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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1160
10 Ιουλίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4113.221/01/2007
(1)
Αποδοχή του Κώδικα Ασφαλείας για τα πλοία
Ειδικού Προορισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο τέταρτο του ν.2208/1994 «Κύρωση του
Πρωτοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση
για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα
1974» (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7
παράγραφος 4 του ν.2575/1998 «Ρύθμιση θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 23
Α΄).
2. Το άρθρο 46 παρ. 2 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την απόφαση Res. Α.534 (13) του Διεθνούς Ναυ−
τιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) που υιοθετήθηκε την 17η
Νοεμβρίου 1983, τις εγκυκλίους MSC/Circ.446/13.10.1986,
478/28.7.1987 και 739/28.6.1996 καθώς και την απόφαση
MSC 183(79)/9.12.2004 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφά−
λειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(ΙΜΟ).
5. Την υπ’ αριθμ. 2320.23/1/93/5.10.1993 κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ορισμός

διατετιμημένων εντύπων ΝΑΤ – Διαδικασία εκτύπωσης
και διάθεσης αυτών – Αντίτιμο αυτών και τρόπος εί−
σπραξης τους» (ΦΕΚ 812 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :
Άρθρο πρώτο
1. Γίνεται αποδεκτός για εφαρμογή στα «νέα πλοία»
με Ελληνική σημαία, τα οποία ορίζονται ως τα ναυ−
πηγηθέντα μετά την 18.11.1983, ο Κώδικας Ασφαλείας
πλοίων Ειδικού Προορισμού (Code of Safety for Special
Purpose Ships) ο οποίος υιοθετήθηκε με την Απόφαση
Res. A. 534(13)/17.11.1983 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Ορ−
γανισμού (ΙΜΟ) και τροποποιήθηκε με τις εγκυκλίους
MSC/Circ. 446/13.10.1986, 478/28.7.1987 και 739/28.6.1996
και την Απόφαση MSC 183(79)/09−12−2004 της Επιτροπής
Ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Safety Committee) του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime
Organization).
2. Τα κείμενα των Αποφάσεων Res. A.534(13)/17.11.1983
και MSC/183(79)/9.12.2004 καθώς και των εγκυκλίων
MSC/Circ. 446/13.10.1986, 478/28.7.1987 και 739/28.6.1996
σε πρωτότυπο στην Αγγλική και σε μετάφραση στην
Ελληνική γλώσσα, παρατίθενται στην παρούσα απόφα−
ση ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και ΜΕΡΟΣ Β΄ αντίστοιχα .
3. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς μεταξύ του Αγγλι−
κού και του Ελληνικού κειμένου του Κώδικα που γίνεται
αποδεκτός με την απόφαση αυτή, κατισχύει το Αγγλικό
κείμενο.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.534(13)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Α
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,
ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ το Άρθρο 16 (ι) της Σύμβασης για τον
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό όσον αφορά στις αρμο−
διότητες της Συνέλευσης σχετικά με τους κανονισμούς
που διέπουν την ναυτιλιακή ασφάλεια,
ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ότι εξειδικευμένοι τύποι πλοίων με
ασυνήθιστη σχεδίαση και λειτουργικά χαρακτηριστικά
είναι δυνατόν να διαφέρουν από τα συμβατικά εμπορι−
κά πλοία που υπάγονται στην Διεθνή Σύμβαση για την
Ασφάλεια της Ζωής στην Θάλασσα, 1974,
ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ότι λόγω της ειδικευμένης
εργασίας που αναλαμβάνουν αυτά τα πλοία, μεταφέρε−
ται ειδικό προσωπικό που δεν αποτελεί ούτε πλήρωμα
ούτε επιβάτες με τον ορισμό που δίνεται στην ως άνω
Σύμβαση,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ορισμένα πρότυπα ασφαλείας σε
συμπλήρωση εκείνων της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974
μπορεί να απαιτούνται για τα πλοία ειδικού προορι−
σμού,
ΑΦΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕ την εισήγηση που έγινε από την Επι−
τροπή Ναυτιλιακής Ασφαλείας στην 48η συνοδό της,
1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ τον Κώδικα Ασφαλείας για Πλοία Ειδικού
Προορισμού (Κώδικας ΠΕΠ), το κείμενο του οποίου πα−
ρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσης αποφάσεως,
2. ΚΑΛΕΙ όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη:
(α) να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να τεθεί
σε ισχύ ο Κώδικας το ταχύτερο δυνατόν,
(β) να ενημερώσουν τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
(ΙΜΟ) για τα ληφθέντα μέτρα για την εφαρμογή του
Κώδικα και για την ημερομηνία από την οποία τα νέα

πλοία ειδικού προορισμού θα πρέπει να συμμορφώνο−
νται με τις διατάξεις του Κώδικα.
Β
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ τον Κώδικα Ασφαλείας για
Πλοία Ειδικού Προορισμού (Κώδικας ΠΕΠ),
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ότι νέοι τύποι πλοίων ειδικού
τύπου ή πλοία με νέα σχεδίαση ή λειτουργικά χαρακτη−
ριστικά είναι δυνατόν να υπάρξουν στο μέλλον,
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙ την Επιτροπή Ναυτιλιακής Ασφάλειας
να τροποποιήσει τον Κώδικα όταν χρειαστεί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1 Ο Κώδικας αναπτύχθηκε για να αποτελέσει ένα διε−
θνές πρότυπο ασφαλείας για πλοία ειδικού προορισμού
νέας κατασκευής, η εφαρμογή του οποίου θα διευκολύ−
νει την λειτουργία αυτών των πλοίων και θα επιφέρει
ένα επίπεδο ασφαλείας για τα πλοία και το προσωπικό
τους εφάμιλλο εκείνου που απαιτείται από την Διεθνή
Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην
Θάλασσα (Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.) που ισχύει τώρα.
2 Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, ένα πλοίο
ειδικού προορισμού είναι ένα πλοίο τουλάχιστον 500
κ.ο.χ. που μεταφέρει περισσότερα από 12 άτομα ειδικού
προσωπικού, ήτοι άτομα που απαιτούνται ειδικά για τα
συγκεκριμένα λειτουργικά καθήκοντα του πλοίου, επι−
πλέον προς τα άτομα που απαιτούνται για την συνήθη
ναυσιπλοΐα, την μηχανολογία και την συντήρηση του
πλοίου ή για την παροχή υπηρεσιών προς τα άτομα που
μεταφέρονται επί του πλοίου.
3 Δεδομένου ότι το ειδικό προσωπικό αναμένεται να
είναι αρτιμελές και να διαθέτει καλή γνώση της διαρ−
ρύθμισης του πλοίου και να έχει περάσει από κάποια
εκπαίδευση για τις διαδικασίες ασφαλείας και τον χει−
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ρισμό του εξοπλισμού ασφαλείας του πλοίου, τα πλοία
ειδικού προορισμού με τα οποία θα μεταφέρεται αυτό
το προσωπικό δεν θα θεωρούνται ή αντιμετωπίζονται
ως επιβατικά πλοία.
4 Κατά την ανάπτυξη των προτύπων ασφαλείας για
τον παρόντα Κώδικα, χρειάστηκε να ληφθούν υπ’ όψη:
.1 ο αριθμός μελών του ειδικού προσωπικού που θα
μεταφέρεται, και
.2 η σχεδίαση και το μέγεθος του συγκεκριμένου
πλοίου
5 Αναγνωρίζοντας ότι για ορισμένους τομείς της λει−
τουργίας και για ορισμένα χαρακτηριστικά υπηρεσίας
θα ήταν παράλογο να εφαρμόζεται ο Κώδικας στο σύ−
νολο του, εισήχθη η δυνατότητα της ηπιότερης εφαρ−
μογής με την έννοια των ακτοπλοϊκών ταξιδιών.
6 Ενώ ο Κώδικας αναπτύχθηκε για νέα πλοία 500
κ.ο.χ. και άνω, οι Διοικήσεις μπορούν να προβλέψουν
την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα και σε πλοία
μικρότερης χωρητικότητας. Δεν δόθηκε ορισμός στον
όρο “νέο πλοίο” για να δοθεί η διακριτική ευχέρεια σε
κάθε Διοίκηση να αποφασίσει την ημερομηνία ενάρξεως
της ισχύος.
7 Για να διευκολυνθεί η λειτουργία των πλοίων ειδικού
προορισμού, ο παρών Κώδικας προβλέπει την έκδοση
ενός πιστοποιητικού που θα καλείται Πιστοποιητικό
Ασφαλείας Πλοίου Ειδικού Προορισμού, και το οποίο θα
πρέπει να εκδίδεται για κάθε πλοίο ειδικού προορισμού.
Όταν ένα πλοίο ειδικού προορισμού εκτελεί συνήθως
διεθνείς πλόες όπως αυτοί ορίζονται στην Σύμβαση
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, τότε θα πρέπει, επιπλέον, να διαθέτει
και τα Πιστοποιητικά Ασφαλείας Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., είτε:
.1 για ένα επιβατηγό πλοίο ένα Πιστοποιητικό Απαλ−
λαγής Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., ή
.2 για ένα φορτηγό πλοίο ένα Πιστοποιητικό Απαλλα−
γής Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., εάν χρειάζεται, όπως θα κρίνει σωστό
η Διοίκηση.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 − ΓΕΝΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 − ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 − ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 − ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟ−
ΔΙΚΩΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 − ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 − ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 − ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 − ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 − ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ − ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑ−
ΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Σκοπός του Κώδικα είναι να συστήσει σχεδιαστι−
κά κριτήρια, κατασκευαστικά πρότυπα και άλλα μέτρα
ασφαλείας για τα πλοία ειδικού προορισμού.
1.2 Εφαρμογή
Ο Κώδικας ισχύει για κάθε νέο πλοίο ειδικού προορι−
σμού τουλάχιστον 500 κ.ο.χ. Η Διοίκηση μπορεί επίσης
να εφαρμόσει αυτές τις διατάξεις, στον βαθμό του λο−
γικού και του πρακτικού, σε πλοία ειδικού προορισμού
με χωρητικότητα μικρότερη των 500 κόρων.
1 .3 Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, θα ισχύουν
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οι ορισμοί που δίδονται με το παρόν. Για όρους που
χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στον παρόντα
Κώδικα, θα ισχύουν οι ορισμοί της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974.
1.3.1 “Πλήρωμα” σημαίνει όλα τα άτομα που μεταφέ−
ρονται επί
του πλοίου που ασχολούνται με την ναυσιπλοΐα και
την συντήρηση του πλοίου, των μηχανημάτων, των συ−
στημάτων και των διατάξεων που είναι αναγκαίες για
την πρόωση και την ασφαλή ναυσιπλοΐα, ή με την πα−
ροχή υπηρεσιών προς τα άλλα άτομα επί του πλοίου.
1.3.2 “Επιβάτης” σημαίνει κάθε άτομο εκτός από:
.1 τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος ή άλλα
πρόσωπα που εργάζονται ή απασχολούνται με οποια−
δήποτε ιδιότητα επί ενός πλοίου για τις εργασίες αυτού
του πλοίου, και
.2 ένα παιδί κάτω του ενός έτους.
1.3.3 “Ειδικό προσωπικό” σημαίνει όλα τα άτομα
που δεν είναι επιβάτες ή μέλη του πληρώματος ή
παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους, και τα οποία
μεταφέρονται επί του πλοίου στα πλαίσια του ειδι−
κού προορισμού αυτού του πλοίου ή λόγω κάποιας
ειδικής εργασίας που εκτελείται επί του πλοίου. Στις
περιπτώσεις που στον παρόντα Κώδικα ο αριθμός
του ειδικού προσωπικού εμφανίζεται ως παράμετρος,
θα περιλαμβάνει τον αριθμό των επιβατών που με−
ταφέρονται επί του πλοίου, ο οποίος δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 12.
1.3.4 “Πλοίο ειδικού προορισμού” σημαίνει ένα μηχανι−
κώς αυτο−προωθούμενο πλοίο, το οποίο λόγω της απο−
στολής του μεταφέρει περισσότερα από 12 μέλη ειδικού
προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών. Στα
πλοία ειδικού προορισμού επί των οποίων ισχύει ο πα−
ρών Κώδικας, περιλαμβάνονται οι εξής τύποι:
.1 πλοία που ασχολούνται με την έρευνα, τις αποστο−
λές και την τοπογραφία,
.2 πλοία για εκπαίδευση ναυτικού προσωπικού,
.3 πλοία της φαλαινοθηρικής και αλιευτικής βιομηχα−
νίας, που δεν ασχολούνται με την αλιεία,
.4 πλοία επεξεργασίας άλλων έμβιων θαλάσσιων πό−
ρων, που δεν ασχολούνται με την αλιεία,
.5 άλλα πλοία με σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και τρό−
πους λειτουργίας παρόμοιους με αυτούς των πλοίων
των παραγράφων .1 έως .4 ανωτέρω, τα οποία κατά
την κρίση της Διοίκησης μπορούν να ενταχθούν σε
αυτή την ομάδα.
1.3.5 “Σύμβαση Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 όπως έχει τροποποι−
ηθεί”, εκτός εάν άλλως δηλώνεται, σημαίνει την Διεθνή
Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στην
Θάλασσα του 1974, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με
την απόφαση MSC.1(ΧLV) που υιοθετήθηκε στις 20 Νο−
εμβρίου 1981.
1.3.6 “Παράκτιο ταξίδι” σημαίνει ένα ταξίδι που διεξά−
γεται κοντά στις ακτές μιας Διοίκησης όπως ορίζεται
από αυτή την Διοίκηση.
1.3.7 “Μήκος (L)” σημαίνει το 96% του συνολικού μήκους
σε μία ίσαλο γραμμή στο 85% του ελάχιστου βάθους
μετρούμενου από την άνω επιφάνεια της τρόπιδος, ή το
μήκος από ακρώνηον της πλώρης μέχρι τον άξονα του
κορμού του πηδαλίου σε εκείνη την ίσαλο γραμμή, εάν
αυτό είναι μεγαλύτερο. Σε πλοία που είναι σχεδιασμένα
με προπέτεια τρόπιδος, η ίσαλος γραμμή επί της οποίας
μετράται το μήκος θα πρέπει να είναι παράλληλη στην
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προβλεπόμενη ίσαλο γραμμή. Το Μήκος (L) πρέπει να
είναι εκπεφρασμένο σε μέτρα.
1.3.8 “Πλάτος (Β)” σημαίνει το μέγιστο πλάτος του
πλοίου, μετρούμενο στο κέντρο του πλοίου πάνω στην
ναυπηγική γραμμή του σκελετού ενός πλοίου με με−
ταλλικό περίβλημα, και στην εξωτερική επιφάνεια του
κύτους σε περίπτωση πλοίου με περίβλημα από οποι−
οδήποτε άλλο υλικό. Το πλάτος (Β) πρέπει να είναι
εκπεφρασμένο σε μέτρα.
1.3.9 “Διαπερατότητα” σε σχέση με ένα χώρο είναι η
κατάκλυση που μπορεί να δεχθεί αυτός ο χώρος, ως
ποσοστό επί του συνολικού όγκου αυτού του χώρου.
1.4 Εξαιρέσεις
1.4.1 Ένα πλοίο ειδικού προορισμού που εκτελεί πα−
ράκτιους πλόες μπορεί να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε
από τις απαιτήσεις του παρόντος Κώδικα, υπό τον όρον
ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφαλείας που
αντιστοιχούν σε αυτή την περιορισμένη περιοχή δρα−
στηριοποίησης.
1.4.2 Ένα πλοίο που δεν απασχολείται κανονικά ως
πλοίο ειδικού προορισμού και το οποίο αναλαμβάνει
κατ’ εξαίρεση ένα ταξίδι ως πλοίο ειδικού προορισμού,
μπορεί να εξαιρεθεί από οποιαδήποτε διάταξη του πα−
ρόντος Κώδικα, υπό τον όρον ότι συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις ασφαλείας που κατά την γνώμη της
Διοίκησης επαρκούν για το ταξίδι που πρόκειται να
αναλάβει το πλοίο.
1.5 Ισοδύναμα
1.5.1 Στις περιπτώσεις που ο Κώδικας απαιτεί ότι ένα
πλοίο πρέπει να έχει εγκατεστημένο ή να φέρει ένα
εξάρτημα, μία συσκευή, ένα μηχάνημα, ένα μέρος εξο−
πλισμού ή κάποιο τύπο αυτών, ή ότι μια συγκεκριμένη
πρόβλεψη πρέπει να γίνει, ή μία διαδικασία ή ρύθμιση
πρέπει να τηρηθεί, η Διοίκηση μπορεί να επιτρέψει στο
πλοίο να έχει εγκατεστημένο ή να φέρει ένα άλλο εξάρ−
τημα, συσκευή, μηχάνημα, μέρος εξοπλισμού ή τύπο
αυτών, ή πρέπει να γίνει μια άλλη πρόβλεψη, ή να τη−
ρηθεί μία άλλη διαδικασία ή ρύθμιση, εάν ικανοποιείται
κατόπιν δοκιμής ή με άλλο τρόπο ότι αυτό το εξάρτημα,
η συσκευή, το μηχάνημα, το μέρος εξοπλισμού ή ο τύ−
πος αυτών, ή η συγκεκριμένη πρόβλεψη, ή διαδικασία ή
ρύθμιση, είναι τουλάχιστον εξ ίσου αποτελεσματική με
εκείνη που προβλέπει ο Κώδικας.
1.5.2 Όταν η Διοίκηση επιτρέπει κατά τα ανωτέρω να
γίνει υποκατάσταση από ένα εξάρτημα, υλικό, συσκευή,
μηχάνημα, μέρος εξοπλισμού ή τύπο αυτών, ή μια πρό−
βλεψη, διαδικασία ή ρύθμιση, καινοφανή σχεδίαση ή
εφαρμογή, θα γνωστοποιεί στον Οργανισμό τις σχετικές
πληροφορίες συνοδευόμενες από έκθεση των υποβλη−
θέντων στοιχείων, ούτως ώστε ο Οργανισμός να τα
κοινοποιήσει στις άλλες Κυβερνήσεις προς ενημέρωση
των αξιωματούχων τους.
1.6 Επιθεωρήσεις
Κάθε πλοίο ειδικού προορισμού θα πρέπει να υπο−
βάλλεται στις επιθεωρήσεις που προβλέπονται για τα
φορτηγά πλοία, πλην δεξαμενόπλοιων, από την Σύμβαση
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 όπως έχει τροποποιηθεί από το Πρω−
τόκολλο Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1978, το οποίο πρέπει να καλύπτει
τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.
1.7 Πιστοποίηση
1.7.1 Ένα πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί κατόπιν
επιθεωρήσεως σύμφωνα με την παράγραφο 1.6 είτε
από την Διοίκηση είτε από άλλο άτομο ή οργανισμό

δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτήν. Εν πάση περι−
πτώσει, η Διοίκηση αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για το
πιστοποιητικό.
1.7.2 Το πιστοποιητικό πρέπει να εκδοθεί στην επίσημη
γλώσσα της εκδούσης χώρας σύμφωνα με το υπόδειγμα
που δίδεται στο παράρτημα του Κώδικα. Εάν η γλώσσα
δεν είναι η Αγγλική ή η Γαλλική, το κείμενο πρέπει να
συνοδεύεται από μετάφραση σε μία από αυτές τις δύο
γλώσσες.
1.7.3 Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πρέπει να
διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις περί φορτηγών
πλοίων της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 όπως έχει τρο−
ποποιηθεί από το Πρωτόκολλο Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1978.
1.7.4 Εάν ένα πιστοποιητικό έχει εκδοθεί για ένα πλοίο
ειδικού προορισμού με χωρητικότητα μικρότερη των
500 κόρων, το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέ−
ρει και το επίπεδο ανοχής που έγινε αποδεκτό σύμφωνα
με την παράγραφο 1.2.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 − ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ
2.1 Η ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση των πλοίων
ειδικού προορισμού μήκους κάτω των 100 μέτρων θα
πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της απόφα−
σης Α.167(ES.IV) με την εξαίρεση ότι σε πλοία ειδικού
προορισμού με παρόμοια σχεδίαση και χαρακτηριστικά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εναλλακτικά κριτήρια
που προβλέπονται στην παράγραφο 2.5.2 των Οδηγιών
για την Σχεδίαση και Κατασκευή Πλοίων Εφοδιασμού
Ανοικτής Θαλάσσης. Η ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση
των πλοίων ειδικού προορισμού μήκους 100 μέτρων
και άνω θα πρέπει να είναι ικανοποιητική για την Δι−
οίκηση.
2.2 Η υποδιαίρεση και ευστάθεια σε κατάσταση βλά−
βης των πλοίων ειδικού προορισμού που μεταφέρουν
ειδικό προσωπικό όχι πάνω από 200 άτομα, θα πρέπει
να είναι επαρκής ώστε να πληροί τα πρότυπα επιβίωσης
που ορίζονται στην παράγραφο 2.5, αφού υποστούν
πλευρική βλάβη στην έκταση που αναφέρεται στην πα−
ράγραφο 2.3, σε θέσεις κατά μήκος του πλοίου όπως
αναφέρεται στα εδάφια 2.2.1 και 2.2.2 για οποιαδήποτε
κατάσταση φόρτωσης. Οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει
να διέπουν το λειτουργικό βύθισμα του πλοίου για κάθε
πραγματική κατάσταση φόρτωσης υπό τον όρο ότι το
βύθισμα δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο
από το βύθισμα που αντιστοιχεί στο ελάχιστο ύψος
εξάλων σύμφωνα με την ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση για
τις Γραμμές Φορτώσεως.
2.2.1 Σε ένα πλοίο ειδικού προορισμού που μεταφέ−
ρει το πολύ 50 άτομα ειδικού προσωπικού, η βλάβη
θα πρέπει να θεωρείται ότι συνέβη οπουδήποτε κατά
μήκος του πλοίου, μεταξύ των εγκάρσιων υδατοστεγα−
νών διαφραγμάτων, που έχουν μεταξύ τους απόσταση
όχι μικρότερη από την διαμήκη έκταση της πλευρικής
βλάβης που ορίζεται στο εδάφιο 2.3.1, εκτός εάν πρό−
κειται για βλάβη στον χώρο του μηχανοστασίου. Ένα
πλοίο ειδικού προορισμού με μήκος έως 50 μέτρα, που
μεταφέρει έως 50 άτομα ειδικού προσωπικού, μπορεί
να απαλλαγεί από τις απαιτήσεις υποδιαίρεσης του
παρόντος Κώδικα υπό τον όρο ότι συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις ασφαλείας που η Διοίκηση τυχόν κρίνει
κατάλληλες για την περιοχή που δραστηριοποιείται.
2.2.2 Σε ένα πλοίο ειδικού προορισμού το οποίο με−
ταφέρει πάνω από 50 αλλά όχι περισσότερα από 200
άτομα ειδικού προσωπικού, η βλάβη θα πρέπει να θε−
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ωρείται ότι συνέβη σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ δύο
εγκαρσίων υδατοστεγανών διαφραγμάτων, που έχουν
μεταξύ τους απόσταση όχι μικρότερη από την διαμήκη
έκταση της πλευρικής βλάβης που ορίζεται στο εδά−
φιο 2.3.1. Σε κάθε τέτοιο πλοίο ειδικού προορισμού, το
οποίο έχει μήκος 100 μ. και άνω η υποτιθέμενη βλάβη
στο πρωραίο άκρο θα πρέπει να περιλαμβάνει βλάβη
στην πρωραία φρακτή συγκρούσεως.
2.2.3 Ένα πλοίο ειδικού προορισμού που μεταφέρει
περισσότερα από 200 άτομα ειδικού προσωπικού, θα
πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις υποδιαίρεσης και
ευστάθειας κατόπιν βλάβης, για ένα επιβατηγό πλοίο
που μεταφέρει εκείνο τον αριθμό επιβατών.
2.3 Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
η έκταση της βλάβης θα πρέπει να εκτιμάται ως εξής:
2.3.1 Διαμήκης έκταση: 1/3 L 2/3 ή 14,5 μέτρα, όποιο
είναι μικρότερο.
2.3.2 Εγκάρσια έκταση: Β/5 ή 11,5 μέτρα, όποιο είναι
μικρότερο (μετρούμενο εσωτερικά από την πλευρά του
πλοίου σε ορθές γωνίες πάνω στην κεντρική γραμμή
στο επίπεδο της θερινής γραμμής φορτώσεως).
2.3.3 Κατακόρυφη έκταση: από την ναυπηγική γραμ−
μή του κάτω εξωτερικού περιβλήματος στην κεντρική
γραμμή προς τα άνω απεριορίστως.
2.3.4 Εάν μία βλάβη μικρότερης έκτασης από εκείνες
που ορίζονται στα εδάφια 2.3.1, 2.3.2 και/ή 2.3.3 επιφέρει
σοβαρότερη κατάσταση, τότε θα λαμβάνεται υπ’ όψη
αυτή η βλάβη.
2.3.5 Εάν μέσα στην εκτιμώμενη έκταση της βλάβης
υπάρχουν σωλήνες, αγωγοί, ανεμοδόχοι ή σήραγγες,
θα πρέπει να γίνουν διαρρυθμίσεις ώστε η προοδευτική
κατάκλυση να μη μπορεί να επεκταθεί σε διαμερίσματα
άλλα από εκείνα που εκτιμάται ότι έχουν κατακλυσθεί
για κάθε περίπτωση της βλάβης.
2.4 Οι απαιτήσεις της παραγράφου 2.2 θα πρέπει να
επιβεβαιώνονται με υπολογισμούς που θα λαμβάνουν
υπ’ όψη τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του πλοίου,
τις διαρρυθμίσεις, τον διασχηματισμό και το περιεχό−
μενο των βλαφθέντων διαμερισμάτων, την κατανομή
του ξηρού φορτίου, την διανομή, το ειδικό βάρος και
την ελεύθερη επιφάνεια των υγρών και θα πρέπει να
βασίζονται στις εξής διατάξεις:
2.4.1 Η διαπερατότητα των χώρων που εκτιμάται ότι
έχουν βλαφθεί θα πρέπει να είναι ως εξής:
Χώροι
Διαπερατότητα
Αφιερωμένοι στο φορτίο
καθ’ υπολογισμόν
αλλά όχι μικρότερη
του 0,60
Αφιερωμένοι στα εφόδια
0,60
Κατειλημμένοι από ενδιαιτήματα
0,95
Κατειλημμένοι από μηχανήματα
0,85
Προορισμένοι για κενά
0,95
2.4.2 Σε κάθε περίπτωση που εξ αιτίας μια εκτιμώμενης
βλάβης γίνεται διάτρηση μιας δεξαμενής, θα πρέπει να
υποτεθεί ότι όποιο υγρό υπάρχει μέσα σε αυτή χάνεται
εντελώς από εκείνο το διαμέρισμα και αντικαθίσταται
από θαλάσσιο νερό μέχρι του σημείου του τελικού επι−
πέδου ισορροπίας.
2.5 Το πλοίο μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτυγχάνει το
απαιτούμενο πρότυπο επιβίωσης εάν πληρούνται οι εξής
συνθήκες:
2.5.1 Η ίσαλος γραμμή μετά από βλάβη, πριν από την
εξισορρόπηση και κατά την διάρκεια αυτής, θα πρέπει
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να είναι κάτω από το χαμηλότερο άκρο ενός ανοίγμα−
τος μέσω του οποίου μπορεί να γίνει προοδευτική κατά−
κλυση. Τέτοια ανοίγματα περιλαμβάνουν αεραγωγούς,
εξαεριστήρες και ανοίγματα που κλείνουν με πόρτες ή
μπουκαπόρτες μη προσβαλλόμενες υπό της κακοκαι−
ρίας, αλλά εξαιρούνται τα ανοίγματα που κλείνουν με
υδατοστεγή καλύμματα ανθρωποθυρίδας και ανοίγματα
άνευ χείλους, καλύμματα μικρών υδατοστεγών δεξαμε−
νών που διατηρούν την ακεραιότητα του καταστρώμα−
τος, τηλεχειριζόμενες υδατοστεγείς κυλιόμενες πόρτες
και πλευρικές παραφωτίδες μη ανοιγόμενες.
2.5.2 Η γωνία κλίσεως του πλοίου λόγω ασύμμετρης
κατακλύσεως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 μοίρες
πριν από την εξισορρόπηση, και μετά την εξισορρόπηση
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει :
7° − στην περίπτωση κατακλύσεως μεταξύ εφαπτόμε−
νων εγκάρσιων στεγανών διαφραγμάτων όπως απαιτούν
τα εδάφια 2.2.1 και 2.2.2
12° − στην περίπτωση κατακλύσεως που αφορά την
σύγκρουση του στεγανού διαφράγματος που απαιτεί
το εδάφιο 2.2.2. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Διοίκηση μπο−
ρεί να επιτρέψει μεγαλύτερη κλίση λόγω ασύμμετρης
ροπής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η τελική
κλίση να υπερβαίνει τις 15°.
2.5.3 Το αρχικό μετακεντρικό ύψος ενός πλοίου στο
τελικό στάδιο της κατακλύσεως για την θέση στατικής
ισορροπίας σε περίπτωση συμμετρικής κατακλύσεως,
και για την ορθία θέση σε περίπτωση μη συμμετρικής
κατακλύσεως, όπως υπολογίζεται με την μέθοδο του
σταθερού εκτοπίσματος, δεν θα πρέπει να είναι μικρό−
τερο του 0,05 m πριν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για
την αύξηση του μετακεντρικού ύψους.
2.5.4 Η καμπύλη του μοχλού ευσταθείας στο τελικό
στάδιο της κατάκλυσης πρέπει να έχει ένα ελάχιστο
εύρος 20° πέραν της θέσης ισορροπίας σε σχέση με την
μέγιστη καμπύλη του μοχλού ευσταθείας του πλοίου
τουλάχιστον 100m μέσα σε αυτό το εύρος. Τα απρο−
στάτευτα ανοίγματα δεν πρέπει να βυθίζονται μέσα σε
αυτό το εύρος παραμένουσας ευστάθειας, εκτός από
την περίπτωση που ο υπόψη χώρος περιλαμβάνεται σε
υπολογισμούς ευστάθειας κατόπιν βλάβης ως κατακλυ−
ζόμενος χώρος. Μέσα σε αυτό το εύρος, η βύθιση όλων
των ανοιγμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο
2.5.1 και άλλων ανοιγμάτων που μπορούν να κλειστούν
υδατοστεγώς, μπορεί να επιτραπεί.
2.5.5 Η Διοίκηση θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι η ευστά−
θεια κατόπιν βλάβης και η διαγωγή του πλοίου είναι
επαρκείς κατά τα ενδιάμεσα στάδια της κατάκλυσης.
2.6 Το πλοίο πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τρό−
πον που η μη συμμετρική κατάκλυση να διατηρείται
στα ελάχιστα επίπεδα, με βάση αποτελεσματικές δι−
αρρυθμίσεις. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την
ζυγοστάθμιση του πλοίου θα πρέπει, όπου αυτό είναι
πρακτικώς δυνατό, να ενεργούν αυτομάτως, αλλά σε
κάθε περίπτωση που προβλέπονται εξαρτήματα ελέγ−
χου της κατάκλυσης, αυτά θα πρέπει να ευρίσκονται
πάνω από το κατάστρωμα στεγανών. Όλα αυτά τα
εξαρτήματα και οι έλεγχοι πρέπει να είναι αποδεκτοί
από την Διοίκηση.
2.7 Οι απαιτήσεις των κανονισμών 9 έως 20 και 22
έως 25 του Μέρους Β του Κεφαλαίου II−1 της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχει τροποποιηθεί, πρέπει να
πληρούνται ως εξής:
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.1 Κανονισμοί 9, 12, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25 από όλα τα
πλοία ειδικού προορισμού, όπως ισχύουν,
.2 Κανονισμός 10, από τα πλοία ειδικού προορισμού
που μεταφέρουν περισσότερα από 50 μέλη ειδικού προ−
σωπικού,
.3 Κανονισμός 11, από τα πλοία ειδικού προορισμού
που μεταφέρουν όχι περισσότερα από 50 μέλη ειδικού
προσωπικού,
.4 Κανονισμοί 17 και 20, από τα πλοία ειδικού προ−
ορισμού που μεταφέρουν περισσότερα από 200 μέλη
ειδικού προσωπικού,
.5 Κανονισμός 15, από όλα τα πλοία ειδικού προορι−
σμού εκτός από τα πλοία ειδικού προορισμού που δεν
υπερβαίνουν τα 50 μέτρα μήκος εξαιρέσεις μπορούν να
γίνουν από την Διοίκηση,
.6 Κανονισμοί 13 και 16 δεν ισχύουν.
2.8. Διατάξεις απάντλησης κυτών (σεντινών)
2.8.1 Ένα πλοίο που μεταφέρει όχι περισσότερα από
50 μέλη ειδικού προσωπικού, θα πρέπει να πληροί τις
απαιτήσεις του Κανονισμού 21.1 και 21.3 του Μέρους Β
του Κεφαλαίου ΙΙ−1 της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως
έχει τροποποιηθεί, καθώς και τα εξής:
.1 Το σύστημα απάντλησης κυτών (σεντινών) που απαι−
τείται από τον Κανονισμό 21.1 θα πρέπει να είναι σε θέση
να λειτουργεί μετά από πλευρική βλάβη που ορίζεται
στην παράγραφο 2.3 στους τόπους που ορίζονται στο
2.2.1 κατά μήκος του πλοίου. Για τον σκοπό αυτό, θα
πρέπει γενικώς να υπάρχουν πλευρικοί παροχικοί σω−
λήνες, εκτός από τα στενά διαμερίσματα στο τέλος
του πλοίου, όπου ένας παροχικός σωλήνας μπορεί να
επαρκεί. Σε διαμερίσματα με ασυνήθιστη μορφή, μπορεί
να απαιτηθεί η ύπαρξη πρόσθετων παροχικών σωλήνων.
Πρέπει να γίνουν διευθετήσεις ώστε το νερό στα διαμε−
ρίσματα να μπορεί να αποχετεύεται στους παροχικούς
σωλήνες. Στις περιπτώσεις που, για συγκεκριμένα δια−
μερίσματα, η Διοίκηση είναι ικανοποιημένη ότι η παροχή
αποχέτευσης μπορεί να είναι ανεπιθύμητη, μπορεί να
επιτρέψει την μη πρόβλεψη της, υπό την προϋπόθεση
ότι η ικανότητα επιβίωσης του πλοίου δεν θα μειωθεί.
.2 Πρόβλεψη πρέπει να γίνει ώστε το διαμέρισμα που
εξυπηρετείται από ένα παροχικό σωλήνα του κύτους να
μη κατακλύζεται στην περίπτωση που ο σωλήνας απο−
κοπεί ή άλλως βλαφθεί με σύγκρουση σε κάποιο άλλο
διαμέρισμα. Για τον σκοπό αυτό, όταν ο σωλήνας είναι
τοποθετημένος μέσα στην εγκάρσια έκταση της βλάβης,
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.3, στους τόπους
κατά μήκος του πλοίου όπως προβλέπεται στο 2.2.1,
θα πρέπει να τοποθετηθεί μία ανεπίστρεπτη βαλβίδα
στον σωλήνα στο διαμέρισμα που υπάρχει το ανοικτό
στόμιο.
.3 Κιβώτια διανομής, κρουνοί και βαλβίδες που σχετί−
ζονται με το σύστημα άντλησης του κύτους θα πρέπει
να είναι έτσι διευθετημένα ώστε σε περίπτωση κατα−
κλύσεως ενός διαμερίσματος πλην του μηχανοστασίου,
μία από τις αντλίες κύτους να είναι σε λειτουργία σε
οποιοδήποτε διαμέρισμα. Επί πλέον η βλάβη σε μία
αντλία ή ένα σωλήνα που βρίσκεται έξω από το μηχα−
νοστάσιο και είναι συνδεδεμένος με το κύτος εξωτερικά
της εγκάρσιας έκτασης της βλάβης όπως ορίζει το 2.3,
στους τόπους κατά μήκος του πλοίου που ορίζεται στο
εδάφιο 2.2.1, δεν θα πρέπει να θέτει το σύστημα άντλη−
σης του κύτους εκτός λειτουργίας. Οι βαλβίδες που
ελέγχουν τους παροχικούς σωλήνες του κύτους ενός

χώρου πλην του μηχανοστασίου, θα πρέπει να έχουν την
δυνατότητα χειρισμού μέσα από τον χώρο του μηχανο−
στασίου ή επάνω από το κατάστρωμα στεγανών.
2.8.2 Ένα πλοίο ειδικού προορισμού που δεν υπερβαίνει
τα 50 μέτρα σε μήκος και μεταφέρει όχι περισσότερα
από 50 μέλη ειδικού προσωπικού, μπορεί να απαλλαγεί
από το εδάφιο 2.8.1 υπό τον όρον ότι συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις ασφαλείας που αντιστοιχούν σε αυτή
την περιορισμένη περιοχή λειτουργίας.
2.8.3 Ένα πλοίο που μεταφέρει περισσότερα από 50
μέλη ειδικού προσωπικού, θα πρέπει να πληροί τις απαι−
τήσεις του Κανονισμού 21 .1 και 21 .3 του Μέρους Β του
Κεφαλαίου II−1 της Συμβάσεως Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως
έχει τροποποιηθεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.1 Οι απαιτήσεις των Κανονισμών 26 έως 28 και 30
έως 39 του Μέρους Γ του Κεφαλαίου II−1 της Συμβά−
σεως Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχει τροποποιηθεί, πρέπει
να πληρούνται.
3.2 Μηχανισμός πηδαλίου
Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με
τον Κανονισμό 29 του Μέρους Γ του Κεφαλαίου II−1 της
Συμβάσεως Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχει τροποποιηθεί.
Κατ’ εξαίρεση, οι εγκαταστάσεις σε ένα πλοίο ειδικού
προορισμού που μεταφέρει όχι περισσότερα από 200
άτομα ειδικού προσωπικού, θα πρέπει όπου εφαρμόζε−
ται να είναι σύμφωνες με τον κανονισμό 29.6.1.2, και οι
εγκαταστάσεις σε ένα πλοίο ειδικού προορισμού που
μεταφέρει περισσότερα από 200 άτομα ειδικού προσω−
πικού, θα πρέπει όπου εφαρμόζεται να είναι σύμφωνες
με τον κανονισμό 29.6.1.1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
4.1 Οι απαιτήσεις των Κανονισμών 40, 41 και 44 του
Μέρους Δ του Κεφαλαίου ΙΙ−1 της Συμβάσεως Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974, όπως έχει τροποποιηθεί, πρέπει να πληρούνται.
4.2 Πηγή ενέργειας εκτάκτου ανάγκης
4.2.1 Οι εγκαταστάσεις σε πλοία ειδικού σκοπού που
μεταφέρουν όχι περισσότερα από 50 μέλη ειδικού προ−
σωπικού, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό
43 του Μέρους Δ του Κεφαλαίου II−1 της Συμβάσεως
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχει τροποποιηθεί, και επιπλέον,
οι εγκαταστάσεις σε πλοία ειδικού προορισμού μήκους
μεγαλύτερου των 50 μέτρων θα πρέπει να πληρούν
τις απαιτήσεις του Κανονισμού 42.2.6.1 εκείνου του μέ−
ρους.
4.2.2 Οι εγκαταστάσεις σε πλοία ειδικού προορισμού
που μεταφέρουν περισσότερα από 50 μέλη ειδικού προ−
σωπικού, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό
42 του Μέρους Δ του Κεφαλαίου II−1 της Συμβάσεως
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχει τροποποιηθεί.
4.3 Προφυλάξεις από ηλεκτροπληξία, πυρκαϊά και άλ−
λους κινδύνους ηλεκτρολογικής προελεύσεως
4.3.1 Όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες
με τον Κανονισμό 45.1 έως και 45.10 συμπεριλαμβανο−
μένου του Μέρους Δ του Κεφαλαίου ΙΙ−1 της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχει τροποποιηθεί.
4.3.2 Οι εγκαταστάσεις σε πλοία ειδικού προορισμού
που μεταφέρουν περισσότερα από 50 μέλη ειδικού προ−
σωπικού, θα πρέπει επίσης να είναι σύμφωνες με τον
Κανονισμό 45.11 του Μέρους Δ του Κεφαλαίου 11−1 της
Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχει τροποποιηθεί.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΑ
5.1 Οι απαιτήσεις των Κανονισμών 46 έως 53 του Μέ−
ρους Ε του Κεφαλαίου II−1 της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974, όπως έχει τροποποιηθεί, πρέπει να πληρούνται.
5.2 Πλοία ειδικού προορισμού που μεταφέρουν περισ−
σότερα από 200 άτομα ειδικού προσωπικού
Τα πλοία ειδικού προορισμού που μεταφέρουν περισ−
σότερα από 200 άτομα ειδικού προσωπικού θα πρέπει να
εξετάζονται ειδικά από την Διοίκηση ως προς το κατά
πόσο τα μηχανοστάσια τους μπορούν να παραμένουν
περιοδικώς μη επανδρωμένα, και σε θετική περίπτωση,
ποιες είναι οι απαιτήσεις επί πλέον των όσων προβλέ−
πονται στο παρόν κεφάλαιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
ασφάλεια ανάλογη με εκείνη των μηχανοστασίων που
επανδρώνονται κανονικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
6.1 Για πλοία που μεταφέρουν περισσότερα από 200
άτομα ειδικού προσωπικού, θα πρέπει να εφαρμόζο−
νται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙ−2 της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχουν τροποποιηθεί για πλοία
που μεταφέρουν περισσότερους από 36 επιβάτες.
6.2 Για πλοία που μεταφέρουν περισσότερα από 50
αλλά όχι περισσότερα από 200 άτομα ειδικού προσω−
πικού, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του
Κεφαλαίου ΙΙ−2 της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως
έχουν τροποποιηθεί για πλοία που μεταφέρουν όχι πε−
ρισσότερους από 36 επιβάτες.
6.3 Για πλοία που μεταφέρουν όχι περισσότερα από
50 άτομα ειδικού προσωπικού, θα πρέπει να εφαρμόζο−
νται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 11 −2 της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχουν τροποποιηθεί για φορτηγά
πλοία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 − ΣΤΟΙΒΑΣΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
7.1 Τα εκρηκτικά που σχετίζονται με τον ειδικό προο−
ρισμό του πλοίου θα πρέπει να αποθηκεύονται σε μία
από τις εξής κατηγορίες αποθήκης πυρομαχικών:
.1 Ενσωματωμένες αποθήκες − αυτές δηλαδή που απο−
τελούν αναπόσπαστο μέρος του πλοίου,
.2 Ανεξάρτητες αποθήκες − αυτές δηλαδή που δεν
είναι ενσωματωμένες αλλά φορητές αποθήκες με χω−
ρητικότητα 3 κυβικών μέτρων και άνω,
.3 Αποθήκες κιβώτια − αυτές δηλαδή που δεν είναι
ενσωματωμένες αλλά φορητές αποθήκες με χωρητι−
κότητα μικρότερη των 3 κυβικών μέτρων.
7.2 Οι ακόλουθες ελάχιστες διατάξεις πρέπει να εφαρ−
μόζονται λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η Διοίκηση μπορεί να
επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις, ανάλογα με την φύση
των εκρηκτικών.
7.3 Οι ενσωματωμένες αποθήκες δεν πρέπει να είναι
χωροθετημένες σε στενή γειτνίαση, και ουδέποτε κάτω
από, χώρους ενδιαίτησης, και σε στενή γειτνίαση με
χώρους ελέγχου.
7.4 Οι ενσωματωμένες αποθήκες δεν πρέπει να είναι
χωροθετημένες σε γειτνίαση με το λεβητοστάσιο, το
μηχανοστάσιο, το μαγειρείο ή άλλο χώρο που παρου−
σιάζει κίνδυνο πυρκαϊάς. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να
κατασκευαστεί η αποθήκη σε γειτνίαση με αυτούς τους
χώρους, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα φρέαρ τουλάχι−
στον 0,60 μέτρων που να διαχωρίζει τους δύο χώρους.
Αυτό το φρέαρ θα πρέπει να διαθέτει αερισμό και να
μη χρησιμοποιείται για αποθηκευτική χρήση. Ένα από τα
στεγανά που θα απαρτίζει το φρέαρ θα πρέπει να είναι
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κατασκευής Α−15 εκτός εάν γειτνιάζει με χώρο μηχανη−
μάτων κατηγορίας Α, οπότε ενδείκνυται ένα Α−30.
7.5 Η πρόσβαση σε ενσωματωμένες αποθήκες πρέπει
να γίνεται κατά προτίμηση από το ανοικτό κατάστρωμα,
αλλά σε καμία περίπτωση μέσω των χώρων που ανα−
φέρονται στις παραγράφους 7.3 και 7.4.
7.6 Οι ανεξάρτητες αποθήκες και οι αποθήκες κιβώτια
θα πρέπει να χωροθετούνται σε ένα ανοικτό κατάστρω−
μα, σε θέση προστατευμένη από την άμεση επίδραση
της θαλάσσης. Η θέση αυτή πρέπει να παρέχει επαρκή
προστασία από τον θερμό αέρα ή τους επικίνδυνους
ατμούς που εκλύονται από τα μαγειρεία, τα αντλιο−
στάσια κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον
πιθανό κίνδυνο έκθεσης ορισμένων εκρηκτικών σε ακτι−
νοβολίες.
7.7 Οι αποθήκες κιβώτια θα πρέπει να τοποθετούνται
σε ένα ανοικτό κατάστρωμα, τουλάχιστον 0,1 μέτρο
από το κατάστρωμα και οποιοδήποτε δωμάτιο του κα−
ταστρώματος, και σε θέση κατάλληλη για την εκβολή
του περιεχομένου στην θάλασσα.
7.8 Οι ενσωματωμένες αποθήκες πρέπει να είναι μό−
νιμης στεγανής κατασκευής, διαμορφωμένες με μόνιμα
χωρίσματα κατηγορίας Α−15. Μπορεί να επιτραπούν και
χωρίσματα κατηγορίας Α−0 εάν οι χώροι που γειτνιάζουν
με την αποθήκη δεν περιέχουν εύφλεκτα προϊόντα.
7.9 Οι αποθήκες πρέπει να είναι μονωμένες με άκαυ−
στα υλικά κατά τρόπον ώστε να μη σχηματίζεται συ−
μπύκνωση υγρασίας.
7.10 Τα φωτιστικά σώματα που τοποθετούνται στις
αποθήκες πρέπει να είναι εφοδιασμένα με λαμπτήρες
και προφυλακτήρες. Ο έλεγχος των φωτιστικών σω−
μάτων πρέπει να γίνεται εξωτερικώς της αποθήκης.
Ένα ενδεικτικό φως πρέπει να υπάρχει στην θέση του
διακόπτη που θα δείχνει πότε τα κυκλώματα είναι ενερ−
γοποιημένα. Κανένας άλλος ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
ή καλωδίωση δεν επιτρέπεται να είναι εγκατεστημένος
ή να περνάει μέσα από τις αποθήκες εκρηκτικών, εκτός
από ηλεκτρικά καλώδια μέσα σε υδατοστεγή αγωγό
καλωδίων.
7.11 Οι σωλήνες γλυκού και θαλάσσιου νερού και τα
συστήματα αποχέτευσης, καθώς και οι σωληνώσεις των
συστημάτων που είναι εγκατεστημένα μέσα στις αποθή−
κες, μπορούν να δρομολογούνται μέσω των αποθηκών.
Οι σωληνώσεις άλλων συστημάτων επιτρέπονται μόνον
εάν είναι έγκλειστες μέσα σε στεγανούς αγωγούς.
7.12 Οι αποθήκες εκρηκτικών πρέπει να διαθέτουν τα
μέσα για να κλειδώνουν με ασφάλεια για να εμποδίζεται
η πρόσβαση σε όσους δεν έχουν σχετική εξουσιοδό−
τηση.
7.13 Ράφια, στυλίσκοι, βέργες και άλλες συσκευές θα
πρέπει να είναι εγκατεστημένες για να εξασφαλίζουν
ασφαλή στοιβασία των εκρηκτικών στα εγκεκριμένα
κιβώτια αποστολής τους, με ελάχιστα προστατευτικά
και διαχωριστικά υλικά.
7.14 Τα καταστρώματα των αποθηκών πρέπει να είναι
καλυμμένα με μόνιμο αντιολισθητικό και ασφαλές από
σπινθήρες υλικό.
7.15 Οι ανεξάρτητες αποθήκες πρέπει να είναι μεταλ−
λικής κατασκευής, απρόσβλητες από τον καιρό. Το εσω−
τερικό πρέπει να είναι μονωμένο με άφλεκτο μονωτικό
υλικό βάσει του προτύπου Α−15.
7.16 Οι ηλεκτρολογικές υποδοχές επί των ανεξαρτήτων
αποθηκών για την σύνδεση του ηλεκτρικού συστήματος

17846

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

του πλοίου, πρέπει να είναι υδατοστεγούς κατασκευής
και να είναι εφοδιασμένες με πινακίδα που να δηλώνει
τις απαιτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος της αποθήκης.
7.17 Οι ανεξάρτητες αποθήκες πρέπει να φέρουν πι−
νακίδα που να δηλώνει το απόβαρο και το μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος εκρηκτικών.
7.18 Οι αποθήκες κιβώτια πρέπει να είναι υδατοστε−
γούς μεταλλικής κατασκευής με πάχος τοιχώματος και
σκεπάσματος τουλάχιστον 3 χιλιοστών. Στις περιπτώ−
σεις που το κιβώτιο μπορεί να είναι εκτεθειμένο στον
ήλιο, θα πρέπει να προβλεφθεί σύστημα προστασίας.
7.19 Οι ενσωματωμένες αποθήκες πρέπει να είναι εφο−
διασμένες με φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό εξοπλισμένο
με αλεξίφλογα, επαρκή για να διατηρεί την θερμοκρα−
σία της αποθήκης κάτω από τους 38° C .
7.20 Οι ανεξάρτητες αποθήκες πρέπει να είναι εφοδι−
ασμένες με αποδοτικό φυσικό εξαερισμό εξοπλισμένο
με αλεξίφλογα.
7.21 Στις ενσωματωμένες και τις ανεξάρτητες απο−
θήκες εκρηκτικών θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστη−
μένο ένα σύστημα ψεκαστήρων με ικανότητα παροχής
24 1/m2 ανά λεπτό. Αντίστοιχα μέσα μπορεί να γίνουν
αποδεκτά από την Διοίκηση. Τα χειριστήρια θα πρέπει
να είναι εμφανώς σημασμένα ως προς την λειτουργία
τους.
7.22 Οι ενσωματωμένες και οι ανεξάρτητες αποθήκες
εκρηκτικών θα πρέπει να φέρουν σαφείς πινακίδες που
να αναφέρουν ότι :
.1 ο χώρος αυτός είναι μία αποθήκη εκρηκτικών,
.2 δεν επιτρέπονται τα αναμμένα φώτα και η γυμνή
φλόγα,
.3 η πόρτα της αποθήκης πρέπει να παραμένει κλειστή,
.4 σπίρτα και αναπτήρες πρέπει να αφαιρούνται από
τους κατόχους τους πριν την είσοδο στην αποθήκη,
.5 δεν πρέπει να ανυψώνεται μαζί με το περιεχόμενο
της (σε περίπτωση ανεξάρτητων αποθηκών).
7.23 Οι αποθήκες κιβώτια θα πρέπει να φέρουν σαφείς
πινακίδες που να αναφέρουν ότι :
.1 το κιβώτιο αυτό είναι μία αποθήκη εκρηκτικών,
.2 δεν επιτρέπονται τα φώτα και η γυμνή φλόγα,
.3 το κιβώτιο πρέπει να παραμένει κλειστό,
7.24 Οι πυροκροτητές πρέπει να αποθηκεύονται ξε−
χωριστά από τα άλλα εκρηκτικά.

8.2 Ένα πλοίο ειδικού προορισμού που μεταφέρει πε−
ρισσότερα από 50 μέλη ειδικού προσωπικού, θα πρέ−
πει να πληροί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου III της
Συμβάσεως Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974* για επιβατηγά πλοία που
εκτελούν διεθνείς πλόες, οι οποίοι δεν είναι βραχείς
διεθνείς πλόες.
8.3 Ένα πλοίο ειδικού προορισμού που μεταφέρει
όχι περισσότερα από 50 μέλη ειδικού προσωπικού, θα
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου III της
Συμβάσεως Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974* για φορτηγά πλοία πλην
δεξαμενόπλοιων. Αυτά τα πλοία μπορούν ωστόσο να
φέρουν σωστικά μέσα σύμφωνα με την παράγραφο
8.2 εάν πληρούν τις απαιτήσεις της υποδιαίρεσης για
πλοία που μεταφέρουν περισσότερα από 50 μέλη ειδι−
κού προσωπικού.
8.4 Οι Κανονισμοί 2, 18.3.3, 20.1.2, 20.1.3, 26.1.6, 26.1.7, 38.6,
44 και 45 του Κεφαλαίου III της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974* δεν ισχύουν στα πλοία ειδικού προορισμού.
8.5 Όπου στο κεφάλαιο III της Συμβάσεως Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974* υπάρχει ο όρος “επιβάτης”, θα πρέπει να δια−
βάζεται ως “ειδικό προσωπικό” για τους σκοπούς του
παρόντος Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

* ΄Ολες οι αναφορές που γίνονται σ’ αυτό το κεφά−
λαιο σε κανονισμούς της Συμβάσεως Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974,
αφορούν την απόφαση MSC.6(48) που εγρίθηκε στις 17
Ιουνίου 1983.

8.1 Οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974*, πρέπει να εφαρμόζονται με τις προ−
διαγραφές που αναφέρονται κατωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
9.1 Ασχέτως του δικαιώματος της Διοίκησης να επι−
βάλλει απαιτήσεις ανώτερες από εκείνες που προβλέ−
πονται στο παρόν, τα πλοία ειδικού προορισμού θα
πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις που αφο−
ρούν τα φορτηγά πλοία του Κεφαλαίου IV της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχει τροποποιηθεί.
9.2 Πλοία ολικής χωρητικότητας 1.600 τόνων και άνω,
που δραστηριοποιούνται σε μία περιοχή που κατά την
άποψη της Διοίκησης είναι επαρκώς καλυμμένη από
εγκαταστάσεις ραδιοτηλεφωνίας, μπορούν να εξαιρε−
θούν από την Διοίκηση από την συμμόρφωση με τον Κα−
νονισμό 3 του Κεφαλαίου IV της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974, όπως έχει τροποποιηθεί, υπό την προϋπόθεση της
συμμόρφωσης με τον Κανονισμό 4 του Κεφαλαίου IV.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 − ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
Τα πλοία ειδικού προορισμού πρέπει να συμμορφώνο−
νται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου V της Συμβάσεως
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως έχει τροποποιηθεί.
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ΦΕΚ 1160

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
(ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 534 (13))
1. Κατά την 53η σύνοδο (8−17 Σεπτεμβρίου 1986), η
Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC 53/24, παρ. 23.1.9
έως 23.1.12 και LSA 18/17, παράρτημα 4) υιοθέτησε, σύμ−
φωνα με την απόφαση Α.534 (13), τις τροποποιήσεις στο
Κεφάλαιο 8 στον Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων Ειδικού
Προορισμού που επισυνάπτεται στο παρόν.
2. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής οι ανωτέρω ανα−
φερόμενες τροποποιήσεις τίθενται υπόψη των Κυβερ−
νήσεων Μελών.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΑΦΗ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
(ΑΠΟΦΑΣΗ Α.534(13))
1. Μετά την παρ.8.3 του κεφαλαίου 8 – “Σωστικά Μέσα”
του Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων Ειδικού Προορισμού προ−
στίθεται νέα παράγραφος 8.4, ενώ οι υπάρχουσες παρά−
γραφοι που ακολουθούν αναριθμούνται αναλόγως:
«8.4 Ιστιοφόρα εκπαιδευτικά πλοία ανεξαρτήτως κ.ο.χ.
που μεταφέρουν περισσότερα των 50 ατόμων ειδικού
προσωπικού (εκπαιδευόμενους), μπορούν να γίνουν απο−
δεκτά από την Διοίκηση εάν:
.1 συμμορφούνται με τις απαιτήσεις του κανονισμού
ΙΙΙ/20.1.5 της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως τροπο−
ποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λέμβου
διάσωσης και
.2 επιπροσθέτως, φέρουν στολή εμβάπτισης σύμφω−
να με τον κανονισμό ΙΙΙ/33 της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974, όπως τροποποιήθηκε, για κάθε πρόσωπο πάνω
στο πλοίο, εκτός εάν:
.2.1 παρέχονται επωτίδες για την καθέλκυση σωσιβίων
σχεδιών ή
.2.2 Το πλοίο απασχολείται συνεχώς σε πλόες σε θερ−
μά κλίματα, όπου κατά την κρίση της Διοίκησης, δεν
είναι απαραίτητες οι στολές εμβάπτισης».
2. Η αναφορά στον κανονισμό 38.6 από το κείμενο της
παλαιάς παραγράφου 8.4 διαγράφεται και οι αναφορές
στους κανονισμούς «44 και 45» αντικαθίστανται με τις
«45 και 46».
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
(Απόφαση Α.534(13))
1. Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας κατά την 54η σύ−
νοδό της (27 Απριλίου έως 1 Μαΐου 1987) υιοθέτησε
σύμφωνα με την απόφαση Α.534(13) (ΜSC 54/23, παρ. 3.5
και 3.6) τροποποιήσεις στον Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων
Ειδικού Προορισμού, που επισυνάπτεται στο παρόν
2. Αυτές οι τροποποιήσεις ενσωματώνουν άλλες τρο−
ποποιήσεις στον Κώδικα προγενέστερα υιοθετηθείσες
από την Επιτροπή, κατά την 53η σύνοδό της και κυκλο−
φόρησαν στην ΜSC/Circ.446.
3. H Eπιτροπή ζήτησε από την Υπο−Επιτροπή Σχεδί−
ασης και Εξοπλισμού Πλοίων να συμπεριλάβει τις επι−
συναπτόμενες τροποποιήσεις σε όποιες μελλοντικές
τροποποιήσεις του Κώδικα που θα προετοιμαστούν από
την Υπο−Επιτροπή.
4. Οι τροποποιήσεις τίθενται υπόψη των Κυβερνήσεων
Μελών για ενημέρωση και κατάλληλη ενέργεια.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΑΦΗ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
1. H παράγραφος 1 του Κεφαλαίου 1 «Εφαρμογή» του
Κώδικα αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εκτός από ό,τι προβλέπεται στην παράγραφο 8.3,
ο Κώδικας έχει εφαρμογή σε κάθε νέο πλοίο ειδικού
προορισμού χωρητικότητας όχι μικρότερης των 500
κοχ. Η Διοίκηση μπορεί επίσης να εφαρμόσει αυτές τις
διατάξεις στο μέτρο του λογικού και πρακτικά εφικτού
σε πλοία ειδικού προορισμού χωρητικότητας κάτω των
500 κοχ».
2. Η παράγραφος 1.3.4 του Κεφαλαίου 1 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1.3.4 Εκτός από ό,τι προβλέπεται στην παράγραφο
8.3, «πλοίο ειδικού προορισμού» σημαίνει ένα μηχανικώς
αυτο−προωθούμενο πλοίο που, λόγω της λειτουργίας
του, φέρει περισσότερα των 12 ατόμων ειδικού προ−
σωπικού συμπεριλαμβανομένων των επιβατών. Πλοία
ειδικού προορισμού στα οποία ο Κώδικας έχει εφαρμογή
περιλαμβάνουν τους ακόλουθους τύπους:
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.1 Πλοία που ασχολούνται με την έρευνα, τις αποστο−
λές και την τοπογραφία
.2 Πλοία για εκπαίδευση ναυτικού προσωπικού
.3 Πλοία της φαλαινοθηρικής και αλιευτικής βιομηχα−
νίας, που δεν ασχολούνται με την αλιεία,
.4 Πλοία επεξεργασίας άλλων έμβιων θαλάσσιων πό−
ρων, που δεν ασχολούνται με την αλιεία,
.5 Άλλα πλοία με σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και τρό−
πους λειτουργίας παρόμοιους με αυτούς των πλοίων
των παραγράφων .1 έως .4 που κατά την κρίση της Δι−
οίκησης μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα.»
3 Το Κεφάλαιο 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 – ΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ*
8.1 Οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 θα πρέπει να εφαρμόζονται με τις προ−
διαγραφές που δίδονται κατωτέρω:
8.2 Πλοίο ειδικού προορισμού που μεταφέρει περισ−
σότερα των 50 ατόμων ειδικού προσωπικού θα πρέπει
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιέχονται
στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 για
επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες που δεν
είναι σύντομοι διεθνείς πλόες.
8.3 Παρά τις διατάξεις της 8.2, ιστιοφόρα εκπαιδευ−
τικά πλοία, είτε μηχανικώς αυτοπροωθούμενα είτε όχι
και ανεξάρτητα από την ολική χωρητικότητά τους, που
μεταφέρουν περισσότερα των 50 ατόμων ειδικού προ−
σωπικού (εκπαιδευόμενοι), μπορούν αντί να πληρούν
τις απαιτήσεις των κανονισμών 20.1.1, 20.1.2 ή 20.1.3 του
Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 να:
.1 συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
20.1.5 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974,
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μίας τουλάχι−
στον λέμβου διάσωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό
20.2.2 του Κεφαλαίου ΙΙΙ και
.2 επιπροσθέτως, φέρουν στολή εμβάπτισης σύμφωνα με
τον Κανονισμό 33 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974 για κάθε άτομο πάνω στο πλοίο εκτός εάν:
2.1 παρέχονται επωτίδες για την καθέλκυση σωσιβίων
σχεδιών ή
2.2 το πλοίο εκτελεί συνεχώς πλόες σε θερμά κλίματα,
όπου κατά την κρίση της Διοίκησης, δεν είναι απαραί−
τητες οι στολές εμβάπτισης.
8.4 Πλοίο ειδικού προορισμού που μεταφέρει κάτω
των 50 ατόμων ειδικού προσωπικού θα συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της
Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 για φορτηγά πλοία εκτός
από δεξαμενόπλοια. Τέτοια πλοία πάντως μπορούν να
φέρουν σωστικές συσκευές / μέσα σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 8.2, εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της
υποδιαίρεσης για πλοία που μεταφέρουν περισσότερα
των 50 ατόμων ειδικού προσωπικού.
8.5 Οι Κανονισμοί 2, 18.3.3, 20.1.2, 20.1.3, 26.1.6, 26.1.7, 45
και 46 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974
δεν έχουν εφαρμογή στα πλοία ειδικού προορισμού.
8.6 Όταν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974 χρησιμοποιείται ο όρος «επιβάτης» θα πρέπει να
νοείται ως «ειδικό προσωπικό» για τους σκοπούς αυτού
του Κώδικα.»
* ΄Ολες οι αναφορές σ’ αυτό το κεφάλαιο σε κα−
νονισμούς της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 αφορούν σ’
αυτούς όπως τροποποιήθηκαν το 1983.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
(ΑΠΟΦΑΣΗ Α. 534 (13))
1. Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφαλείας κατά την 66η Σύ−
νοδό της (28 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 1996), υιοθέτησε, σύμ−
φωνα με την απόφαση Α.534 (13), τροποποιήσεις στον
Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων Ειδικού Προορισμού, που
παρατίθενται σε αυτό το Παράρτημα.
2. Αυτές οι τροποποιήσεις ενσωματώνουν άλλες τρο−
ποποιήσεις στον Κώδικα προγενέστερα υιοθετηθείσες
από την Επιτροπή κατά την 53η και 54η σύνοδό της και
κυκλοφόρησαν στην MSC/Circ.478.
3. Οι τροποποιήσεις τίθενται υπόψη των Κρατών Με−
λών για κατάλληλη ενέργεια.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΦΗ
ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ
1 Η παράγραφος 1.2 (εφαρμογή) στο Κεφάλαιο 1 του
Κώδικα τροποποιείται ως ακολούθως:
«Εκτός από ό,τι προβλέπεται στην παράγραφο 8.3, ο
Κώδικας εφαρμόζεται σε κάθε νέο πλοίο ειδικού προορι−
σμού χωρητικότητας όχι μικρότερης των 500 κ.ο.χ. Η Δι−
οίκηση μπορεί επίσης να εφαρμόζει αυτές τις διατάξεις
στο μέτρο του λογικoύ και πρακτικού σε πλοία ειδικού
προορισμού χωρητικότητας κάτω των 500 κ.ο.χ.»
2 Η παράγραφος 1.3.4 στο Κεφάλαιο 1 τροποποιείται
ως ακολούθως:
«1.3.4. Εκτός από ό,τι προβλέπεται στην παράγραφο
8.3 «πλοίο ειδικού προορισμού» σημαίνει ένα μηχανικώς
αυτοπροωθούμενο πλοίο, λόγω της λειτουργίας του,
μεταφέρει περισσότερα από 12 άτομα ειδικού προσωπι−
κού συμπεριλαμβανομένων των επιβατών. Πλοία ειδικού
προορισμού στα οποία εφαρμόζεται αυτός ο Κώδικας
περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους:
.1 πλοία που ασχολούνται με την έρευνα, τις αποστο−
λές και την τοπογραφία,
.2 πλοία για εκπαίδευση ναυτικού προσωπικού
.3 πλοία της φαλαινοθηρικής και αλιευτικής βιομηχα−
νίας, που δεν ασχολούνται με την αλιεία,
.4 πλοία επεξεργασίας άλλων έμβιων θαλάσσιων πό−
ρων, που δεν ασχολούνται με την αλιεία,
.5 άλλα πλοία με σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και τρό−
πους λειτουργίας παρόμοιους με αυτούς των πλοίων
των παραγράφων .1 έως .4 τα οποία κατά την κρίση της
Διοίκησης μπορούν να ενταχθούν σ΄ αυτή την ομάδα.»
3 Το κεφάλαιο 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 –ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
8.1 Οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, όπως τροποποιήθηκε, πρέπει να εφαρ−
μόζονται με τα χαρακτηριστικά που δίδονται κατωτέ−
ρω
8.2 Πλοίο ειδικού προορισμού που μεταφέρει περισ−
σότερα από 50 άτομα ειδικού προσωπικού πρέπει να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται
στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 για
επιβατηγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες που δεν
είναι σύντομοι διεθνείς πλόες.
8.3 Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 8.2, τα εκ−
παιδευτικά ιστιοφόρα πλοία είτε μηχανικώς αυτοπρο−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ωθούμενα είτε όχι και ανεξάρτητα της ολικής χωρη−
τικότητάς τους, που μεταφέρουν περισσότερα από 50
άτομα ειδικού προσωπικού (μαθητευόμενους) μπορούν
στα πλαίσια τήρησης των απαιτήσεων των κανονισμών
20.1.1, 20.1.2 ή 20.1.3 του κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 :
.1να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονι−
σμού 20 1.5 του κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974 συμπεριλαμβανομένης της διάταξης για τουλάχι−
στον ένα σκάφος διάσωσης σύμφωνα με τον κανονισμό
20 2.2 του κεφαλαίου ΙΙΙ και
.2επιπλέον να φέρουν μία στολή εμβάπτισης σε συμ−
μόρφωση με τον κανονισμό 33 του κεφαλαίου ΙΙΙ της
Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974 για κάθε άτομο που βρίσκε−
ται πάνω στο πλοίο, εκτός και αν:
.2.1παρέχονται επωτίδες για την καθέλκυση σωστικών
σχεδιών ή
.2.2το πλοίο εκτελεί συνεχώς πλόες σε θερμά κλίματα
όπου, κατά την κρίση της Διοίκησης, στολές εμβάπτισης
δεν είναι απαραίτητες.
8.4 Πλοίο ειδικού προορισμού που μεταφέρει όχι πε−
ρισσότερα από 50 άτομα ειδικού προσωπικού πρέπει
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που περιλαμβά−
νονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974
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για φορτηγά πλοία εκτός δεξαμενοπλοίων. Τέτοια πλοία
μπορούν εντούτοις να μεταφέρουν σωστικές συσκευές
σύμφωνα με την παράγραφο 8.2 αν είναι σύμφωνες με
τις απαιτήσεις υποδιαίρεσης για πλοία που μεταφέρουν
περισσότερα από 50 άτομα ειδικού προσωπικού.
8.5 Οι κανονισμοί 2, 18.3.3, 20.1.2, 20.1.3, 26.1.6, 26.1.7, 45
και 46 του κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974
δεν εφαρμόζονται σε πλοία ειδικού προορισμού.
8.6 ΄Οπου στο κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ.
1974 χρησιμοποιείται ο όρος «επιβάτης» πρέπει να θεω−
ρείται ως «ειδικό προσωπικό για αυτόν τον Κώδικα.»
4 Το κεφάλαιο 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 – ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Πλοία ειδικού προορισμού πρέπει να συμμορφώνο−
νται με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙV της Σύμβασης
Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., όπως τροποποιήθηκε.»
5 Το υπάρχον «Πιστοποιητικό Ασφάλειας για Πλοία
Ειδικού Προορισμού» αντικαθίσταται από την αναθεω−
ρημένη μορφή που δίδεται στο Προσάρτημα το οποίο
συμπληρώνεται από ένα «Πιστοποιητικό Ασφαλείας κα−
ταγραφής εξοπλισμού για πλοίο Ειδικού προορισμού
(τύπος ΠΕΠ)» όπως δίδεται στο παράρτημά του.
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ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι οι παρούσες κατα−
γραφές είναι ορθές από όλες τις απόψεις
Εκδόθηκε στ _____________________________________________________________
(Τόπος έκδοσης του Πιστοποιητικού)
_______________________________________
(Ημερομηνία έκδοσης)

________________________________
(Υπογραφή αρμόδια
εξουσιοδοτημένου
αξιωματούχου που
εκδίδει το Έντυπο)

(Σφραγίδα της εκδούσας Αρχής)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17
ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.183(79)
(υιοθετήθηκε την 9η Δεκεμβρίου 2004)
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
(ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΕΠ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ το Άρθρο 28 (β) της Σύμβασης για το
Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σχετικά με τα καθήκοντα
της Επιτροπής.
ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΗΣ την απόφαση Α.534(13), με
την οποία η Συνέλευση, κατά τη δέκατη τρίτη σύνοδό
της υιοθέτησε τον Κώδικα Ασφαλείας για Πλοία Ειδικού
Προορισμού (Κώδικας ΠΕΠ).
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Συνέλευση εξουσιοδότησε την
Επιτροπή να τροποποιεί τον Κώδικα όπως μπορεί να
είναι απαραίτητο,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ κατά την εβδομηκοστή ένατη
σύνοδό της τις τροποποιήσεις στον Κώδικα ΠΕΠ που
προτάθηκαν από την Υπο−Επιτροπή για την Εφαρμογή
του Κράτους της Σημαίας κατά την ενδέκατη σύνοδό
της που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή κατά την εβδο−
μηκοστή όγδοη σύνοδό της,
1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Ασφαλεί−
ας για Πλοία Ειδικού Προορισμού, όπως έχει τροποποιη−
θεί, το κείμενο των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα
στην παρούσα απόφαση
2. ΟΡΙΖΕΙ ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τεθούν σε
ισχύ την 1η Ιουλίου 2006.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ
ΠΛΟΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
1. Στο έντυπο του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πλοίου
Ειδικού Προορισμού, εισάγεται η εξής νέα παράγραφος
μεταξύ της παραγράφου που αρχίζει με τις λέξεις «Αυτό

το Πιστοποιητικό ισχύει μέχρι» και της παραγράφου που
αρχίζει με την λέξη «Εκδόθηκε»:
«Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επθεώρησης βάσει της
οποίας εκδίδεται το παρόν πιστοποιητικό: ____________________
___________________________________________________________________________________».
(Ημερομηνία/μήνας/έτος)
Άρθρο δεύτερο
Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πλοίου Ειδικού Προορισμού
1. Το πιστοποιητικό Ασφαλείας πλοίου Ειδικού Προο−
ρισμού (Π.Α.Π.Ε.Π.), έχει τον τύπο όπως έχει προβλεφθεί
στο Προσάρτημα της Αποφάσεως Α.534(13) «Υπόδειγ−
μα Πιστοποιητικού Ασφαλείας για Πλοία Ειδικού Προ−
ορισμού», έχει αντικατασταθεί με το Προσάρτημα της
Εγκυκλίου MSC/Circ. 739/28.6.1996 και τροποποιηθεί με
την Απόφαση Res. MSC 183(79) της Επιτροπής Ναυτι−
κής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(ΙΜΟ).
2. Το ως άνω αναφερόμενο Πιστοποιητικό Ασφαλεί−
ας πλοίου Ειδικού Προορισμού αποτελεί διατιμημένο
έντυπο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και
διατίθεται μέσω των υπολόγων του Ν.Α.Τ. Το εν λόγω
πιστοποιητικό δύναται να εκτυπώνεται και μηχανογρα−
φικά. Το αντίτιμο αυτού εισπράττεται από τους υπολό−
γους του Ν.Α.Τ. με την επικόλληση ειδικών ενσήμων, η
αξία των οποίων καθορίζεται με Κ.Υ.Α. των Υπουργών
Εμπορικής Ναυτιλίας και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων.
Άρθρο τρίτο
Έλεγχος Εφαρμογής
Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής της απόφα−
σης αυτής είναι ο Κλάδος Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων
(Κ.Ε.Ε.Π.) ο οποίος θα είναι επίσης η μνημονευόμενη
στον εν λόγω κώδικα «Διοίκηση». Ως προς την βεβαίωση
των παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας απόφα−
σης και την επιβολή κυρώσεων, αρμόδια Αρχή είναι εις
μεν την ημεδαπή ο (Κ.Ε.Ε.Π.) και οι Λιμενικές Αρχές, εις
δε την αλλοδαπή οι Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων και
ελλείψει αυτών οι Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
Άρθρο τέταρτο
Κυρώσεις
Στους παραβάτες του παρόντος Κώδικα ανεξαρτήτως
άλλης ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α΄).
Άρθρο πέμπτο
Θέση σε ισχύ
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Ιουλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02011601007070064*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

