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ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής

ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινιστικές Οδηγίες για την Εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης αναφορικά µε
τα ΑΜΕΑ
ΣΧΕΤ. : α) Το Αρ. Πρωτ.: 4338.35/01/06 από 16-05-2006 Έγγραφο ΥΕΝ/ΚΕΕΠ/∆ΕΠ/ΕΝΕΣΠΕ
β) Το Π.∆ 66/2005 ΦΕΚ 100Α /27-04-2005 (Εφαρµογή της ΚΟ 24/2003ΕΚ)
γ) Το Π.∆ 101/95 (ΦΕΚ 61Α/31-03-1995) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Α. Μετά από ερωτήµατα που περιήλθαν στην Υπηρεσία µας αναφορικά µε την εφαρµογή των
απαιτήσεων του σχετικού (α) και προκειµένου διευκολυνθούν οι εµπλεκόµενοι φορείς σας
γνωρίζουµε τα παρακάτω:
1) ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΜΕΑ
Θεωρείται ο χώρος που έχει καθοριστεί από το πλοίο ως χώρος παραµονής για τα
ΑΜΕΑ και πρέπει να είναι προσβάσιµος προς διαφόρους χώρους του πλοίου (π.χ
εστιατόριο, W.C, κυλικεία κλ.π) και να διαθέτει την υποδοµή πληροφόρησης και
επικοινωνίας των ΑΜΕΑ από το πλήρωµα. Ο χώρος αυτός µπορεί να είναι υποσύνολο
των κλειστών χώρων παραµονής.
2) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Η πρόσβαση στο πλοίο µπορεί να γίνεται µε κατάλληλο ανελκυστήρα ή ειδικό
αναβατόριο ή κυλιόµενη κλίµακα ελεγχόµενης κίνησης από το πλήρωµα, από το
κατάστρωµα οχηµάτων, µέχρι τα καταστρώµατα που διαθέτουν τους κατάλληλους για
Α.Μ.Ε.Α κοινόχρηστους χώρους παραµονής, εστίασης, υγιεινής και θαλαµίσκους του
άρθρου 11 του σχετικού (γ).
Ο ανελκυστήρας σύµφωνα µε την ΥΕΝ/∆ΕΠ/1421 ΓΕΥ/4/95/30-10-1995 Εγκύκλιο θα
πρέπει να έχει ελάχιστες καθαρές εσωτερικές διαστάσεις 110Χ140 cm µε είσοδο
πλάτους τουλάχιστον 85 cm, θα φέρει οριζόντιους χειραγωγούς σε κάθε πλευρά πλην
αυτής της εισόδου. Προ αυτού θα υπάρχει ελέυθερος διάδροµος πλάτους 110 cm. Η
είσοδος θα γίνεται πάντα από την πλευρά πλάτους 110cm. Στις νέες κατασκευές,
συνιστάται η πόρτα να είναι τηλεσκοπικού τύπου.
Επιπλέον εντός του ανελκυστήρα να υπάρχει σε ύψος περίπου 90 cm κοµβίο κινδύνου
ή τηλέφωνο. ∆ίπλα στο κοµβίο κινδύνου να υπάρχει ενδεικτική σήµανση για χρήση
του κοµβίου και από άτοµα µειωµένης όρασης.

3) ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Να γίνει κατάλληλη διαγράµµιση πλάτους 85 cm, τουλάχιστον, χρώµατος πορτοκαλί
από την είσοδο (καταπέλτη) του πλοίου µέχρι τον ανελκυστήρα για τη διευκόλυνση
της µετακίνησης των Α.Μ.Ε.Α. Ο διάδροµος αυτός θα παραµένει ελεύθερος προς χρήση
από τα Α.Μ.Ε.Α. όσο οι συνθήκες της φόρτωσης το επιτρέπουν π.χ (καθυστέρηση
έγκαιρης προσέλευσης του Α.Μ.Ε.Α στο πλοίο, αποεπιβίβαση του σε ενδιάµεσους
λιµένες).
Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του Α.Μ.Ε.Α., τα µέλη του πληρώµατος που
έχουν ορισθεί για την εξυπηρέτηση του Α.Μ.Ε.Α. να αναλαµβάνουν και την ασφαλή
αποεπιβίβαση αυτού.
4) ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Το σχέδιο που θα αναρτάται στους κοινοχρήστους χώρους παραµονής των ΑΜΕΑ θα
είναι υπό κλίµακα 1:200 και σε αυτό θα απεικονίζονται τουλάχιστον τα παρακάτω:
α) οι χώροι που µπορούν να κινηθούν αυτόνοµα τα Α.Μ.Ε.Α
β) οι χώροι συγκέντρωσης σε περίπτωση εγκατάλειψης του πλοίου
γ) οι θέσεις των κοµβίων κινδύνου
Το σχέδιο αυτό να αναρτηθεί στο χώρο υποδοχής του πλοίου (reception) και στους
χώρους παραµονής και διακίνησης των Α.Μ.Ε.Α. Ανάλογο σχέδιο σε σµίκρυνση να
δίδεται σε κάθε Α.Μ.Ε.Α ή συνοδό του. Για τα άτοµα µε µειωµένη όραση να
αναρτηθούν πληροφοριακές πινακίδες στην ειδική γραφή στους χώρους παραµονής,
διαδρόµους, κοινόχρηστα WC καθώς και στα σηµεία ενεργοποίησης των συναγερµών.
Οι οδηγίες ανάγκης να δίδονται και σε ειδική γραφή για τυφλούς.
5) ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ
Η µετάδοση των αναγγελιών στους χώρους παραµονής Α.Μ.Ε.Α κατά την διάρκεια του
πλού ή σε περιπτώσεις ανάγκης να γίνεται οπτικά µέσω κατάλληλης διάταξης (π.χ
τηλεοράσεις ή πινακίδες µε φωτεινές ενδείξεις) και ηχητικά από τις µεγαφωνικές
εγκαταστάσεις του πλοίου.
6) ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ
Να υπάρχουν τουλάχιστον (2) θέσεις ασφάλισης αµαξιδίων (π.χ µε ιµάντες) στους
χώρους παραµονής και (2) σε κάθε εστιατόριο.
7) ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α
Να ορισθούν µέλη πληρώµατος σύµφωνα µε τον ‘Πίνακα ∆ιαίρεσης’ για την
εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α κατά την αποεπιβίβαση και την προσφορά κάθε αναγκαίας
βοήθειας κατά την µετακίνησή τους στο πλοίο καθώς και σε περιπτώσεις ανάγκης.
Β. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτό να συµµορφωθεί το πλοίο µε το σύνολο των
διατάξεων του σχετικού (α) θα πρέπει να προσκοµίζεται στην Υπηρεσία µας αναλυτική και
εµπεριστατωµένη τεκµηρίωση για τους λόγους που δεν µπορεί να γίνει αυτό. Οι
τεκµηριώσεις µπορεί να είναι είτε τεχνικές δυσκολίες κατασκευαστικού χαρακτήρα ή
κατασκευαστικές αλλαγές µεγάλου κόστους. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προβλέπεται
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ισοδύναµη διάταξη για την εξυπηρέτηση των Α.Μ.Ε.Α. Τα ανωτέρω ισχύουν µόνο για τα
πλοία που έχουν κατασκευαστεί πριν την 01-10-2004 (Αρ. 6β του σχετικού (β)).
Γ. Πλοία που είναι υπόχρεα να έχουν Εγχειρίδιο Ασφαλούς ∆ιαχείρισης θα πρέπει να
καταρτήσουν διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ τόσο κατά την
αποεπιβίβαση όσο και για ασφαλή διακίνηση τους κατά των χρόνο παραµονής τους στο
πλοιο.
∆. Οι Εµπλεκόµενες Υπηρεσίες του ΥΕΝ (∆ΠΝΤ, ∆Ε∆ΑΠΛΕ και ∆ΘΣ) καθώς και το Υπουργείο
Αιγαίου που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενηµέρωση τους και τις κατά
λόγω αρµοδιότητας δικές τους ενέργειες.
Ε. ΟΙ Α.Ο που εφοδιάζουν τα δροµολογιακά πλοία µε Πιστοποιητικά Ασφαλείας της ΚΟ
98/18ΕΚ παρακαλούνται για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω. Με την ολοκλήρωση της
επιθεώρησης των υπόχρεων πλοίων θα γνωστοποιούν στην Υπηρεσία µας τα αποτελέσµατα
για κάθε πλοίο. Υπενθυµίζεται ότι για την χορήγηση απαλλαγών από τις διατάξεις του
σχετικού (β) απαιτείται η έγκριση της Αρχής.
ΣΤ. Το παρόν έγγραφο καθώς και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης είναι αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα του ΥΕΝ «http://www.yen.gr»
Ζ. Είµαστε η διάθεση σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία και διευκρίνηση.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
2. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ (για την ενηµέρωση των µελών τους)
3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (για την ενηµέρωση των µελών τους)
4. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1 10436 -ΑΘΗΝΑ
ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γρ. κ. ΥΕΝ (υ.τ.α)
2. Γρ. κ. ΓΓ (υ.τ.α)
3. Γρ. κ. Α ΛΣ (υ.τ.α)
4. Γρ. κ Α Υ/ΛΣ (υ.τ.α)
5. Γρ. κ ∆Κ∆΄ (υ.τ.α)
6. ΥΕΝ / ∆Ε∆ΑΠΛΕ
7. ΥΕΝ/ ∆ΠΝΤ (και µε e-mail για την ανάρτηση στη ιστοσελίδα του ΥΕΝ )
8. ΥΕΝ/ ∆ΘΣ
9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (Μέσω ΥΕΝ/∆ΘΣ)
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