Β.Γ. 542 ηηρ 27.7/20.8.1968. Πεπί εθαπμογήρ ηος Νόμος 4473/1965 "πεπί ελέγσος ηηρ
Ναςζιπλοΐαρ, Δπιθεωπήζεωρ Δμποπικών Πλοίων και άλλων ηινών διαηάξεων. (Α` 181).
Δλ φςεη ησλ άξζξσλ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 17 θαη 18 ηνπ λφκνπ 4473/1965 "πεξί ειέγρνπ ηεο
λαπζηπινΐαο, Δπηζεσξήζεσο Δκπνξηθψλ Πινίσλ θαη άιισλ ηηλψ δηαηάμεσλ", ηνπ άξζξνπ 2 θαη
5 παξαγξ. (1) (ζη) ηνπ λ.δ. 4258/1962 "πεξί θπξψζεσο ηεο ππνγξαθείζεο ελ Λνλδίλσ Γηεζλνχο
ζπκβάζεσο "πεξί αζθαιείαο ηεο αλζξσπίλεο δσήο ελ ζαιάζζε θαη πεξί άιισλ ηηλσλ
δηαηάμεσλ αθνξσζψλ εηο ηελ κεηαθνξάλ κεηαλαζηψλ" θιπ. (γλ. . η. Δ.).
ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟΝ
Σπόπορ ενεπγείαρ επιθεωπήζειρ ηων πλοίων.
Άπθπον 1.
Οπιζμοί.
Καηά ηελ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο λνείηαη
Τποςπγόρ: o Τπνπξγφο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.
Δ.Δ.Π.: H ελ Πεηξαηεί εδξεχνπζα Δπηζεψξεζηο Δκπνξηψλ Πινίσλ.
Σ.Κ.Δ.Δ.Π.: Σν εηο ηαο ππφ ηνπ παξφληνο Β.Γ. θαζνξηδνκέλαο Ληκεληθάο Αξράο ζπληζηψκελνλ
Σνπηθφλ Κιηκάθηνλ Δπηζεσξήζεσο Δκπνξηθψλ Πινίσλ.
Π.Α.Ε.Δ.Θ.: Ζ εθάζηνηε ηζρχνπζα, εάλ ελ νξίδεηαη άιισο, Γηεζλήο χκβαζηο πεξί αζθαιείαο ηεο
αλζξσπίλεο δσήο ελ ζαιάζζε.
Πλοίον: Παλ επηβαηεγφλ ή θνξεηγφλ πινίνλ, πινηάξηνλ, πισηφλ λαππήγεκα θαη κέζνλ,
αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηνο, πξννξηζκνχ ή ρξήζεσο εθηφο ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ.
Δπιβαηηγόν: Παλ πινίνλ κεηαθέξνλ πιείνλαο ησλ 12 επηβαηψλ.
Φοπηηγόν: Παλ κε επηβαηεγφλ πινίνλ.
Ππωηοκολλος Γενικήρ Δπιθεωπήζεωρ: Σν ππφ ηεο Δ.Δ.Π. εθδηδφκελνλ πηηνπνηεηηθφλ δη` νπ
εκθάηλεηαη φηη ην πινίνλ επηζεσξήζε ζπκθψλσο πξνο ηνπο ηζρχνληαο Καλνληζκνχο.
Πιζηοποιηηικόν ΠΑΕΔΘ: Σν ππφ ηεο ΠΑΕΔΘ πξνβιεπφκελνλ πηζηνπηεηηθφλ δη` νπ
εθνδηαδνληαη ηα εηο ηελ Γηεζλή ηαχηελ χκβαζηλ ππαγφκελα πινία αλαιφγσο ηεο θαηεγνξηάο
απηψλ.
Άπθπον 2.
"1. Δμνπζηνδνηνχληαη νη θάησζη Νενγλψκνλεο:
α) LLOYD`S REGISTER OF SHIPPING.
β) AMERICAN BUREAU OF SHIPPING.
γ) BUREAU VERITAS.
δ) GERMANISCHER LLOYD.
ε) REGISTRO ITALIANO NAVALE.
ζη) DET NORSKE VERITAS.
δ) NIPPON KAISI KYOKAI.
ε) ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΝΖΟΓΝΩΜΩΝ.
- φπσο δηά ησλ θαηά ηφπνπο αληηπξνζψπσλ ησλ ελεξγνχλ ηε αηηήζεη ησλ πινηνθηήησλ ηαο ππφ
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4473/1965 πξνβιεπνκέλαο επηζεσξήζεηο. Σα ππ` απηψλ εθδηδφκελα
Πηζηνπνηεηηθά δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Α.Ν. 388/1968 αλαγλσξίδνληαη σο ηζρπξά δηά ηνπο ππ`
απηψλ ειερζέληαο ηνκείο επηζεσξήζεσο ηελ ελ απηνίο αλαγξαθνκέλεο έθβαζηλ θαη ηνλ ελ απηνίο
νξηδφκελνλ ρξφλνλ.
2. Αη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 11 ηνπ παξφληνο Β. Γηαηάγκαηνο δελ εθαξκφδνληαη επί
ειιεληθψλ θνξηεγψλ πινίσλ ππαγνκέλσλ εηο ηαο δηαηάμεηο ηεο Γηεζλνχ πκβάζεσο ΠΑΕΔΘ θαη
εληεηαγκέλσλ εηο θιάζηλ εμνπζηνδνηεκέλνπ ππφ ηεο Διιάδνο Νενγλψκνλνο παξ` νπ εθδίδνληαη
ηα θαηά ηελ ελ ιφγσ Γ. πκβαζηλ Πηζηνπνηεηηθά.
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3. Δηο ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δ.Δ.Π. αλήθεη ν έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζηο ηνπ έξγνπ ησλ
Νενγλσκφλσλ ελ ζρέζεη κε ηα εθδηδφκελα παξ` απηψλ σο άλσ Πηζηνπνηεηηθά".
***Σν άξζξν 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΒΓ 197/1969 (Α 53).
Άπθπον 3.
"1. Παλ Διιεληθφλ πινίνλ θαηά ηελ έλλνηαλ ηνπ παξφληνο Β. Γηαηάγκαηνο ππφθεηηαη
ππνρξεσηηθψο εηο έιεγρνλ θαη επηζεψξεζηλ πξνο δηαπίζησζηλ ηφζνλ θαηά ηελ ζέζηλ απηνχ ελ
ππεξεζία φζνλ θαη κεηαγελεζηέξσο φηη ηνχην ζπκκνξθνχηαη, δηά ηελ εθπιήξσζηλ ηνπ
πξννξηζκνχ ηνπ, πξνο ηαο ηζρπνχζαο δηαηάμεηο θαηά ηαο δηαθξίζεηο ησλ επνκέλσλ
παξαγξάθσλ.
2. Πινία ππαγφκελα εηο ηελ Γηεζλή χκβαζηλ ΠΑΕΔΘ, ειέγρνληαη θαη επηζεσξνχληαη θαηά ηαο
δηαηάμεηο ηεο ελ ιφγσ πκβάζεσο θαη ηνπο εηο εθηέιεζηλ ηαχηεο εθδηδνκέλνπο Καλνληζκνχο.
Σα δηά ηα πινία ηαχηα πξνβιεπφκελα Πηζηνπνηεηηθά δχλαηαη λα εθδίδσληαη θαηφπηλ
πξνβιεπνκέλεο επηζεσξήζεσο ππφ εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνχην Νενγλσκφλσλ σο
θαζνξίδεηαη εηο ην Β.Γ. 28/1968 πιελ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Αζθαιείαο επηβαηεγνχ πινίνπ ην
νπνίνλ εθδίδεηαη κφλνλ ππφ ηεο Δ.Δ.Π. είηε θαηφπηλ επηζεσξήζεσο ηνπ πινίνπ ππφ ησλ
Δπηζεσξεηψλ απηήο θαηά ηα θεθαλνληζκέλα, είηε βάζεη Πηζηνπνηεηηθνχ
Βεβαηψζεσο εμνπζηνδνηεκέλνπ σο αλσηέξσ ελ άξζξσ 2 Νενγλψκνλνο ππφ ηαο θάησζη φκσο
πξνυπνζέζεηο:
α) Σν πηζηνπνηεηηθφλ ηνχην δένλ λα είλαη ζπληεηαγκέλνλ θαηά ηνλ πξνβιεπφκελνλ ππφ ηεο Γ.
πκβάζεσο ΠΑΕΔΘ ηχπνλ θαη
β) Γένλ λα κλεκνλεχεηαη ελ απηψ εάλ ην αλαθεξφκελνλ πινίνλ ζπκκνξθνχηαη σο "λένλ" ή
"ππάξρνλ" πξνο ηαο δηεζλείο ζπκβάζεηο ΠΑΕΔΘ 1948 ή 1960 αληηζηνίρσο.
3. Πινία κε ππαγφκελα εηο ηελ Γηεζλή χκβαζηλ ΠΑΕΔΘ ειέγρνληαη θαη επηζεσξνχληαη θαηά ηαο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Β. Γηαηάγκαηνο θαη ζπκθψλσο πξνο ηνπο ηζρχνληαο εθάζηνηε
Καλνληζκνχο δηά πινία αληηζηνίρσλ θαηεγνξηψλ. Πηζηνπνεηηθά αλεγλσξηζκέλσλ σο αλσηέξσ
Νενγλσκφλσλ γίλνληαη δεθηά δηα ηνπο ππ` απηψλ ειεγρζέληεο ηνκείο. Ζ λαππεγηθή,
Μεραλνινγηθή θαη Ζιεθηξνινγηθή επηζεψξεζηο πεξί σλ ηα εδάθηα α,β, θαη γ ηεο παξαγξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο εθ` φζνλ εθηειεζζή ππφ αλεγλσξηζκέλσλ Νενγλσκφλσλ
απνδεηθλχεηαη δη` εθδφζεσο Πηζηνπνηεηηθνχ δηαηεξήζεσο ηεο αλσηάηεο θιάζεσο απηνχ.
4. Δηδηθψο δηά ηελ δηελέξγεηα επηζεσξήζεσο επηβαηεγψλ πινίσλ θαη έθδνζηλ ησλ θαηά ην
άξζξνλ 4 ηνπ παξφληνο Β. Γηαηάγκαηνο αλεμαξηήησο ησλ ελ παξαγξάθνηο 2 θαη 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ νξηδνκέλσλ, δένλ φπσο:
"α) Γηα πινία ηα νπνία εθνδηάδνληαη γηα πξψηε θνξά κε ηα αλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά λα
έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ΔΔΠ ηα ζρέδηα, νη κειέηεο θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην
άξζξν 18 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ.
β) Σα πινία νπηά λα έρνπλ εληαρζεί θαη λα δηαηεξνχλ ηελ αλσηάηε θιάζε Νενγλψκνλα
εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηελ Διιάδα. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη ηα Δ/Γ πινία πνπ
είλαη θάησ ησλ 1500 θφξσλ νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο".
***Οη ππνπαξ. α` θαη β` ηεο παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ κε ην άξζξν 1 ηνπ ΠΓ
175/1988 (Α 77).
γ) Πξν ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο Β. Γ/ηνο λενθνχ Αζθαιείαο ή Πξσηνθφιινπ Γεληθήο
Δπηζεσξήζεσο ην πινίνλ παξνπζία Δπηζεσξεηψλ, ην πινίνλ δένλ λα εθηειέζε δνθηκαζηηθφλ
πινπλ παξνπζία Δπηζεσξεηψλ ηεο ΔΔΠ κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνσζηεξίνπ
κεραλήκαηνο.
5. Γηά ηελ δηελέξγεηαλ επηζεσξήζεσο Φ/Γ πινίσλ ππφ ηεο ΔΔΠ πξνο έθδνζηλ ππ` ηαπηε Π.Γ..
ή πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιείαο εμαξηηζκνχ ή θαηαζθεπήο δένλ φπσο έρνπλ θαηαηεζή εηο ΔΔΠ
ζρέδηα, ζηνηρεία θαη κειέηαη άηηλα απαηηνχληαη δηά ηελ εθηέιεζηλ ησλ σο άλσ επηζεσξήζεσο. Γη`
ππάξρνληα ειιεληθά πινία, ε θαηάζεζηο ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ δελ δχλαηαη λα θαζπζηεξήζεη
πέξαλ ησλ 12 κελψλ απφ ζέζεσο ελ ηζρχη ηνπ παξφληνο.
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6. "Πινία, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ ππ` αξηζκ. 23 Γεληθφ Καλνληζκφ Ληκέλα (ΦΔΚ Β`
231/1.3.2000), ζεσξνχληαη κηθξά ζθάθε ή ιέκβνη, ειέγρνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Ληκέλα, φπσο απηφο ηζρχεη εθάζηνηε".
***Σν άξζξν 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 ηνπ ΒΓ 197/1969 (Α 53), ε δε παξ. 7
απηνχ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 364/1988 (Α 159).
*** Ζ παξ.6 αληηθαηαζηάζεθε θαη πάιη σο άλσ κε ην άξζξν 14 ΠΓ 345/2000, ΦΔΚ Α
298/29.12.2000.
"7. Αλεμάξηεηα απφ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο:
α) ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζεκαίαο πινίνπ απφ Ξέλε ζηελ Διιεληθή γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη
αίηεζε ζηελ ΔΔΠ γηα ηελ έθδνζε γηα πξψηε θνξά πηζηνπνηεηηθνχ ΠΑΑΕΔΘ, γηα λα κε δηαθνπεί
ε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ θαη νη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα εθηέιεζε πιφσλ, ε ΔΔΠ
κπνξεί λα εθδψζεη πηζηνπνηεηηθφ ΠΑΑΕΔΘ πξνζσξηλήο ηζρχνο κε βάζε ην πηζηνπνηεηηθφ
αζθαιείαο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο ηε ζεκαία ηεο νπνίαο έθεξε
πξνεγνπκέλσο ην πινίν εθφζνλ:
η) ην παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθφ είλαη ζε ηζρχ θαη έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ην Γ ΠΑΑΕΔΘ πνπ
ηζρχεη, θαη
ηη) πξνζθνκηζζεί βεβαίσζε εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηελ Διιάδα λενγλψκνλα πνπ παξαθνινπζεί
ην πινίν φηη απηφ αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γ ΠΑΑΕΔΘ πνπ ηζρχεη.
Ζ ηζρχο ηνπ παξαπάλσ πξνζσξηλνχ πηζηνπνηεηηθνχ ΠΑΑΕΔΘ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην
ρξφλν ιήμεο ηζρχνο ηνπ αληίζηνηρνπ πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιείαο πνπ εθδφζεθε απφ ηελ αξρή ηεο
ρψξαο ηε ζεκαία ηεο νπνίαο έθεξε πξνεγνπκέλσο ην πινίν.
β) Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο γηα πξψηε θνξά πηζηνπνηεηηθνχ ΠΑΑΕΔΘ ή Πξσηνθφιινπ
Γεληθήο Δπηζεψξεζεο ζε ειιεληθφ Πινίν πνπ πςψλεη ηελ Διιεληθή ζεκαία απφ άιιε μέλε,
παξνπζηαζζεί αδπλακία ππνβνιήο ζηελ ΔΔΠ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ, κειεηψλ ή ζηνηρείσλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ δηάηαγκα, ε ΔΔΠ κπνξεί αληί απηψλ λα δερζεί βεβαίσζε
εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ ηελ Διιάδα λενγλψκνλα πνπ παξαθνινπζεί ην πινίν ζηελ νπνία
πεξηέρνληαη ζηνηρεία πνπ ηελ ηθαλνπνηνχλ".
***Σν άξζξν 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 ηνπ ΒΓ 197/1969 (Α 53),ε δε παξ. 7
απηνχ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ ΠΓ 364/1988 (Α 159).
Άπθπον 4.
Ζ ελέξγεηα ηεο επηζεσξήζεσο ησλ πινίσλ, πιελ ησλ ππαγνκέλσλ εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ παξφληνο Β.Γ. απνδεηθλχεηαη:
α) Πξνθεηκέλνπ πεξί πινίσλ ππαγνκέλσλ εηο ηελ Γηεζλή χκβαζηλ ΠΑΕΔΘ δηά ησλ ππφ ηεο
πκβάζεσο ηαχηεο πξνβιεπνκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, εθδηδνκέλσλ ππφ ηεο Δ.Δ.Π.
β) Πξνθεηκέλνπ πεξί πινίσλ κε ππαγνκέλσλ εηο ηελ Γηεζλή χκβαζηλ ΠΑΕΔΘ δηά ηνπ
Πξσηνθφιινπ Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο εθδηδνκέλνπ ππφ ηεο Δ.Δ.Π.
Άπθπον 5.
"1. Πινία ππαγφκελα εηο ηελ Γηεζλή χκβαζηλ ΠΑΕΔΘ ππνβάιινληαη ρξνληθψο εηο ηαο ελ απηή
νξηδνκέλαο επηζεσξήζεηο.
2. Πινία κε ππαγφκελα εηο ηελ Γηεζλή χκβαζηλ ΠΑΕΔΘ ππνβάιινληαη εηο ηαο θαησηέξνπο
αλαθεξνκέλαο επηζεσξήζεηο.
α) Αξρηθήλ επηζεψξεζηλ πξνο ηεο ζέζεσο ηνπ πινίνπ ελ ππεξεζία.
β) "Σαθηηθή πεξηνδηθή επηζεψξεζε, αλά δψδεθα κήλεο κεηά ηελ αξρηθή, εθηφο θαη αλ ξεηά
νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα νξηζκέλνπο ηνκείο".
*** Ζ πεξ. β` αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 ηνπ ΠΓ 175/1988 (Α 77).
γ) Έθηαθην ή ζπκπιεξσκαηηθήλ επηζεψξεζηλ νζάθηο παξίζηαηαη αλάγθε".
***Σν άξζξν 5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 3 ηνπ ΒΓ 197/1969 (Α 53).
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Άπθπον 6.
1. Ζ αξρηθή επηζεψξεζηο αθνξά φινπο ηνπο επί κέξνπο ηνκείο επηζεσξήζεσο ήηνη ην
λαππεγηθφλ, κεραλνινγηθφλ, ειεθηξνινγηθφλ, λαπηηιηαθφλ, ηειεπηθνηλσληαθφλ θαη πγεηνλνκηθφλ
κέξνο, εηδηθψηεξνλ δε πεξηιακβάλεη πιήξε επηζεψξεζηλ ηνπ ζθάθνπο, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ
εμαξηηζκνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο γάζηξαο.
2. Ζ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξάγξαθν επηζεψξεζηο δένλ λα είλαη ηνηαχηε ψζηε λα δηαζθαιίδε φηη
αη δηαηάμεηο, ε πνηφηεο θαη αη δηαζηάζεηο ηνπ πιηθνχ ηνπ ζθάθνπο, νη ιέβεηεο θαη ηα ινηπά ζθεχε
πηέζεσο θαη ηα εμαξηήκαηα απηψλ, αη θχξηαη κεραλαί, ηα δίθηπα θαη ηα βνεζεηηθά κεραλήκαηα, αη
ειεθηξηθαί εγθαηαζηάζεηο, ηα φξγαλα θαη κέζα λαπζηπινίαο, αη ξαδηνηειεγξαθηθαί εγθαηαζηάζεηο
ηνπ πινίνπ θαη ησλ κεηά θηλεηήξνο ζσζηβίσλ ιέκβσλ, αη θνξεηαί ξαδηνηειεγξαθηθαί ζπζθεπαί
ησλ ζσζηβίσλ κέζσλ, ηα ζσζηηθά κέζα, ηα κέζα εληνπηζκνχ θαη ζβέζεσο ππξθαηάο, αη
θιίκαθεο πινεγψλ, θαη ηα ινηπά εθφδηα, αληαπνθξίλσληαη πξνο ηαο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ
Καλνληζκψλ αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο εηο ηελ νπνίαλ έθαζηνλ πινίνλ ππάγεηαη.
3. Ζ επηζεψξεζεο πεξί εο ην παξφλ άξζξνλ δεψλ λα δηαζθαιίδεη θαηάζηαζηλ πάλησλ ησλ
κεξψλ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ εμαξηηζκνχ εηο επίπεδνο ηθαλνπνηεηηθφλ θαη εθνδηαζκφλ ηνπ πινίνπ
δηά πιντθψλ θψησλ, κέζσλ εθπνκπήο ερεηηθψλ ζεκάησλ θαη ζεκάησλ θηλδχλνπ ζπκθψλσο
πξνο ηνλ ηζρχνληα εθάζηνηε Γηεζλή Καλνληζκφλ πξνο απνθπγήλ πγθξνχζεσλ.
Άπθπον 7.
"1. Ζ ηαθηηθή-πεξηνδηθή επηζεψξεζηο αθνξά φινπο ηνπο επί κέξνπο ηνκείο επηζεσξήζεσο ήηνη
ην Ναππεγηθφλ, Μεραλνινγηθφλ, Ζιεθηξνινγηθφλ, Ναπηηιηαθφλ, Σειεπηθνηλσληαθφλ θαη
Τγεηνλνκηθφλ, πεξηιακβάλεη δε εηδηθψηεξνλ επηεζψξεζηλ ηνπ ζθάθνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο γάζηξαο, ησλ κεραλψλ θαη ιεβήησλ ηνπ εμαξηηζκνχ θαη ησλ
ειεθηξνληθψλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ λαπζηπινΐαο.
" 2. Ζ ηακηική πεπιοδική επιθεώπηζη:
(α) Σος εξωηεπικού ηηρ γάζηπαρ διενεπγείηαι ωρ ακολούθωρ:
1 . ηα επηβαηεγά πινία, θάζε 12 κήλεο, ζηελ μεξά. Ζ επηζεψξεζε απηή επηηξέπεηαη λα
δηελεξγείηαη θάζε δεχηεξν ρξφλν ζηε ζάιαζζα, αληί ζηελ μεξά, θαη εθφζνλ απφ ηελ
πξνεγνχκελε επηζεψξεζε ησλ ειαζκάησλ ηεο γάζηξαο πξνθχπηεη φηη δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε
εθ λένπ επηζεψξεζε ηνπ πινίνπ ζηελ μεξά. Ζ ξχζκηζε απηή έρεη εθαξκνγή θαη ζηα
επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά πινία ειηθίαο 16 εηψλ θαη άλσ, πνπ κεηαθέξνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ
δψδεθα (12) επηβάηεο, ηα νπνία ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 917/79 (ΦΔΚ 25 Α/ 19.11.79)
φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ (3) ζε πινία εθηφο ησλ επηβαηεγψλ θάζε δχν (2)
ρξφληα ζηελ μεξά.
3. ηα πινία πνπ θηλνχληαη απνθιεηζηηθά ζε κε ζαιάζζηα χδαηα, ή είλαη κφληκα
αγθπξνβνιεκέλα, θάζε (4) ηέζζεξα ρξφληα, ζηελ μεξά. Σα κε απηνθηλνχκελα πισηά
λαππεγήκαηα πνπ δελ κεηαθέξνπλ ρχκα πγξά, ή ζηεξεά επηθίλδπλα θνξηία ή θαχζηκα, θάζε
ηέζζεξα (4) ρξφληα ζηελ μεξά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ δχν (2)
ρξφλσλ απφ ηελ εκεξνκελία επηζεψξεζεο ζηελ μεξά δηελεξγείηαη επηζεψξεζε πθάισλ ζην
λεξφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔΠ. Οη πισηέο δεμακελέο παξαθνινπζνχληαη θη
επηζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο ελφο απφ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηελ
Διιάδα λενγλψκνλεο νη νπνίνη εθδίδνπλ θαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα ην
ζθνπφ πνπ πξννξίδεηαη.
4. Ζ επηζεψξεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο γάζηξαο ζηε ζάιαζζα δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε
Δκπνξηθψλ Πινίσλ (ΔΔΠ), ή ηα ΣΚΔΠ γηα ηηο θαηεγνξίεο ησλ πινίσλ πνπ απηά
εμνπζηνδνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ.
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Πηζηνπνηεηηθά επηζεψξεζεο ζηε ζάιαζζα, πνπ εθδίδνληαη απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ηελ
Διιάδα Νενγλψκνλεο, ηα νπνία αλαγξάθνπλ ξεηά φηη ε επηζεψξεζε δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπο, γίλνληαη απνδεθηά απφ ηελ ΔΔΠ.
5. ηηο θαησηέξσ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε ΔΔΠ κπνξεί λα ρνξεγεί παξάηαζε ησλ
πξνβιεπνκέλσλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ γηα επηζεψξεζε ζηελ μεξά, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο
επηζεψξεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο γάζηξαο ζηε ζάιαζζα κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα:
(η) Μέρξη δχν (2) ρξφληα ζε κφληκα αγθπξνβνιεκέλα ππεξκεγέζε πινία, ή πισηά λαππεγήκαηα
γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαηάιιεια κέζα ππνζηήξημεο θαζψο θαη ζε πινία, ή
πισηά λαππεγήκαηα εηδηθήο θαηαζθεπήο ή πξννξηζκνχ.
(ηη) ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο νιηγφκελε παξάηαζε, πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο, ζε
πινία πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη πξφθεηηαη λα θαηαπιεχζνπλ ζηελ Διιάδα, ή ζ` άιιν
κέξνο φπνπ ππάξρνπλ επθνιίεο δεμακεληζκνχ.
(β) Σος ηελικού ελικοθόπος άξονα.
1. Ζ εμαγσγή απηνχ, ηνπ ζηνξέα θαη ηνπ αχιαθα ηεο ζθήλαο δηελεξγείηαη:
(η) ζε δηπιέιηθα πινία κε θιεηζηφ ζχζηεκα ειαίνπ, ή κε ζπλερέο ρηηψλην, ή κε αληηδηαβξσηηθή
πξνζηαζία θάζε ηέζζεξα (4) ρξφληα, θαη
(ηη) ζε φια ηα ππφινηπα θάζε ηξία (3) ρξφληα.
2. Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ (1) ηεο (β) ππνπαξαγξάθνπ κπνξνχλ λα
απμάλνληαη απφ ηελ ΔΔΠ κέρξη έλα (1) ρξφλν, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηζεσξεζεί ην αμνληθφ
ζχζηεκα ζηε ζάιαζζα θαη ιεθζνχλ ππφςε ε ειηθία, ν ηχπνο θαη ν ηπρφλ ρξφλνο παξνπιηζκνχ
ηνπ πινίνπ, νη πιφεο πνπ εθηειεί απηφ, ν ηχπνο ηνπ αμνληθνχ ζπζηήκαηνο, ηα ζηνηρεία ησλ
πξνεγνπκέλσλ επηζεσξήζεψλ ηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο ζηε ζάιαζζα, νη
ειεπζεξίεο ηνπ ειηθνθφξνπ άμνλα, ηα απνηειέζκαηα αλάιπζεο ηνπ ειαίνπ ιίπαλζεο θαη φπνηα
άιια ζηνηρεία θξηζνχλ απαξαίηεηα.
3. Ζ ΔΔΠ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε Δπηηξνπήο Δπηζεσξεηψλ, ε νπνία ζα ιακβάλεη ππφςε
ηεο ηα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, κπνξεί λα παξαηείλεη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ
πεξηπηψζεσλ (η) θαη (ηη) ηνπ εδαθίνπ 1 απηήο ηεο ππνπαξαγξάθνπ, κέρξη δχν (2) ρξφληα, πέξαλ
ηνπ ρξφλνπ αχμεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην.
4. Ζ ΔΔΠ κπνξεί λα θάλεη απνδεθηά πηζηνπνηεηηθά επηζεψξεζεο πνπ εθδίδνληαη απφ
εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ ηελ Διιάδα Νενγλψκνλεο, εθφζνλ αλαγξάθνπλ ξεηά φηη ε
επηζεψξεζε δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηνπο).
*** Ζ παξ.1 (β) ηνπ άξζξνπ 3 ΠΓ 175/1988 ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε ην άξζξν 8 ΠΓ 164/2006,ΦΔΚ
Α 173/16.8.2006.
(γ) Σων μησανοηλεκηπολογικών εγκαηαζηάζεων ηων πλοίων διενεπγείηαι ωρ
ακολούθωρ:
1. Κάζε δψδεθα (12) κήλεο δηελεξγείηαη επηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο
φηη νη κεραλνειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά ε ΔΔΠ
κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ νιηθή ή κεξηθή εμάξκνζε απηψλ. Καηά ηελ σο άλσ επηζεψξεζε
δηελεξγείηαη θαη ιεπηνκεξήο έιεγρνο κε πιήξε εμάξκσζε, ιήςεηο κεηξήζεσλ, απνθαηαζηάζεηο
θζνξψλ θ.ι.π. νξηζκέλσλ θαηά ηελ θξίζε ηεο ΔΔΠ ηκεκάησλ ησλ κεραλνειεθηξνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πινίνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψλεηαη ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 48
κελψλ ν θαηά ηνλ πξναλαθεξφκελν ηξφπν έιεγρνο φισλ ησλ ηκεκάησλ".
*** Ζ παξ. 2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 3 ηνπ ΠΓ 175/1988 (Α` 77).
3. Ζ ηαθηηθή πεξηνδηθή επηζεψξεζε δένλ λα είλαη ηνηαχηε ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ην πινίνλ απφ
απφςεσο:
α) θάθνπο.
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β) Πξνσζηεξίνπ ζθεχνπο (ιέβεηαο θαη ινηπά ζθεχε πηέζεσο κεηά ησλ εμαξηεκάησλ απηψλ
θχξηαη κεραλαί, βνεζεηηθά κεραλήκαηα θαη κεραληζκνί, ζσιελψζεηο θαη εμαξηήκαηα απηψλ,
άμνλεο, ζηνξείο θαη έιηθεο).
γ) Ζιεθηξηθήο εγθαηαζηάζεσο (γελλήηξηεο, θηλεηήξεο, πίλαθεο θαη φξγαλα απηψλ θπθιψκαηα).
δ) Οξγάλσλ θαη κέζσλ λαπζηπινΐαο.
ε) Ραδηνηειεγξαθεκηθψλ θαη Ραδηνηειεθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ Μνλίκσλ θαη Φνξεηψλ.
ζη) σζηηθψλ κέζσλ.
δ) Δθνδίσλ.
ε) Μέζσλ ππξαζθάιεηαο.
ζ) Μέζσλ ελδηαηηήζεσο επηβαηψλ θαη πιεξσκάησλ.
η) Τγηεηλήο θαηαζηάζεσο ρψξσλ ελδηαηηήζεσο θαη εζηηάζεσο επηβαηψλ - πιεξψκαηνο.
ηα) Μεραλψλ ζσζηβίσλ ιέκβσλ κεραλεκάησλ αεξηζκνχ ζεξκάλζεσο ςχμεσο
θαη ςπθηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Δπξίζθεηαη εηο ηθαλνπνηεηηθήλ θαηάζηαζηλ θαη είλαη θαηάιιεινλ δηά ηελ ππεξεζίαλ δη ελ
πξννξίδεηαη θαη φηη πιεξνί ηαο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ".
***Σν άξζξν 7 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 4 ηνπ ΒΓ 197/1969 (Α` 53).
Άπθπον 8.
1."Μεηά απφ ηθαλνπνηεηηθή αξρηθή επηζεψξεζε ελφο πινίνπ εθδίδεηαη ΠΓΔ ην νπνίν θαηά ηε
ιήμε ηεο ηζρχνο ηνπ αλαλεψλεηαη κεηά απφ ηθαλνπνηεηηθή επηζεψξεζε ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο. ην αλσηέξσ ΠΓΔ πεξηιακβάλνληαη ζπγθεληξσηηθά
φια ηα ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο επηζεσξήζεσλ".
*** Ζ παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 175/1988 (Α` 77).
2. Σν Πξσηφθνιινλ Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο ζπληάζζεηαη θαηά ηνπο παξαηηζεκέλνπο ελ ησ ηέιεη
ηνπ παξφληνο ηχπνπο αλαιφγσο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ πινίνπ.
Άπθπον 9.
"1. (α) ηα επηβαηεγά πινία εθδίδεηαη ΠΓΔ γηα πεξίνδν κέρξη 12 κήλεο θαη ζηα θνξηεγά πινία
κέρξη 24 κήλεο. Ζ παξαπάλσ ηζρχο ησλ ΠΓΔ δχλαηαη λα παξαηαζεί κέρξη δχν (2) κήλεο,
εθφζνλ θξηζεί αλαγθαία θαη ινγηθή.
(β) Σν σο άλσ ΠΓΔ Φ/Γ πινίσλ νπηζζνγξαθείηαη κεηά απφ ηαθηηθή επηζεψξεζε, πνπ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο, θαηά ηε ζπκπιήξσζε ελφο (1) ρξφλνπ απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ θαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο πξηλ ή κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, ΠΓΔ πνπ
δελ έρεη νπηζζνγξαθεζεί σο αλσηέξσ παχεη λα ηζρχεη. Γηα ηελ ηαθηηθή απηή επηζεψξεζε
θαηαβάιινληαη ηέιε επηζεψξεζεο ηζφπνζα κ` εθείλα ηεο ηαθηηθήο επηζεψξεζεο γηα ηελ έθδνζε
ΠΓΔ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ 591/1974 (ΦΔΚ 246/Α/74), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά".
*** Ζ παξ. 1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 5 ηνπ ΠΓ 175/1988 (Α` 77).
2. Ζ πξάμηο ηεο παξαηάζεσο θαηαρσξείηαη επί ηνπ ζψκαηνο ηνπ Πξσηνθφιινπ Γεληθήο
Δπηζεσξήζεσο.
3. Υνξεγεζείζα παξάηαζε ηνπ Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ Δπηζεσξήζεσο ιήγνπζα θαζ` νλ ρξφλνλ
ην πινίνλ επξίζθεηαη ελ πισ εμαθνινπζεί ηζρχνπζα κέρξη θαηάπινπ ηνπ πινίνπ εηο ηνλ πξψηνλ
ιηκέλα.
Άπθπον 10.
1. Ζ έθηαθηνο ή ζπκπιεξσκαηηθή επηζεψξεζηο είλαη γεληθή ή κεξηθή αλαιφγσο ησλ
πεξηζηάζεσλ θαη αθνξά έλα ή πιείνλαο ή θαη άπαληαο ηνπο επί κέξνπο ηνκείο ηεο
επηζεσξήζεσο, ήηνη ην λαππεγηθφλ, κεραλνινγηθφλ, ειεθηξνινγηθφλ, ηειεπηθνηλσληαθφλ,
πγεηνλνκηθφλ θαη ην λαπηηιηαθφλ.
2. Έθηαθηνο ή ζπκπιεξσκαηηθή επηζεψξεζε δένλ λα ελεξγήηαη εηο πάζαλ πεξίπησζηλ
αηπρήκαηνο ή δηαπηζηψζεσο ειαηηψκαηνο επεξεάδνληνο ηελ αζθάιεηαλ ηνπ πινίνπ ή ηελ
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απνδνηηθφηεηα ή πιεξφηεηα ησλ ζσζηηθψλ απηνχ κέζσλ ή άιισλ εθνδίσλ σο επίζεο εηο
πάζαλ πεξίπησζηλ ελεξγείαο ζνβαξψλ κεηαζθεπψλ, αληηθαηαζηάζεσλ ή επηζθεπψλ.
3. Ζ έθηαθηνο ή ζπκπιεξσκαηηθή επηζεψξεζηο δένλ λα εμαζθαιίδε ηθαλνπνηεηηθήλ εθηέιεζηλ
ησλ ελεξγεζεηζψλ απαξαηηήησλ επηζθεπψλ ή αληηθαηαζηάζεσλ θαη ηδηαηηέξσο φηη ην πιηθφλ θαη
ε εθηέιεζηο ηεο εξγαζίαο ησλ ηνηνχησλ επηζθεπψλ ή αληηθαηαζηάζεσλ είλαη απφ πάζεο
απφςεσο ηθαλνπνηεηηθή σο θαη ζπκκφξθσζηλ πξνο ηαο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ Καλνληζκψλ
θαη ηνπ Γηεζλνχο Καλνληζκνχ πξνο Απνθπγήλ πγθξνχζεσλ.
Άπθπον 11.
"1. Μεζ` εθάζηελ έθηαθηνλ ή ζπκπιεξσκαηηθήλ επηζεψξεζηλ ηνπ πινίνπ, γεληθήλ ή κεξηθήλ,
θαηαρσξίδεηαη ππφ ηεο Δ.Δ.Π. ζρεηηθή πξάμεηο εηο ην Π.Γ.Δ. απηνχ.
2. Δθ` φζνλ ε έθηαθηνο επηζεψξεζηο είλαη ζρεηηθή εθδίδεηαη θαηά ηελ θξίζηλ ηεο Δ.Δ.Π. λένλ
Π.Γ.Δ.".
***Σν άξζξν 11 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 5 ηνπ ΒΓ 197/1969 (Α 53).
Άπθπον 12.
1. Παξ` εθάζησ Κεληξηθψ Ληκελαξρείσ, Ληκελαξρείσ, θαη Τπνιεκελαξρείσ, πιελ ηνπ Πεηξαηψο,
ζπγθξνηείηαη Σνπηθφλ Κιηκάθνλ Δπηζεσξήζεσο Δκπνξηθψλ Πινίσλ (Σ.Κ.Δ.Δ.Π.)
απνηεινχκελνλ εθ:
α) Σνπ Ληκελάξρνπ ή ελφο εθ ησλ παξ` απηψ Αμησκαηηθψλ.
β) Δλφο αμησκαηηθνχ (Σ) Β.Ν. (ηεο ελ ηε πεξηνρή Τπεξεζίαο ηνπ Β.Ν.) ή ελ ειιείςεη ηνχηνπ
ελφο Μεραληθνχ, ελ ελεξγεία ή ζπληαμηνχρνπ, θαηφρνπ νηαζδήπνηε ηάμεσο δηπιψκαηνο
Μεραληθνχ Δ.Ν. ειιείςεη ηνπηνπ ελφο Μεραληθνχ, ελ ελεγεία ή ζπληαμηνχρνπ, θαηφρνπ
νηαζδήπνηε ηάμεσο δηπιψκαηνο Μεραληθνχ Δ.Ν. ειιείςεη ηνχηνπ ελφο δηπισκαηνχρνπ
κεραλνιφγνπ εθ ησλππεξεηνχλησλ εηο Γεκνζίαλ ή Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Θέζηλ.
γ) Σνπ αξρηπινεγνχ ή πινεγνχ νπ ιηκέλνο ή ειιείςεη ηνχησλελφο πινηάξρνπ ελ ελεξγεία ή
ζπληαμηνχρνπ θαηφρνπ νηαζδήπνηε ηάμεσο δηπιψκαηνο πινηάξρνπ Δ.Ν.
δ) Δλφο Ραδηνηειεγξαθεηνχ Β.Ν. ή Δ.Ν. θαη ελ ειιεηςεη ηνχησλ ελφο εηδηθνχ ηερληθνχ δηά ηαο
πεξηπησζεηο επηζεσξήζεσο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ.
2. Πξνθεηκέλνπ πεξί επηζεσξήζεσο μπιίλσλ πεηξειαηνθλήησλ πινίσλ ν θαηά ηελ
πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ δηπισκαηνχρνο Μεραληθφο Δ.Ν. σο θαη ν δηπισκαηνχρνο
Μεραληθφο Δ.Ν. σο θαη ν δηπισκαηνχρνο Πινίαξρνο Δ.Ν. επηηξέπεηαη ελ ειιείςεη λα
αληηθαζίζηαηαη δηά πηπρηνχρνπ Μεραλνδεγνχ Α` ή Β` ηάμεσο Δ.Ν ν πξψηνο θαη δηά πηπρηνχρνπ
Κπβεξλήηνπ Α` ή Β` ηάμεσο Δ.Ν. ν δεχηεξνο.
3. Οη κεηέρνληεο θαηά ηελ παξάγξαθνλ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εηο ην Σ.Κ.Δ.Δ.Π. νξίδνληαη δη`
απνθάζεσο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Ληκεληθήο Αξρήο.
Άπθπον 13.
"1.Σν Σ.Κ.Δ.Δ.Π. ελεξγεί αξρηθήλ ή ηαθηηθήλ-πεξηνδηθήλ επηζεψξεζηλ πινίσλ νιηθήο
ρσξεηηθφηεηνο κέρξη 100 θφξσλ θαη δχλαηαη λα ελεξγή ηε εγθξίζεη θαη θαηά ηαο νδεγίαο ηεο ΔΠ
ηαθηηθήλ - πεξηνδηθήλ ηνηαχηελ Φ)Γ πινίσλ κέρξη 500 θνρ., σο θαη έθηαθηνλ ή ζπκπιεξσκαηηθήλ
νηαζδήπνηε ρσξεηηθφηεηνο.
2. Δηο πεξίπησζηλ βιάβεο πινίνπ νηαζδήπνηε ρσξεηηθφηεηνο θαη εθ` φζνλ ηνχην δελ
παξαθνινπζείηαη ππν αλεγλσξηζκέλνπ Νενγλψκνλνο ην Σ.Κ.Δ.Δ.Π. ελεξγεί απαξαηηήησο
έθηαθηνλ ή ζπκπιεξσκαηηθήλ επηζεσξήζηλ πξνο δηαπίζησζηλ ηεο εθηάζεσο ή απνθαηαζηάζεσο
απηή θαη εηζεγείηαη εηο ηνλ Πξνηζηάκελνλ ηεο νηθείαο Ληκεληθήο Αξρήο επί ησλ πξνυπνζέζεσλ
πθ`αο δχλαηαη λα παξαζρεζή ή ζπγθαηάζεζηο δηά ηελ ζπλέρηζηλ ηνπ πινπ. Ο πξντζηάκελνο ηεο
Ληκεληθήο άξρεο εθ` φζνλ πξφθεηηαη πεξί πινίνπ νιηθήο ρσξεηηθφηεηνο κέρξη 100 θφξσλ,
επηηξέπεη ε απαγνξεχεη θαηά ηελ εηζήγεζηλ ηελ ζπλέρηζηλ ηνπ πινπ. Άιισο αλαθέξεηαη εηο ΔΔΠ
αηηνχκελνο ηελ ζπγθαηάζεζηλ δηά ηελ ζπλέρηζηλ ηνπ πινπ.
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Δθ` φζνλ ην ππνζηάλ βιάβελ πινίνλ παξαθνινπζείηαη ππφ αλεγλσξηζκέλνπ Νενγλψκνλνο ν
Πινίαξρνο ππνρξενχηαη φπσο πξνζνθνκίζε εηο ηελ Ληκεληθήλ αξρήλ πηζηνπνηεηηθφλ ηνχηνπ, εηο
ν λα εκθαίλεηαη φηη ην πινίνλ ηνπ θαη κεηά ηελ επειζνχζαλ δεκίαλ δηαηεξεί ηελ θιάζηλ ηνπ.
3. Μεζ` εθάζηελ ηαθηηθήλ - πεξηνδηθήλ επηζεψξεζηλ ελεξγνπκέλελ ππφ ηνπ Σ.Κ.Δ.Δ.Π.
ζπληάζεηαη παξ` απηνχ έθζεζηο ήηηο ππνβάιιεηαη ππφ ηνπ Ληκελάξρνπ δεφλησο ππνγεγξακκέλε
εηο ηελ Δ.Δ.Π. πξνο έθδνζηλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνθφιινπ Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο.
Μεζ` εθάζηελ έθηαθηνλ ή ζπκπιεξσκαηηθήλ επηζεψξεζηλ ελεξγνπκέλελ ππφ ηνπ Σ.Κ.Δ.Δ.Π.
εθδίδεηαη παξ` απηνχ βεβαίσζηο πεξηιακβάλνπζα ηαο επί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηζεσξήζεσο
δηαπηζηψζεηο ηνπ. Ζ βεβαίσζηο παξαδίδεηαη εηο ηνλ πινίαξρνλ ηνπ πινίνπ, αληίγξαθνλ δε
ηαχηεο ππνβάιιεηαη δηά ηνπ Ληκελάξρνπ εηο ηελ Δ.Δ.Π. πξνο ελεκέξσζηλ ηνπ θαθέινπ ηνπ
πινίνπ."
***Σν άξζξν 13 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 6 ηνπ ΒΓ 197/1969 (Α 53).
Άπθπον 14.
Ζ Δ.Δ.Π. θαη αη Ληκεληθαί Αξραί ελ ησ εζσηεξηθψ σο θαη νη εηο ιηκέλαο ηεο αιινδαπήο αζθνχληεο
θαζήθνληα Γηνηθήζεσο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Αμησκαηηθνί Λ.. θαζίζηαληαη αξκφδηνη φπσο
επηζθέπησληαη ηα εηο ηελ πεξηνρήλ ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ θαηαπιένληα ειιεληθά πινία θαη
πξνβαίλνπλ εηο έιεγρνλ:
α) Σεο ηζρχνο θαη θαλνληθφηεηνο ησλ ζπκθψλσο πξνο ηαο νηθείαο Γηεζλείο πκβάζεηο θαη ηνπο
Διιεληθνχο Νφκνπο εθδνζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιείαο θαη Πξσηνθφιισλ Γεληθήο
Δπηζεσξήζεσο.
β) Σεο αληαπνθξίζεσο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιείαο θαη ησλ Πξσηνθφιισλ Γεληθήο
Δπηζεσξήζεσο πξνο ηελ πξαγκαηηθήλ θαηάζηαζηλ ηνπ πινίνπ.
Άπθπον 15.
Αη ελ ησ πξνεγνπκέλσ άξζξσ Αξραί δηά πάζαλ παξάβαζηλ δηαπηζηνπκέλελ εθ ηνπ ειέγρνπ
επηβάιινπλ θπξψζεηο θαη απαγνξεχνπλ ηνπ απφπινπ ηνπ πινίνπ ζπκθψλσο πξνο ηαο θεηκέλαο
δηαηάμεηο.
Άπθπον 16.
1. Ζ Δ.Δ.Π. θαη αη Ληκεληθαί Αξραί θαζίζηαληαη αξκφδηνη δηά ηνλ έιεγρνλ παληφο πινίνπ ππφ
μέλελ ζεκαίαλ φζνλ αθνξά:
α) Σελ ηζρχλ θαη θαλνληθφηεηα ησλ ζπκθψλσο πξνο ηαο ηζρπνχζαο Γηεζλείο πκβάζεηο
εθδνζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ αζθαιείαο θαη γξακκήο θνξηψζεσο.
β) Σελ αληαπφθξηζηλ ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνχησλ πξνο ηελ πξαγκαηηθήλ θαηάζηαζηλ ηνπ
πινίνπ.
2. Αη αλσηέξσ Αξραί, νζάθηο δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ
κλεκνλεπνκέλσλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ επηβάιινπλ θπξψζεηο θαη απαγνξεχνπλ ηνλ απφπινπλ
ηνπ πινίνπ, ζπκθψλσο πξνο ηαο θεηκέλαο δηαηάμεηο.
Άπθπον 17.
1. Αη Ληκεληθαί Αξραί θαζίζηαληαη αξκφδηνη δηά ηνλ έιεγρνλ παληφο πινίνπ ππφ μέλελ ζεκαίαλ
κε ππαγνκέλνπ εηο ηαο εθάζηνηε ηζρπνχζαο Γηεζλείο πκβάζεηο ΠΑΕΔΘ θαη Γξακκψλ
Φνξηψζεσο, πξνο δηαπίζησζηλ φηη:
α) Σν πινίνλ είλαη εθσδηαζκέλνλ δηά πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιείαο εθδνζέληνο παξά αξκνδίαο
Αξρήο ηεο Υψξαο ηελ ζεκαίαλ ηεο νπνίαο θέξεη ή παξά εμνπζηνδνηεκέλνπ παξ` απηήο
Νενγλψκνλνο θαη
β) Ζ θαηάζηαζηο ηνπ πινίνπ αληαπνθξίλεηαη νπζησδψο πξνο ηελ ελ ησ πηζηνπνηεηηθψ
πεξηγξαθνκέλελ ηνηαχηελ.
2. Δηο πεξίπησζηλ θαζ` ελ πινίνλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ:
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α) ηεξείηαη παληειψο πηζηνπνηεηηθνχ αζθαιείαο, ν απφπινπο ηνπ σο θαη ε θαηά
πξννξηζκφλ ρξεζηο ηνπ επηηξέπεηαη κφλνλ εθ` φζνλ ζπληξέρνπλ αη πξνυπνζέζεηο αίηηλεο
εθαξκφδνληαη επί αληηζηνίρνπ θαηεγνξίαο πινίνπ ππφ ειιεληθήλ ζεκαίαλ.
β) Γελ εκθαλίδεη θαηάζηαζηλ ήηηο αληαπνθξίλεηαη νπζησδψο πξνο ηελ ελ ησ πηζηνπνηεηηθψ
πεξηγξαθνκέλελ ηνηαχηελ ν απφπινπο θαη ε θαηά πξννξηζκφλ ρξήζηο ηνπ επηηξέπεηαη
θαηφπηλ απνθαηαζηάζεσο ησλ παξαηεξεζεηζψλ ειιείςεσλ.
3. Ζ δηαπίζησζηο ηεο ειιείςεσο ησλ πξνυπνζέζεσλ αζθαινχο πινπ δένλ λα είλαη βεβαία θαη
αλεπίδεθηνο ακθηζβεηήζεσο ελ ακθηβνιία δε δένλ φπσο δεηείηαη ε γλψκε ηεο Δ.Δ.Π, Δηο
πεξίπησζηλ απαγνξεχζεσο ηνπ απφπινπ αιινδαπνχ πινίνπ εηδνπνηείηαη ζρεηηθψο ν Πξφμελνο
ηεο Υψξαο ήο ηελ ζεκαίαλ θέξεη ηνχην.
ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟΝ
Οπγάνωζιρ ηηρ Δπιθεωπήζεωρ Δμποπικών Πλοίων Καηανομή Τπηπεζίαρ ειρ Σμήμαηα
Άπθπο 18.
ρέδηα, κειέηεο θαη ζηνηρεία Διιεληθψλ επηβαηεγψλ πινίσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά πεξίπησζε
"1. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ πξσηνθφιινπ Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο ή πηζηνπνηεηηθνχ ΠΑΕΔΘ
ειιεληθνχ επηβαηεγνχ πινίνπ, ν πινηνθηήηεο ή ν αληηπξφζσπφο ηνπ ππνβάιιεη ζηελ ΔΔΠ ζε
δχν (2) αληίηππα, ηα ζρέδηα, ηηο κειέηεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο
επφκελεο παξαγξάθνπο εθηφο,
(α) ησλ ηνπξηζηηθψλ πινίσλ αλαςπρήο γηα ηα νπνία ππνβάιινληαη εθείλα ηα ζρέδηα θαη
ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ΔΔΠ ζεσξνχληαη αλαγθαία, θαη
(β) ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πινίσλ πνπ παξαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ
δψδεθα (12) θαη κέρξη είθνζη πέληε (25) επηβάηεο, αλεμάξηεηα απφ ην νιηθφ ηνπο κήθνο, γηα
ηα νπνία ππνβάιινληαη ηα ζρέδηα θαη ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
2. Γηα πινία νιηθνχ κήθνπο θάησ ησλ είθνζη (20) κέηξσλ, ή νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θάησ ησλ
πελήληα (50) θφξσλ (ιακβάλεηαη ππφςε φπνην κέγεζνο είλαη κεγαιχηεξν), ππνβάιινληαη:
(α) θαξίθεκα γεληθήο δηαηάμεσο θαη κέζεο ηηκήο, ζην νπνίν θαίλνληαη φιεο νη δηαζηάζεηο
ηνπ πινίνπ θαη νη αλαγθαίεο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
β) Γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ζθάθνπο, ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θαη ηεο πξνσζηήξηαο εγθαηάζηαζεο.
3. Γηα πινία νιηθνχ κήθνπο κεγαιχηεξνπ ησλ είθνζη (20) κέηξσλ, ή νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο
κεγαιχηεξεο ησλ πελήληα (50) θφξσλ (ιακβάλεηαη ππφςε φπνην κέγεζνο είλαη κεγαιχηεξν),
ππνβάιινληαη:
α) σέδια (ζε κλίμακα όσι μικπόηεπη ηος 1 : 100)
(1) Γεληθήο δηάηαμεο (δηακήθνπο, νιηθήο, πιαγίαο φςεο θαη θάηνςεο ππεξζηεγαζκάησλ
ππεξθαηαζθεπψλ, θαηαζηξσκάησλ θαη δηππζκέλσλ) ζην νπνίν ζα θαίλνληαη θαη νη ζέζεηο
δεμακελψλ θαπζίκνπ, πνζίκνπ θαη ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ, έξκαηνο θπηψλ θαη ππνθξαγκάησλ, κε
πιήξε ζηνηρεία γηα ηε ρσξεηηθφηεηα θάζε δεμακελήο θαη θχηνπο.
(2) Ναππεγηθψλ γξακκψλ ηνπ ζθάθνπο.
(3) Τδξνζηαηηθνχ δηαγξάκκαηνο.
(4) Κακππιψλ επζηαζείαο.
(5) Κιηκάθσλ βπζηζκάησλ - εθηνπίζκαηνο (φπνπ απαηηείηαη γηα ην ηειεπηαίν).
(6) Μέζεο ηνκήο θαη κεγίζηνπ λνκέσο, κε ππνινγηζκφ δείθηε εμαξηηζκνχ).
(7) Αλαπηχγκαηνο, ειαζκάησλ εμσηεξηθνχ πεξηβιήκαηνο.
(8) Αλαπηχγκαηνο ειαζκάησλ θαηαζηξψκαηνο.
(9) ηεγαλψλ θξαθηψλ.
(10) Κνηλψλ θαη εληζρπηηθψλ λνκέσλ.
(11) Καηαζθεπήο πξσξαίνπ θαη πξπκλαίνπ ηκήκαηνο ζθάθνπο.
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(12) (α) Καηαζθεπήο πεδαιίνπ - ρήκαηνο πεδαιίνπ ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε έδξαζε ή
δηάκεηξνο ηνπ άμνλα ζην χςνο ηνπ αίαθα, ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο απηνχ θαη ινηπά ζρεηηθά
ζηνηρεία.
β) Γεληθήο δηάηαμεο θίλεζεο πεδαιίνπ κε θχξην, βνεζεηηθφ θαη ηνπηθφ ρεηξηζκφ.
(13) Γηάηαμεο ρψξσλ κεραλνζηαζίνπ, ειεθηξνζηαζίνπ θ.ιπ. θαη ζέζεσλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ
ζηνπο ρψξνπο απηνχο θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ κεραλεκάησλ.
(14) Βάζεσλ γηα ηελ έδξαζε ησλ θπξίσλ κεραλψλ θαη ειεθηξνκεραλψλ άλσ ησλ 100 ΚW.
(15) Δδξαζεο αμφλσλ κε ηερληθά ζηνηρεία αμνληθνχ ζπζηήκαηνο.
(16) Γεληθήο δηάηαμεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, δειαδή:
α) Γηέιεπζεο νξηδνληίσο θαη θαηαθνξχθσο πξσηεπνπζψλ θαισδηψζεσλ απφ θχξην πίλαθα
θαη πίλαθα θηλδχλνπ πξνο ππνπίλαθεο δηαλνκήο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ.
β) Κπξίνπ θσηηζκνχ θαη θσηηζκνχ θηλδχλνπ απφ ππνπίλαθεο δηαλνκήο κέρξη ηα ζεκεία
θαηαλάισζεο.
γ) Γξακκηθνχ θαισδηψζεσλ δηαλνκήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ γελλήηξηεο πξνο θχξην
πίλαθα, απφ θχξην πίλαθα πξνο ππνπίλαθεο θαη απφ ππνπίλαθεο πξνο θαηαλάισζε, κε
φια ηα απαηηνχκελα ηερληθά ζηνηρεία.
(17) Ππξαζθαιείαο, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ:
(α) Σε ζέζε θαη ην είδνο ησλ ππξίκαρσλ δηαρσξηζκάησλ, ησλ θπξίσλ θαηαθφξπθσλ
δσλψλ, ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηθιείνληαη απφ ρσξίζκαηα θιάζεο Α θαη Β ηα θιηκαθνζηάζηα
θαη νρεηνχο αλειθπζηήξσλ, ηνπο ζηαζκνχο ειέγρνπ, ηα κέζα πξφζβαζεο θαη δηαθπγήο ησλ
δηαθφξσλ ρψξσλ θαη ην είδνο θαη ηε ζέζε ησλ ππξίκαρσλ ζπξψλ.
(β) Λεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηχπν ηεο κφλσζεο ησλ θαζέησλ θαη νξηδνληίσλ επηθαλεηψλ θαη
ησλ επηζηξψζεσλ ησλ θαηαζηξσκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ππξθατάο θαζψο
θαη πηζηνπνηεηηθά ησλ ππξίκαρσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
(γ) Σα κέζα ειέγρνπ, αλίρλεπζεο, αλαγγειίαο θαη θαηάζβεζεο ππξθατάο ζηνπο δηαθφξνπο
ρψξνπο.
(δ) Σν δίθηπν ππξφζβεζεο ηνπ πινίνπ κε ηε ζέζε θαη ην είδνο ησλ ιήςεσλ επθάκπησλ
ζσιήλσλ θαη αθξνζσιελίσλ.
(ε) Γηαγξακκαηηθφ ζρέδην αεξηζκνχ κε ηνπο ρψξνπο ησλ αλεκηζηήξσλ, ηε δηαδξνκή ησλ
αεξαγσγψλ, ηηο ζέζεηο ησλ ππξνθξαθηψλ, ηηο δψλεο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ θάζε
αλεκηζηήξα θαη ηηο ζέζεηο ειέγρνπ θαη δηαθνπήο ησλ αλεκηζηήξσλ θάζε ρψξνπ.
(18) Υψξσλ ελδηαίηεζεο επηβαηψλ θαηά ζέζεηο, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, αηζνπζψλ θαη ρψξσλ
πγηεηλήο.
(19) Υψξσλ ελδηαίηεζεο πιεξψκαηνο, θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη πγηεηλήο.
(20) σζηηθψλ κέζσλ, ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ:
(α) Σε δηάηαμε ησλ θαηαζηξσκάησλ επηβίβαζεο, ηηο δηαθπγέο ησλ επηβαηλφλησλ ζε
πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο ην είδνο θαη ηε ζέζε φισλ ησλ ζσζηβίσλ κέζσλ ηνπ πινίνπ, ην
θσηηζκφ αζθαιείαο θαηαζηξσκάησλ ζσζηβίσλ ιέκβσλ, θαζψο θαη ην είδνο θαη ηε ζέζε ησλ
θσηεηλψλ θαη ερεηηθψλ ζεκάησλ ζχκθσλα κε ηνλ ΓΚΑ.
(β) Σε δηάηαμε ησλ επσηίδσλ θαη ιεπηνκέξεηεο ζε ζέζε θαζαίξεζεο.
(21) Διέγρνπ βιαβψλ.
(22) Γηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη ρψξσλ πγηεηλήο.
(23) Δηδηθφηεξα γηα ηα Δ/Γ-Ο/Γ πινία:
(α) Καηαπέιηε
(β) `Αξηεζεο θαη ζηεξέσζεο θαηαπέιηε
(γ) `Δρκαζεο νρεκάησλ
(δ) Απνρέηεπζεο ρψξσλ νρεκάησλ
(24) Γηαγξακκαηηθή δηάηαμε ζσιελψζεσλ εμάληιεζε θπηψλ, έξκαηνο θαη δπθηχσλ ππξθατάο.
(25) Καηαζηξψκαηνο ή θαηαζηξσκάησλ νρεκάησλ κε ζηνηρεία ειεχζεξεο επηθάλεηαο ζε
ηεηξαγσληθά κέηξα θαη θαζαξνχ χςνπο θαζελφο.
(26) Φαλψλ λαπζηπινΐαο.
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(β) Μελέηερ:
(1) Καηάθιπζεο κε ζρέδην θακππιψλ θαηάθιπζεο.
(2) Γξακκήο Φφξησζεο.
(3) Αξρηθήο επζηάζεηαο κε αλαγσγή ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θφξηνπ.
(4) Δπζηάζεηαο ζε πεξίπησζε βιάβεο.
(5) Ηζνινγηζκνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπξίαο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη εγθαηάζηαζεο
θηλδχλνπ.
(6) Αμνληθνχ ζπζηήκαηνο.
(7) Δγθάξζηαο θαη δηακήθνπο αληνρήο εθφζνλ ην επηβαηεγφ δελ είλαη εληεηαγκέλν ζε
λενγλψκνλα θαη
(8) Δηδηθφηεξα γηα ηα Δ/Γ-Ο/Γ πινία:
(α) αεξηζκνχ ρψξσλ νρεκάησλ,
(β) αληνρήο θαηαζηξσκάησλ νρεκάησλ.
(9) Αεξηζκνχ - εμαεξηζκνχ ρψξσλ ελδηαίηεζεο επηβαηψλ - πιεξψκαηνο, ρψξσλ κεραλψλ θαη
ινηπψλ ρψξσλ ηνπ πινίνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ θαη νη ελαιιαγέο αέξα πνπ
επηηπγράλνληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο.
(γ) ηοισεία:
(1) Πεξηγξαθή είδνπο, ηχπνπ, ηζρχνο θαη αξηζκνχ ησλ πξνσζηεξίσλ κεραλψλ θαη βνεζεηηθψλ
κεραλεκάησλ. Σαρχηεηα ηνπ πινίνπ αλψηαηε θαη νηθνλνκηθή κε ελδείμεηο θαηαλάισζεο.
(2) Πεξηγξαθή θιηκαηηζηηθήο εγθαηάζηαζεο - ςπθηηθνί ηφλνη, αξηζκφο θεληξηθψλ κνλάδσλ, ηζρχο
θαζεκηάο, πνζνζηφ αλαθπθινθνξίαο αέξα θαη ινηπά ζρεηηθά ζηνηρεία.
(3) Πεξηγξαθή ζέξκαλζεο θαη επηηπγραλφκελε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ρψξσλ ελδηαίηεζεο
επηβαηψλ θαη πιεξψκαηνο κε εμσηεξηθή 0 βαζ. C.
(4) Πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ απηνκάηνπ ειέγρνπ πνπ εμππεξεηνχλ ην κεραλνζηάζην,
ιεβεηνζηάζην θαη ειεθηξνζηάζην ηνπ πινίνπ.
(5) Πεξηγξαθή κέζσλ θνξηνεθθφξησζεο, δει. θνξησηήξσλ κε ζηνηρεία αξηζκνχ θαη
αλπςσηηθήο δχλακεο θαζψο θαη ζπξψλ επηβίβαζεο νρεκάησλ κεηά δηαζηάζεσλ εθάζηεο θαη
ζηνηρείσλ κεραληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη αληνρήο.
(6) Πεξηγξαθή θαη ηερληθά ζηνηρεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ Αζπξκάηνπ Σειεγξάθνπ
θαη Ραδηνηειεθψλνπ θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ εθεδξηθήο πεγήο ελέξγεηαο θαη ινηπψλ νξγάλσλ
φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ.
(7) Πεξηγξαθή ιεπηνκεξήο φισλ ησλ ζσζηηθψλ κέζσλ ηνπ πινίνπ κε ηα ζηνηρεία γηα ην βάξνο
θάζε ζσζίβηαο ιέκβνπ θαη ηελ αληνρή θάζε δεχγνπο επσηίδσλ.
4. Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία πιφσλ θάζε πινίνπ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ε ΔΔΠ
κπνξεί λα δεηήζεη ηελ ππνβνιή νξηζκέλσλ ζρεδίσλ, κειεηψλ ή ζηνηρείσλ πνπ δελ αλαθέξνληαη
ζην παξφλ άξζξν ή θαη αληίζεηα λα κε δεηήζεη ηελ ππνβνιή εθείλσλ πνπ θξίλνληαη φηη δελ είλαη
αλαγθαία.
5. ρέδηα, κειέηεο ή ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ησλ πιφσλ θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε πινίνπ ππνβάιινληαη
ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ ΔΔΠ".
***Σν αξρηθφ άξζξν 18 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 θαη ην αλσηέξσ άξζξν
18 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 175/1988 (Α 77).
Άπθπο 19.
Τπνγξαθή ζρεδίσλ, κειεηψλ θαη ζηνηρείσλ.
1. Σα ζρέδηα, νη κειέηεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ
δηαηάγκαηνο, πξέπεη λα θέξνπλ ππνγξαθή θαηά πεξίπησζε εηδηθφηεηαο απφ Έιιελα ηερληθφ
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζηνλ ηνκέα απηφ. Σα παξαπάλσ ζρέδηα, κειέηεο θαη
ζηνηρεία ζα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε ηνπ ππνγξάθνληνο Σερληθνχ, φηη αληαπνθξίλνληαη ζηελ
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πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηνπο ζηελ ΔΔΠ. Αληί γηα
βεβαίσζε γίλεηαη δεθηή εηδηθή εγγξαθή πάλσ ζηα ζρέδηα ηηο κειέηεο θαη ηα 9 ζηνηρεία κε
αληίζηνηρε ππνγξαθή ηνπ ηερληθνχ.
2. Δηδηθά γηα ηα ζρέδηα θαη ζηνηρεία ησλ πινίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο γίλεηαη δεθηή ππνγξαθή εκπεηξνηέρλε λαππεγφμπινπξγνχ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα μχιηλα ζθάθε ζπλεζηζκέλεο ζηε ρψξαο καο θαηαζθεπήο.
3. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξψηνπ πξσηνθφιινπ Γεληθήο Δπηζεσξήζεσο, ή πηζηνπνηεηηθνχ ΠΑΕΔΘ
επηβαηεγνχ πινίνπ ην νπνίν κεηαθέξεηαη απφ μέλε ζηελ ειιεληθή ζεκαία, γίλνληαη δεθηά φζα
απφ ηα ζρέδηα, κειέηεο θαη ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ, ηα νπνία
ππάξρνπλ απφ ηελ πεξίνδν πνπ έθεξε ηελ μέλε ζεκαία, εθφζνλ εμαθνινπζνχλ λα
αληαπνθξίλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηνπο ζηελ ΔΔΠ θαη
ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 βεβαίσζε Έιιελα Σερληθνχ.
4. Γηπισκαηνχρνη ηερληθνί πνπ ππνγξάθνπλ ζρέδηα, κειέηεο θαη ζηνηρεία κε ζθάικαηα κπνξνχλ
λα παξαπέκπνληαη απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δκπνξηθψλ Πινίσλ ζην αξκφδην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ θπξψζεσλ.
***Σν αξρηθφ άξζξν 19 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 θαη ην αλσηέξσ λέν
άξζξν 18 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 175/ 1988 (Α 77).
Άπθπο 20.
Πινία πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο κηθξήο δηάξθεηαο.
1. Σα ειιεληθά επηβαηεγά πινία ηα νπνία πξφθεηηαη λα αλαιάβνπλ ηελ εθηέιεζε δηεζλψλ πιφσλ
κεηαμχ ιηκέλσλ παξακεζνξίσλ Ννκψλ ηεο Διιάδνο θαη ησλ πιεζίνλ απηψλ ιηκέλσλ ησλ
νκφξσλ Κξαηψλ, κπνξνχλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα πινία πνπ
εθηεινχλ πιφεο εζσηεξηθνχ, εθφζνλ:
(α) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεζλνχο πινπ ζπκπίπηνπλ κε ραξαθηεξηζηηθά πιφσλ εζσηεξηθνχ.
(β) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ δελ απνκαθξχλνληαη απφ ηηο αθηέο πεξηζζφηεξν απφ είθνζη (20)
λαπηηθά κίιηα.
2. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο ησλ πιφσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ,
εθαξκφδνληαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία γηα πιφεο εζσηεξηθνχ πνπ
παξνπζηάδνπλ αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά.
***Σν αξρηθφ άξζξν 20 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 θαη ην αλσηέξσ λέν
άξζξν 18 πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ ΠΓ 175/ 1988 (Α` 77).
Άπθπον 21.
***Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν ήδε έρεη θαηαξγεζεί κε ην
άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α` 114).
Άπθπον 22.
Σκήκα Σειεπηθνηλσληψλ.
*** Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν Π.Γ. ήδε έρεη θαηαξγεζεί κε
ην άξζξν 49 παξ.4 ηνπ Π.Γ.259/1988 (Α 114)
Άπθπον 23.
Τγεηνλνκηθφλ Σκήκα.
***Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν έρεη θαηαξγεζεί κε ην άξζξν
49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α 114).
Άπθπον 24.
πληνληζηηθφλ Σκήκα.
***Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν έρεη θαηαξγεζεί κε ην άξζξν
49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α 114).
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Άπθπον 25.
Σκήκα Γξακκαηείαο.
*** Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν ήδε έρεη θαηαξγεζεί κε ην
άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α 114).
Άπθπον 26.
Γηεπζπληήο.
*** Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν ήδε έρεη θαηαξγεζεί κε ην
άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α 114).
Άπθπον 27.
Yπνδηεπζπληήο.
***Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν ήδε έρεη θαηαξγεζεί κε ην
άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α 114).
Άπθπον 28.
Σκεκαηάξραη.
***Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν ήδε έρεη θαηαξγεζεί κε ην
άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α 114).
Άπθπον 29.
Δπηζεσξήζεηο.
*** Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν ήδε έρεη θαηαξγεζεί κε ην
άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α 114).
Άπθπον 30.
χληαμηο εγγξάθσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ.
***Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν ήδε έρεη θαηαξγεζεί κε ην
άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α 114).
Άπθπον 31.
Τπνγξαθή θαη Γηεθπεξαηψζεσο εγγξάθσλ.
***Καηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ ΠΓ 371/1973 (A 73), ην νπνίν ήδε έρεη θαηαξγεζεί κε ην
άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/1988 (Α 114).
Άπθπον 32.
Οπινλφκνο.
***Σν άξζξν 32 θαηαξγήζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ Π.Γ. 371/1973 (Α 73), ην νπνίν ήδε έρεη
θαηαξγεζεί κε ην άξζξν 49 παξ. 4 ηνπ Π.Γ. 259/ 1988 (Α 114).
Άπθπον 33.
Απφ ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Β.Γ. θαηαξγνχληαη:
α) Σν απφ 29/9/1036 Β. Γηάηαγκα (Φ.Δ.Κ. 435 Α/1936) "Πεξί Καλνληζκνχ ηεο εζσηεξηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Δπηζεσξήζεσο Δκπνξηθψλ Πινίσλ".
β) Αη απνθάζεηο 6969/26 (ΦΔΚ 27 Β/26) 4.8.1926 (Φ.Δ.Κ. 66 β/26) 12.8.32 (Φ.Δ.Κ. 81 Β/32.
65565/4690) (Φ.Δ.Κ. 265 Β/1940)" δη` σλ πξνζδηνξίδνληαη ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ελεξγείαο ησλ
επηζεσξήζεσλ πινίσλ.
γ) Πάζα εηέξα δηάηαμηο αληηβαίλνπζα ησ παξφληη.
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