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1.-Με αφορμή ορι,σμένα περι,στατι,κά παραποίησης

ή και αντικανονικής σήμανσης των συμβόλων των γραμμών φόρτωσης που παρατηρή~ηκαν πρόσφατα σας γν~ρCζoυμε τα ακόλoυ~α σχετι,κά με τον τρόπο που ~α πρέπει
να γίνεται η σήμανση των συμβόλων των γραμμών φόρτωσης στα Ελληνικά πλοία :
α) Στα πλοCα που υπάγονται στις διατάξεις του μέρους 11 και 111
του (α) σχ ετι πο ύ δηλ. στα "υπάρχοντα" πλοία χωρητικότητας μεγαλύτερης Τ\.~"ν
150 ΚΟΧ κα ι στα "νέ α " πλο ία μήκους μεγαλύτερου
των 24 μ{τρων στα οπο(α σημαίνεται δίσκος γραμμής φόρτωσης
η σήμανση να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό 8 της ΔΣΓΦ 1966
σε συνδυασμό με την ομοι,6μορφη ερμηνεία LL 4 του κανονισμού
αυτού που υιο&έτησε ο ΙΜΟ και εφαρμόζει και η χώρα μας (σχετ.γ),
Συγκεκριμένα η γραμμή καταστρώματος? ο δΙσκος ασφαλείας και οι
γραμμές φόρτωσης πρέπει να είναι ανάγλυφες και μόνιμα συγκολλημένες περιφερειακά (όχι πoνταρισμέ.νες~.
'
Στα ξύλινα πλοία των κατηγοριών αυτών η σήμανση των συμβόλων
μπορεί να γίνεται με εκσκαφή σε βά&ος τριών τουλάχιστον 'χιλιcaτομέτρων.
.
β)Στα πλοία που υπάγονται στις διατάξεις τόυ μέρους 111 τqυ (α)
σχετικού δηλ. στα "υπάρχοντα" πλοία χωρητικότητας μικρότερης
των 150 ΚΟΧ και στα "νέα" πλοGα μήκους μικρότερου των 24 μέτρων
στα οποία σημαίνεται τρίγω ο γραμμής φόρτωσης η σήμανση να γίνεται με τον τρ6πο που αναφέρεται στα άρ&ρα 48 και 49 τqυ (α)
σχετικ06,
Συγκεκριμένα η σήμανση της γραμμής καταστρώματος και τo~ τριγώνου φόρ τωση ; ~α' γίνεται με τρό πο μόνιμο, στα μεν ξύλινα πλοία
με εωια φή σε βά~'oς τριών τουλάχιστον χιλιοστομέτρων στα δε λοιπά πλoί~ ανάγλυφη με ηλεκτροσυγκόλληση
ή επικόλληση ή και με
χάραξη(κoπίδιασμα~
ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους.
Στα πλαστικά πλοία εφόσον δεν είναι δυνατός κατά το στάδιο της
ναυπήγησης ή μεταγενέστερα ο μόνιμος εξ αντικειμένου τρόπος
ανάγλυ9ης σήμανσης ή με χάραξη αυτής των συμβόλων γραμμών φόρτω'σης μπορεί να γίνεται αποδεκτή σήμανση δια χρωματισμού.
γ)Σε κά&ε πε ρ ϊ πωωση τα 6ύμβολα των γ ραμμων φόρτωσης να χρωματίζινται με τέΤΟΙQ τρόπο ώστε να διακρίνονται ευχερώς από ικανοποιητική απόσταση.
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δ )01, δ ια σττίσε ι,ς και η {}έση των συμβόλων γραμμών φ6ρτωσης να εΙναι
σ6μφωνα με τα προβλεπ6μενα απ~ ~ην '~x~oυσα υομο{}εσΙα (σχετ.α
κα ι, β).
2.-Παρακαλσύμε όπωc; κατα τις τακτι,κ~ς.ΚQι,.-.lκ-ταπτες
ε π ιθε ωρήσε ι; των
πλοΙων ελ~γxετε την μ6νιμη και κανονική σήμανση των συμβ6λων των
γραμμών φ6ρτωσης σύμφωνα με τα προαναφερ6μενα. Κατά τον tλεγχο
πρ~πει, να διαπιστ~~~ι
και η o~~6τητα του ύψους εξ~λων που αναγρ~φεται στο ισχ60ν πιστοποιητικό γραμμών φ6ρτωσης του πλοΙου.
Σχετική εγγραφή για τη μ6νιμη χάραξη των συμβ6λων γραμμών φ6ρτωσης
να καταχωρΙζεται στις εκ-&~σεις επι{}εώρησης (τακτικές και tκτακτ~ς).
Σε περι.παrσηπου κατά την ~κτακτη επ ιθ εάρηση πλ ο ϊ ου δ ιαπ ιστωθ εϊ ό τ ι
η σήμανση των συμβ6λων των γραμμών φ6ρτωσης δεν ε(ναι μ6νιμη 6που
επιβάλλεται, να παρέχεται εύλογη προ{}εσμΙα για τη συμμ6ρφωσή του.
3.~ Αιμενι,κtς Αρχές παρακαλούνται να εντάξουν την παρούσα στο φακελλσ Β "Ναυπηγικός Τομέας" και να την καταχωρCσουν με αύξοντα
αρι{}μ6 17 στον ΠΙνακα ΙΙ.2 "Τμήμα ΕΕΠ Γ"Ν/ΓΙΙ του ευρετηρΙου μονCμων εγκuκλCων ΕΕΠ που κοινοποιή{}ηκε με τη (δ) σχετική.
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Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού
2. Εξουσιοδοτημένοι
Νηογνώμονες
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Δ!1Q~ΚΤ~~_[ΙΔ_rς21:~ίΡ.!
1. ΥΕΝ/Γρ·. κ. Α/.ΔΣ· υτα!

2. ΥΕΝ!Γρ.

κ. Υ/ΛΣ υτα
3. ΥΕΝ/ΔΕΝ 20-30
υτα
4. Ε.Ε.Ε.
5. Ν.Ε •.
Ε.
6. Σύλλογος ΔΙιπλ.Ναυπηγ&ν Μηχανικών Eλλ~δoς
7. Πανελλήνιo~ Σύλλογος Πτυχιοόχων Ναυπηγών Τεχνολ6γων
Μηχανικών (Μαρνης 44 ΠλατεΙα Β6{}ης, Α{}ήνα)
ΙΙΙ. Ε-ΣΩΤΕΡΙΚΗ
..•
-...-._~.ΔΙΑΝΟΜΗ
- 1. ΕΕΠ/Τομεάρχες A'B'r
2. ΕΕΠΙΤμηματάρχες
3~ EEΠ/EΠL{}εωρητ~ς νΝ/Γ, Κ.Ε.Ε. και Γραφ.Μικρών Σκαφών
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