ ειέγρνπ ησλ ππφςε αληηθεηκέλσλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ
ζπλεξγείνπ ηνπο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη έκπεηξν, γλψζηεο ηεο ηζρχνπζαο
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λνκνζεζίαο θαη ησλ ελεκεξσκέλσλ εγρεηξηδίσλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο, πνπ αθνξνχλ
ζηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηψλ.
.2 Να δηαηεξνχλ ηα ζπλεξγεία ηνπο πάληνηε ζε θαιή θαηάζηαζε, ην δε πξνβιεπφκελν
εμνπιηζκφ ηνπο πιήξε θαη ζε θαιή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.
.3 Να ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ην ΠΓ 59/1999, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 260/1999, ηα εγρεηξίδηα /νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηηο
Δγθπθιίνπο ηεο Τπεξεζίαο καο.

8.5

Γελ παξαιείπνπκε λα ηνλίζνπκε φηη ε Τπεξεζία καο ζα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί κε
κεγάιε πξνζνρή ην έξγν ησλ ζπλεξγείσλ φζνλ αθνξά ζηελ επηζεψξεζε ησλ ελ ιφγσ
αληηθεηκέλσλ, επειπηζηψληαο φηη απηφ ζα είλαη πςεινχ πνηνηηθνχ επηπέδνπ. Δπίζεο
ππελζπκίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ ΠΓ 59/99 θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ ππφςε Καλνληζκνχ, αλεμάξηεηα αλ ζπληξέρεη πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε, επηζχξεη ηηο
απζηεξέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΝΓ 187/1973 (ΦΔΚ Α 261) ή/ θαη πξνζσξηλή ή
νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεγρφκελνπ ζπλεξγείνπ, πνπ ρνξεγείηαη
απφ ΤΔΝ/ΓΔΠ/ΔΝΔΠΔ.

8.6

Οη πινηνθηήηεο ή νη Πινίαξρνη ζα πξέπεη λα απνζηέιινπλ εθπξνζψπνπο ηνπο ζην
ζπλεξγείν πνπ έρνπλ απνζηαιεί ηα ελ ιφγσ αληηθείκελα ηνπ πινίνπ ηνπο, γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο επηζεψξεζήο ηνπο.

8.7

Οη Δλψζεηο πξνο ηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε παξνχζα, παξαθαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηα
κέιε ηνπο γηα ην πεξηερφκελφ ηεο.

8.8

Οη Ληκεληθέο Αξρέο θαη νη Δμνπζηνδνηεκέλνη Οξγαληζκνί, ζηα πιαίζηα ησλ εθηεινπκέλσλ
επηζεσξήζεσλ ζηα πινία, λα ειέγρνπλ ηελ χπαξμε πηζηνπνηεηηθψλ ησλ ππφςε
αληηθεηκέλσλ ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα ππνδείγκαηα ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ.
Δπηπξφζζεηα κε κέξηκλα ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ ζηελ πεξηνρή ησλ
νπνίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλεξγεία επηζεψξεζεο ζσζηβίσλ ζρεδηψλ θαη πδξνζηαηηθψλ
κεραληζκψλ :
.1 Να γίλεη θαηάιιειε ελεκέξσζε ζην πξνζσπηθφ ησλ ΣΚΔΠ ηνπο, ζρεηηθά κε ην
πεξηερφκελν, ηε ζεκαζία θαη ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ, θση/θν ηεο νπνίαο λα
ηνπ επηδνζεί ελππνγξάθσο.
.2 Να εθηεινχληαη ζηα ζπλεξγεία νη αλαθεξφκελνη ζηελ παξνχζα Δγθχθιην έιεγρνη θαη λα
ππνβάιινληαη απαξέγθιηηα θαη εκπξφζεζκα νη πξνβιεπφκελεο απφ απηήλ αλαθνξέο.

8.9

Ζ παξνχζα λα θαηαρσξεζεί απφ ηηο Ληκεληθέο αξρέο κε α.α. 29 ζηνλ πίλαθα αξ. 7 ηνπ
επξεηεξίνπ κνλίκσλ Δγθπθιίσλ Σνκέα ΔΝΔΠΔ ηνπ ΤΔΝ/ΚΔΔΠ, πνπ θνηλνπνηήζεθε κε
ηελ αξ. 1218.58/12/99/11-11-99 Δγθχθιην ΚΔΔΠ/ΓΚ/ΜΔ θαη λα εληαρζεί ζην ζρεηηθφ
θάθειν.

9. ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ (Μεξηθέο κε πξνο φινπο)
9.1

Με ηε ιήςε ηεο παξνχζαο Δγθπθιίνπ θαηαξγνχληαη νη παξαθάησ Δγθχθιηνη ηεο
Τπεξεζίαο καο:
-

YEN/EEΠ /ΓΝΣ 2441 / 3-2-1979
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9.2

-

ΤΔΝ/ΔΔΠ/Γ/ΝΣ 12320/ 18-6-1979
ΤΔΝ/ΔΔΠ/Γ/ΝΣ 14734/19-7-1979
ΤΔΝ/ΔΔΠ/Β/ΤΚ 25786/25-10-1983
ΤΔΝ/ΔΔΠ/Β/ΤΚΜΔ 8177/29-4-85
ΤΔΝ/ΔΔΠ/Β/ΤΚΜΔ 10542/21-5-1985
ΤΔΝ/ΔΔΠ/Β/ΤΚΜΔ 4886/18-3-86
ΤΔΝ/ΔΔΠ/Β/ΤΚ 7290/8-4-1986
ΤΔΝ/ΔΔΠ/Β Τ/Κ 2084/29-1-1987
ΤΔΝ/ΔΔΠ/Β/ΤΚ 5350/13-3-1987
ΤΔΝ/ΔΔΠ / Β/ΤΚ 9199/5-5-1987
ΤΔΝ/ΔΔΠ /Β/ΤΚΜΔ 17055/15-7-1987

-

ΤΔΝ/ΔΔΠ/ΒΤ/Κ 24924/29-10-1987
ΤΔΝ/ΔΔΠ/ΒΤ/Κ 25905/9-11-1987
ΤΔΝ/ΔΔΠ/Β/ΤΚ 1423/ΒΝΣΛ/22/88/12-2-1988
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΒΤ/Κ 1423/ΒΝΣΛ/51/88/27-5-1988
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΒΤ/Κ 1423/ΒΝΣΛ/79/88/29-11-1988
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΒΤΚ 1423/ΒΝΣΛ/47/89/3-5-1989
ΤΔΝ/ΔΔΠ 1423/ΒΝΣΛ/54/89/23-5-89
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΒΤ/Κ 1423/ΒΝΣΛ/43/90/3-5-1990
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/Β/ΤΚ 1423/ΒΝΣΛ/134/92/3-12-1992
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/Β/ΤΚ 1423 ΒΝΣΛ/49/93/2-4-1993
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΒΤΚ 1423ΒΝΣΛ/123/93/18-10-1993
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΒΤΚ 1423ΒΝΣΛ/81/94/2-6-1994
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΒΤΚ 1423ΒΝΣΛ/82/94/2-6-1994
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ Γ/ΝΣΛ – ΒΤΚ 1423.10/7/96/17-12-96
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/Γ/ΝΣΛ-Β/ΤΚΜΔ 1423.10/3/97/27-10-97
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΒΤ/Κ 1423/ΒΝΣΛ/53/98/16-3-98
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/Γ/ΝΣΛ 1423.10/1/98/7-12-98
ΤΔΝ/ΓΔΔΠ/ΒΤΚ-Γ/ΝΣΛ 1423 Β ΝΣΛ/48/99/3-5-99

Δπίζεο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ εγθπθιίσλ ΤΔΝ/ΔΔΠ/ΣΟΜ Β-Γ 8209/29-4-85 θαη
ΤΔΝ/ΔΔΠ/ΒΤΚ 12210/18-6-1985 πνπ αθνξνχλ πλεπζηέο ζσζίβηεο ζρεδίεο.
Ο ΚΛΑΓΑΡΥΖ
Αξρηπινίαξρνο Λ ΓΟΤΜΑΝΖ Γακ.

ΔΠΙΤΝΑΠΣΟΝΣΑΙ :
-

Παξάξηεκα (Φ. 1)
Οθηψ (8) Τπνδείγκαηα (Φ. 8)

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ :
Ι. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
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1. ΤΝΔΡΓΔΗΑ
ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ
ΩΗΒΗΩΝ
ΥΔΓΗΩΝ,
MES,
ΤΓΡΟΣΑΣΗΚΩΝ
ΜΖΥΑΝΗΜΩΝ ΚΔΝΣΡΟΤ
.1 ΑΛ-ΜΑ ,Αξηζηνηέινπο 21, Γξαπεηζψλα
.2 ΑΛΦΑ ΦΛΩΡΟ, Μ. Αιεμάλδξνπ 64, Κεξαηζίλη
.3 ΑΦΟΗ ΓΑΛΑΝΟΤ ΟΔ, Μ. Καιαληδάθνπ 5, Πεηξαηάο
.4 ΒΑΟ Β., Γνγάλεο 97-99, Πεηξαηάο
.5 ΓΗΑΝΝΗΣΑ Σ, Γεκεηξαθνπνχινπ 8ή Λ. Γεκνθξαηίαο 115, Κεξαηζίλη
.6 ΓΟΤΡΟΤΝΣΖ Ν., Γθνχξα 89, Πεηξαηάο
.7 ΓΔΡΔΜΠΔΖ ,Γξαβηάο 41, Πεηξαηάο
.8 ΓΗΑΚΑΣΟ Γ., Μεζνινγγίνπ 53, Πεηξαηάο
.9 ΓΗΑΚΟ, πάξηεο 5, Πεηξαηάο
.10 ΔΛΛΑ SAFETY Γ. ΜΟΤΣΑΣΟ & ΗΑ ΟΔ, Καιακψλ 5, Ν. Ηθφλην
.11 ΔΛΛΑ SAFETY (Παπαδάθεο) Γεκνθξαηίαο 92 Π.Φάιεξν
.12 EUROSAFE SALES & SERVICE, Μαθεδνλίαο 16, Νίθαηα
.13 ΚΑΓΗΟΠΟΤΛΟ Πξ.,Φσθίδνο 6 Πεηξαηάο
.14 ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ, Α. Μηανχιε 65, Γξαπεηζψλα
.15 ΚΛΗΠΔΡ ΣΑΛΔΝΣΕΑΚΖ (CLIPPER),Αγ. Παληειεήκνλνο 4, Γξαπεηζψλα
.16 ΚΟΜΑΡ (COSMAR), Λ. αιακίλνο 162, Κεξαηζίλη
.17 ΜΑΡΗΝ SAFETY CENTER, Λ. Γεκνθξαηίαο 465, Πέξακα
.18 ΜΑΡΗΣΑ ΔΛΛΑ ΔΠΔ, σθξάηνπο 25, Γξαπεηζψλα
.19 ΜΑΡΗΣΑ ΔΛΛΑ ΔΠΔ, ππζάξεο Αζπξνπχξγνπ
.20 ΜΔΓΚΑ ΜΑΡΗΝ AE (MEGA MARINE),θνπθά 8 & Κπθιάδσλ, Πέξακα
.21 ΜΠΔΝΔΣΑΣΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ, Αλαπαχζεσο 57, Πεηξαηάο
.22 ΝΑΤΣΗΛΟ ΩΣΗΚΑ ΔΠΔ , Γθφξηηζα Αζπξνπχξγνπ ή Βηησιίσλ 93 Πεηξαηάο
.23 ΠΑΡΑΛΟ ΔΛΛΑ, Γξάκαο 58, Πεηξαηάο
.24 ΠΤΡΟ Δ.ΚΑΝΓΡΖ & ΗΑ ΔΔ, Μεζψλεο 46, Πεηξαηάο
.25 ΠΟΛΗΚΟ ΔΠΔ, Καιακψλ 9 Νέν Ηθφλην
.26 ΠΟΔΗΓΩΝ Δ.Π.Δ., Αικπξίδνο 6-8, Πεηξαηάο
.27 ΑΦ-ΜΑΡ ΩΣΗΚΑ ΔΠΔ, Πιάησλνο 38, Κεξαηζίλη
.28 ΣΔΝΜΔ ΟΔ , θαθηεξίαο 68, Πεηξαηάο
.29 Ζ ΣΑΜΠ ΥΡΖΣΟ ΥΟΤΝΣΑ (SEA TSAMP),Μαλνπζνγηαλλάθε 26,Ηθφλην
.30 ΣΔΥΝΑΒΑ (TECHNAVA AE) ππζάξεο Αζπξνπχξγνπ ή Πι. Λνπδνβίθνπ 6 Πεηξαηάο
.31 ΣΔΥΝΟΗΠ (TECHNOSHIP) ππζάξεο Αζπξνπχξγνπ
.32 ΣΔΥΝΟΗΠ (TECHNOSHIP) Ννηαξά 103 ή Κνινθνηξψλε 100, Πεηξαηάο
.33 ΣΗΓΚΔΡΑΚΖ, Μ. Κνινθνηξψλε 83, Πεηξαηάο
.34 ΣΗΜΠΖ Μ., Γεξβελαθίσλ 41, Πεηξαηάο
.35 ΦΛΩΡΟ BROS CO αιακίλνο & Θεξκνππιψλ, Πεηξαηάο
2. ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΩΗΒΗΩΝ ΥΔΓΗΩΝ ΚΑΗ ΤΓΡΟΣΑΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΜΩΝ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ΑΛΜΠΑΣΡΟ Μ. ΚΑΡΗΩΣΖ, Π.(TECHNOSHIP) Βνηζάλε , Μπηηιήλε
ΑΦΟΗ ΠΑΣΟΤΥΑ (TECHNOSHIP ),Θεζ/ληθεο 28, Πάηξα
ΒΔΡΓΗΝΑ ΔΛΛΑ, Ναπκαρίαο Έιιεο 5, Θεζζαινλίθε
ΓΟΞΑΣΑΚΖ Γ.ΔΠΔ, Β.Η.Π.Δ, (TECΖNOSHIP), Ζξάθιεην
ΔΛΛΑ SAFETY(ΜΟΤΣΑΣΟ) , ΠΑΠΑΦΛΔΑ 27, Πχινο
EUROSAFE SALES & SARVICE ,Πχινο
ΚΟΤΣΟΤΡΑΓΖ Α.,Ρνδνθαιάθε 14, Υίνο
NAS & JONES OEE ,Κέξθπξα
ΠΖΛΗΟΝ ΔΛΛΑ ΔΠΔ, Οξθαλνηξνθείνπ 34, Βφινο
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.10 ΠΗΑΣΟΠΟΤΛΟ , Κνπληνπξηψηνπ 13 & Φαζηαλνχ, Θεζζαινλίθε
.11 SAFETY FIRST , Δκ. Πηκπιή 5 Υαληά
.12 ΤΜΦΩΝΗΑΗ ΔΞYΠHΡΔΣΖΔΩΝ Θ/Γ ΔΠΔ,(TECHNOSHIP)Καιηγψλη Λεπθάδαο
.13 ΣΑΘΟΠΟΤΛΟ (TECHNOSHIP), Καξλάγην χξνπ, χξνο
.14 ΠΑΝΓΩΝΗΓΖ (TECHNOSHIP), Παι. Τδξαγσγείνπ 6, Καβάια
.15 ΣΑΚΟΝΜΗ (TASKOΝMI) (TECHNOSHIP), 20ν ρηι. Θεζ/ληθεο – Καβάιαο ή Δι. Βεληδέινπ
4, Θεζζαινλίθε
.16 ΥΑΣΕΖΓΡΟΟ (TECHNOSHIP), Οδφο Νηάξγνπηλ, Κάιπκλνο
.17 ΥΑΛΚΗΣΖ (TECHNOSHIP), Κνινθνηξψλε 20 , Ρφδνο
3. ΛΗΜΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΩΝ ΟΠΟΗΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΔΝ ΛΟΓΩ
ΤΝΔΡΓΔΗΑ (Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο, Ζξαθιείνπ, Υαλίσλ, Ρφδνπ, Καιχκλνπ, Υίνπ, Μπηηιήλεο,
Καβάιαο, χξνπ, Βφινπ, Κέξθπξαο, Λεπθάδαο, Πχινπ)

ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. ΛΟΗΠΔ ΛΗΜΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΚΑΗ Π.Λ/Υ
2. Διιεληθφο Νενγλψκσλ, Αθηή Μηανχιε 23, Πεηξαηάο 18535
3. B.V., Αθηή Μηανχιε 85, Πεηξαηάο 18538
4. ABS, θνπδέ 6, Πεηξαηάο 18536
5. D.N.V., Αθηή Κνλδχιε 26-28, Πεηξαηάο 18539
6. G.L., Aθηή Mηανχιε 91, Πεηξαηάο 18538
7. L.R.S., Aθηή Mηανχιε 87, Πεηξαηάο 18538
8. N.K.K, Aθηή Mηανχιε 94, Πεηξαηάο 18538
9. R.I.N.A.,Μπνπκπνπιίλαο 20, Πεηξαηάο 18535
10. K.R.S. Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 62 Πεηξαηάο 18535
11. Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, Aθηή Mηανχιε 85 Πεηξαηάο18538
12. Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην, Λνπδνβίθνπ 10 Πεηξαηάο 18531
13. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, Aθηή Mηανχιε 85 Πεηξαηάο18538
14. Έλσζε Δθνπιηζηψλ Δπηβαηεγψλ Πινίσλ, Αθηή Μηανχιε 87, Πεηξαηάο18538
15. Έλσζε Δθνπιηζηψλ Αθηνπινΐαο, Αθηή Πνζεηδψλνο θαη Αξηζηείδνπ 15, Πεηξαηάο 18531
16. Έλσζε Δθνπιηζηψλ Μεζνγεηαθψλ Φ/Γ Πινίσλ, Μπνπκπνπιίλαο 5, Πεηξαηάο 18535
17. ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΔΝΩΖ ΠΛΟΗΑΡΥΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Κνινθνηξψλε 108-110,
Πεηξαηάο 18535
18. ΩΝΠΑΠ, Αθηή Μηανχιε 17-19, Πεηξαηάο 18535
19. χιινγνο Γηπι/ρσλ Ναππεγψλ Μεραληθψλ Διιάδνο, Δι. Βεληδέινπ 14, Πεηξαηάο 18531
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΤΔΝ/Γξ. θ. ΤΔΝ (π.η.α.)
ΤΔΝ/Γξ. θ. Γ.Γ. (π.η.α.)
ΤΔΝ/Γξ. θ. Α/Λ (π.η.α.)
ΤΔΝ/Γξ. θ. Α' Τ/Λ (π.η.α.)
ΤΔΝ/Γξ. θ. Β' Τ/Λ (π.η.α.)
ΤΔΝ/ΚΔΔΠ/Γξ. θ. ΚΔΔΠ
ΤΔΝ/ΓΑΝ
ΤΔΝ/ΚΔΔΠ/ΓΔΠ/α, β, δ, ε
ΤΔΝ/ΚΔΔΠ/ΓΚΔΟ
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10. ΤΔΝ/ΚΔΔΠ/ΓΜΚ/ΠΤΡΦ
11. ΤΔΝ/ΚΔΔΠ/ΓΔΠ-γ, Δπηζεσξεηέο ΔΝΔΠΔ
12. ΤΔΝ/ΣΤΓΖ
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