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ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Ρειραιάσ, 23 - 05 – 2014
Αρ. Ρρωτ. : 4339.10 /60/14
ΠΡΟ: ΩΣ ΡΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ιςοδυναμία Σωςτικών Μζςων Δ/Ξ ΤΖΕΤ ΧVII Ν.Ρ. 11738».
Ζχοντασ υπϋόψη:
1. Το Ρ.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Ίδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ
υπθρεςιών».
2. Το Ρ.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Ίδρυςθ και μετονομαςία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργθςθ
υπθρεςιών».
3. Το άρκρο 44 του Β.Δ. 36/67 (Α’ 9) «Ρερί εγκρίςεωσ κανονιςμοφ περί ςωςτικών μζςων των πλοίων»
4. Τισ από 11-04-2014 και 02-05-2014 αιτιςεισ τθσ «ΤΖΕΤ ΤΑΝΚ Ν.Ε».
5. Τθν αρικμ. 14/13.05.2014 Η.Δ. Διευκυντι ΚΕΕΡ.
6. To από 15.05.2014 Ρρακτικό Ελζγχου – Ειςθγθτικό Σθμείωμα Επιτροπισ που ςυγκροτικθκε με τθν
αρικμ. 14/13.05.2014 Η.Δ. Διευκυντοφ ΚΕΕΡ.

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
1. Αποδεχόμαςτε υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που περιγράφονται ςτθν παροφςα, δυνάμει
του άρκρου 44, τθν ιςοδυναμία των υπαρχόντων ςωςτικών μζςων του Δ/Ξ ΣΗΕΣ XVII Ν.Π. 11738 ωσ
εξίςου αποτελεςματικό μζτρο ςε ςχζςθ με τα ςωςτικά μζςα που προβλζπονται ςτο Β.Δ. 36/67 (Α’9),
για πλοία που υποχρεοφνται να φζρουν ςωςίβιεσ λζμβουσ ςε κάκε πλευρά τουσ και κατ’ αντιςτοιχία
των διατάξεων του κεφαλαίου ΙΙΙ τθσ ΔΣ SOLAS 74/83, για πλοία ίδιου μεγζκουσ και μεταφορικισ
ικανότθτασ, πλόων εξωτερικοφ.
2. Οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν ιςχφ τθσ ανωτζρω ιςοδυναμίασ είναι:
i. Το πλοίο να φζρει και να λειτουργεί τθν υπάρχουςα ςωςίβια λζμβο ελευκζρασ πτώςθσ με το
υπάρχον μζςο κακαίρεςισ τθσ.
ii. Το πλοίο να φζρει και να λειτουργεί τθν υπάρχουςα λζμβο διάςωςθσ με το υπάρχον μζςο
κακαίρεςισ τθσ.
iii. Το πλοίο να φζρει τισ υπάρχουςεσ πνευςτζσ ςωςίβιεσ ςχεδίεσ ςε κάκε πλευρά του, που
καλφπτουν το 100% του ςυνολικοφ αρικμοφ των επιβαινόντων και από τθν μια πλευρά του
πλοίου τουλάχιςτον, οι πνευςτζσ ςωςίβιεσ ςχεδίεσ να εξυπθρετοφνται από το υπάρχον μζςο
κακαίρεςισ τουσ.
iv. Πλα τα ανωτζρω ςωςτικά μζςα, κακώσ και μζςα κακαίρεςισ τουσ να ςυντθροφνται ςφμφωνα
με τον κανονιςμό 20 του κεφ. ΙΙΙ τθσ ΔΣ SOLAS 74 όπωσ ιςχφει.
v. Να εφαρμόηεται ο κανονιςμόσ 19 του κεφαλαίου ΙΙΙ τθσ ΔΣ SOLAS 74 όπωσ ιςχφει, αναφορικά με
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τα γυμνάςια και τθν εκπαίδευςθ του πλθρώματοσ εν κζματι πλοίου με τα ανωτζρω ςωςτικά
μζςα.
3. Η παροφςα να φζρεται επί του πλοίου και να επιδεικνφεται ςτα εντεταλμζνα όργανα ςε κάκε ζλεγχο
και παφει να ιςχφει ςε περίπτωςθ μεταβολισ των όρων και των προχποκζςεων υπό τουσ οποίουσ
εξεδόκθ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟ

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ:
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