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ΘΕΜΑ: Σωστικά µέσα µικρών Ε/Γ πλοίων, παροχή οδηγιών για την ασφάλεια των
εκτελουµένων πλόων.
ΣΧΕΤ: Εγκύκλιος µας αρ. 1427/1/99/23-7-99.
1.

Σας υπενθυµίζουµε την παραπάνω σχετική που αφορά το θέµα, προκειµένου
να µεριµνήσετε για την τήρηση της κατά τις ετήσιες ή έκτακτες επιθεωρήσεις
των αναφεροµένων σ’ αυτήν Ε/Γ πλοίων, µε την επιβαλλόµενη προσοχή και
επιµέλεια, ώστε να εµπεδωθεί πλήρως τόσο από τους επιθεωρητές των ΤΚΕΠ
σας, όσο και από τους πλοιοκτήτες – Kυβερνήτες αυτών των πλοίων, µε στόχο
την πρόληψη των ατυχηµάτων και την επίτευξη των οφειλοµένων προς τους
επιβάτες συνθηκών ασφάλειας και άνεσης.

2.

Πέραν των ανωτέρω, θεωρούµε, ότι στα Ε/Γ πλοία που µεταφέρουν λίγους
επιβάτες και στα οποία οι πιθανότητες καταστρατήγησης του επιτρεπόµενου
αριθµού επιβατών, ενδέχεται να είναι αυξηµένες, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα,
επιπρόσθετα των προβλεποµένων, για την αποτροπή επιβίβασης και µεταφοράς
υπεραρίθµων επιβατών. Για τον σκοπό αυτόν:
.1 Στα Ε/Γ πλοία που εκτελούν περιηγητικούς ή δροµολογιακούς πλόες και
µεταφέρουν µέχρι 100 επιβάτες, µε µέριµνα των Κυβερνητών τους να
αναρτάται ακριβές φωτ/φο της πρώτης σελίδας του ισχύοντος Π.Γ.Ε. ή του
Προσαρτήµατος του Π. Ασφαλείας του πλοίου (στο οποίο αναγράφονται τα
στοιχεία του και ο/οι αριθµός/οί επιβατών) µε κατάλληλη διαφανή επικάλυψη
για αποφυγή φθορών, στο πλέον εµφανές σηµείο σε σαλόνι ή σε ανοικτό χώρο
επί του κυρίου καταστρώµατος ώστε ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός
επιβατών να γίνεται γνωστός σε όλους τους επιβάτες.
.2 Σχετική ενηµέρωση για την θέση ανάρτησης του Π.Γ.Ε. ή Π.Α. του πλοίου και
το περιεχόµενό του (επιτρεπόµενος αριθµός επιβατών) να γίνεται προς τους
επιβάτες στα πλαίσια της προβλεποµένης ενηµέρωσης προς αυτούς από την
παράγραφο 5.5.4 της ανωτέρω Εγκυκλίου µας.
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3.

Το εν λόγω µέτρο, το οποίο χωρίς αµφιβολία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για
παραλαβή υπεράριθµων επιβατών, καθόσον τυχόν υπέρβαση του
επιτρεπόµενου αριθµού επιβατών στα συγκεκριµένα πλοία θα γίνεται εύκολα
αντιληπτή από τους επιβάτες, να υλοποιηθεί άµεσα µε µέριµνα των
Προϊστάµενων των Λιµενικών Αρχών στην περιοχή των οποίων
δραστηριοποιούνται τα υπόψη πλοία.

4.

Η παρούσα να ενταχθεί µε α.α 30 στον πίνακα 7 ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΣΠΕ του
ευρετηρίου Μονίµων Εγκυκλίων της Υπηρεσίας µας που σας έχει κοινοποιηθεί
µε την αριθ. 1218.58/12/99/11-11-99 διαταγή µας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Λιµενικές Αρχές όπου εδρεύουν ΤΚΕΠ
Ο ΚΛΑ∆ΑΡΧΗΣ
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΕΝ/ Γρ. κ.ΥΕΝ (υτα)
2. ΥΕΝ/ Γρ. κ. Γ.Γ (υτα)
3. ΥΕΝ/ Γρ. κ. Α.Λ.Σ (υτα)
4. ΥΕΝ/ Γρ. κ. Α Υ.Λ.Σ. (υτα)
5. ΥΕΝ/ Γρ. κ. Β Υ.Λ.Σ (υτα)
6. ΥΕΝ/ ∆ΛΑ
7. ΥΕΝ/ ∆ΑΝ
8. ΥΕΝ/ ∆ΝΕΡ
9. ΥΕΝ/ ΤΥ∆ΗΣ
10. ΥΕΝ/ ΚΕΕΠ/∆ΕΠ-ε
11. ΥΕΝ/ ΚΕΕΠ/ ∆ΕΠ-β
12. ΥΕΝ/ ΚΕΕΠ/∆ΚΕΟ/∆Κ
13. ΥΕΝ/ ΚΕΕΠ/ ∆ΕΠ-γ (επιθ/τες ΝΤΛ Τοµέα)

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ ∆ΟΥΜΑΝΗΣ ∆αµ.

