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ΚαιροστεγανόΤΥΙτας μέσων κλεισίματος ανοιγμάτων άνωθεν του κυρίου
καταστρώματος Ε/Γ-Ο /Γ κλειστοό τόπου

Σχετ

α)

κ.ο.

98/18/ΕΚ, όπω; ενσωματώθηκε με το ΠΔ 103/1999 (ΦΕΚ
'110), όπω;
έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 309/2003 (ΦΕΚ
'261)
β) Δ.Σ. SOLAS, όπω; ενσωματώθηκε με το .1045/1980 (ΦΕΚΑ' 95), όπωι; έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) Δ.Σ. περι Γραμμών Φορτώοεωξ, 1966 όπω.; ενσωματώθηκε με τον Α. . 391/1968
(ΦΕΚ Α' 125), όπωτ; έχει τροποποιηθε! και ισχύει
δ) Κανονισμότ; Γραμμών φορτωσεως-ΠΔ 399/80 (ΦΕΚ Α' 110), όπωι; έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
ε) Εγχειρίδιο Διαδικασιων Ποιοτητας ΚΕΕΠ-Διαδικασία Ποιοτητας Αριθ. 15
«Τοπικα Κλιμακια Επιθεωρησηc Πλοιων και Μη Αποκλειστικοί Επιθεωρητές»

1. Στα πλαίσια των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω σχετυτη (ε), της ανάγκη; συνεχού;
αναβάθμιση; παροχηι; υπηρεσιών επιθεώρηση; πλοίων που παρακολουθούνται από Υπηρεσία
μας και της διαρκoιJς ανάγκη; εκπαίδευοη; των επιθεωρητών ΤΚΕΠ Υπηρεσιών σας,
παραθέτουμε επισημάνσε«; με βάση πρόσφατη αποκτηθείσα
εμπειρία από έκτακτες
επιθεωρησε«; πλοίων που διενηργησαν όργανα της Υπηρεσίας μας.
2. Κατά τη διάρκεια εκτάκτων επιθεωρήσεων πλοίων που εμπίπτουν, κατά περίπτωση, στις
διαταξε«; των σχετικών (α) έως (δ) θα πρέπει να διαπιστώνεται και η εξασφάλιση της
καιροατεγανότητω; κινητών ραμπων η καλυμμάτων μονίμων ραμπων που οδηγούν από το κυριο
κατάστρωμα εξάλων σε κατάστρωμα οχημάτων άνωθεν αυτού, το οποίο θεωρείται ανοικτό.
3. Ανωτέρω απαίτηση πρωωπτει από τον Κανονισμό 17 του Κεφαλαίου Π-1 τοφ Μέρου Β
του Παραρτηματο; Ι του σχετυωύ (α), τον Κανονισμό 22 του Κεφαλαίου Π-1 του Μέρους Β
του Παραρτη ματος του Άρθροu 1 του σχετικού (β), τον Κανονισμό 18 του Παραρτη ματο Ι
του σχετυωύ (γ) και από τις παραγράφου; 1 & 4 του Άρθρου 56 του σχετυωύ (δ).
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(θύ α. χ:χλuμμα, ραμπα, καταπέλτη; κλπ). Εν λόγω προϋπόθεοη ελέγχεται κατά την διαρκεια
των ετησιων, περιοδικών η εκτάκτων επιθεωρησεων εν λόγω πλοίου με δωαμη προβολης ύδατο;

τεριφερειακά του ανοΙγματος. Αντίθετα, ο Όρος υδατοστεγανότητα σημαίνει ότι η συγκεκριμένη
διάταξη (κάλλυμα, ανθρωποθυρΙδα, στεγανή θύρα, φρακτη κλπ.) είναι επαρκού; αντοχή; σε
υδροστατυτη πίεση που αντιστοιχεί σε στήλη ύδατοι; ύφοικ; μέχρι το κατάστρωμα στεγανή
υποδιαίρεσηι; Εν λόγω προϋπόθεση εξασφαλίζεται κατά την αρχικη επιθεώρηση του πλοίου είτε
μέσω της πλήρωση; με νερό του κείμενου χώρου είτε μέσω σχετυεηι; έγκριση; τύπου/Βεβαίωση;
ου υπεύθυνου για την πιστοποίηση κλάση; του πλοίου ηογνωμονα-Α.Ο ..
5. Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται η προσοχή του αρμοδίου προσωπυωύ των Ύ πηρεσιών
σας κατά τις έκτακτε; επιθεωρησε«; εν λόγω Ε/Γ-Ο /Γ πλοίων κλειστού τύπου, εκτός των άλλων
και για τον έλεγχο της καιροστεγανΌτητας των αναφερομένων στην παράγραφο 2 διατάξεων του
παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω προσωπυεό θα πρέπει να συμβουλεύονται την
διαπιστωμένη από την Υπηρεσία μας η από οποιοδηποτε Αναγνωρισμένο Οργανισμό (Α.Ο.)
Έκθεση Στοιχείων Προοδιοριομού Ύψους Εξάλων (Record οΕ Conditions οΕ Assignment),
όπω; προβλέπεται στο σχετικό (γ), και η οποία θα πρέπει να επιδευενύεται από τον Πλοίαρχο
ως στοιχείο πιστοποΙησης των συνθηκών προσδιορισμού του ύφοικ; εξάλων, Όταν ζητείται από το
εντεταλμένο για τον έλεγχο (τακτικό η έκτατω-επιθεώρηση
πλοίου προσωπικό. Επιπρόσθετα σε
περιπτώσε«; που απαιτούνται σχετυτέτ; διευκρινίσεις να έρχεσθε απευθείαξ σε επαφη για παροχη
οδηγιών κατ' αρχήν προφορυω; και ακολούθω; εγγράφωξ, αν απαιτείται, με τα αρμόδια τμήματα
ΔΕΠ/
Ε η ΔΜΚ/ΝΚΜΚ
της ΥπηρεσΙας μας.
6. Μεριμνησατε για την ενημέρωση των αρμοδίων επιθεωρητών ΤΚΕΠ Υπηρεσιών σας
καθ ως και των πιστοποιημένων Λξιωματυτών ΛΣ για διενέργεια ελέγχων στα πλαίσια των

Κοινοτικών Οδηγιών 99/35/ΕΚ

και 95/21/ΕΚ.

7. Η παρούσα Εγκύκλιοι; να ενταχθεί στον φάκελο μονίμων εγκυκλίων ΚΕΕΠ και να
καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 80 στον πίνακα 4 του ευρετηρίου μονίμων εγκυκλίων ΚΕΕΠ.

Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Κ. ΣΚΑΛΚΟΣ

Δ' ΚΛΑΔΟΥ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΚΕΝΤΙ>Ικ..\ ι\IΜΕΝΛΙ'ΧΕΙΛ

2. ι\!Χ-Υ/Χ
3. Λ/Υ:. (μέσω ανωτέρων Λιμενικής

ε.κ

είτε 99/35

Λρχής υπαγωγή;

των σε περίπτωση

που διαθέτει TΚJ2Γl με πιστοποιημένοuς

επιθεωρητέτ; οδηγιών

Ε.κ)

Π. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.

Γρ. Κ. ΥΠΟΙΑι (uτα)
Ι ρ. κ. ΥΠτΠ (υτα)
Γρ. κ. ΓΤΝΙI(uτα)

4.
ο.

Γρ. κ.
Ι'ρ. κ.
Ι 'ρ. κ.
J 'ρ. κ.
J 'ρ. κ.
Ι'ρ. κ.

6.
7.
8.
9.

ΙΤι\
(υτα)
ΛΛ~ (υτα)
ΒΎ / Ι\~ (υτα)

ΕΒλ/ Λ~ (υτα)
λΔΝΛ! Λ~ (υτα)
I~ Ιλ/ΛΥ:. (υτα)

10. Γρ. κ. Ι':ΔΕΙ1 / ΛΣ (υτα)
11. ηlΟΤΛ jfT IΙΙΙΤΣΔι\
12. ΙΙΕΔΙΛΣ
13. ΥΙΙΙΙ/ lυ:./ ΔlIN'Ι'

(με Τ!jl' παράγλιισ,l για αιιάρτηση της παρούσας σε σχετιγ,ό υποσέλιδο της ιστοσεJJδας
μμεία για το Τμήμα Ναυπ,lγι%ών Επιθεωρήσεων του ΚΕΕΠ)

ΠΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. ΔΚΔ'
2. Γρ. Διευθυντών ΚΕΙ':Π
3. ΔΕΠ/Νr.-L:ΕΚ/ΚΕJ'Α':ΝΕ~ΙΙΥ-ΕΥ-ΜΕΜΣ
4. ΔΜΚ/ΝΚΜΚ
5 ΔΚΕΟ/ ΔκΔο
6 ΔΕΔΛΓΤΛΕ Α'
7. ΚΕΕΩ/ΥΠΕΥΘΥΝΟ
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