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ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Έλεγχος Ημερολογιακών Εγγραφών Ε/Γ πλοίων που είναι εφοδιασμένα με
Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου

Σχετ : α) Κ.Ο. 98/18/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με το ΠΔ 103/1999 (ΦΕΚ Α’ 110), όπως
έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 309/2003 (ΦΕΚ Α’ 261)
β) Δ.Σ. SOLAS, όπως ενσωματώθηκε με το Ν. 1040/1980 (ΦΕΚ Α’ 95), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) KΔNΔ-NΔ 187/1973 (ΦEK A’ 261)
δ) Υ.Α. 4113.190/01/2004 (ΦΕΚ Β’ 379)
1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Κανονισμό 22 Κεφαλαίου ΙΙ-1 Μέρους Β
Παραρτήματος Ι σχετικού (α) καθώς και τον Κανονισμό 22 Κεφαλαίου ΙΙ-1 Μέρους Β άρθρου 1
σχετικού (β): «Οι γιγγλυμωτές θύρες, τα φορητά ελάσματα, οι παραφωτίδες, οι διαβάθρες και οι
φορτοθυρίδες καθώς και τα άλλα ανοίγματα, τα οποία πρέπει να διατηρούνται κλειστά κατά τον
πλου, σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς, κλείνονται πριν το πλοίο αποπλεύσει από το
λιμάνι. Ο χρόνος κλεισίματος και ανοίγματος (όταν αυτό επιτρέπεται βάσει αυτών των
κανονισμών) καταχωρείται στο ημερολόγιο».
2. Προς διευκόλυνση του έργου των Πλοιάρχων η Υπηρεσία μας κατά την έκδοση των
προβλεπομένων Πιστοποιητικών καταχωρεί συγκεκριμένες εντολές οδηγίες στα Προσαρτήματα
ή στα Συνοδευτικά Έγγραφα των Πιστοποιητικών Ασφαλείας των Ε/Γ πλοίων, οι οποίες, για τα
υπόχρεα πλοία, αναφέρουν ενδεικτικά:

α) «Οι υδατοστεγείς θύρες θα κλείνονται προ απόπλου και θα παραμένουν κλειστές καθ΄όλη τη

διάρκεια του πλου. Ο χρόνος ανοίγματος στο λιμάνι και κλεισίματος προ απόπλου θα
καταχωρείται στο ημερολόγιο του πλοίου» ή/και
β) «Οι υδατοστεγείς θύρες επιτρέπεται να ανοίγονται κατά τη διάρκεια του πλου για εκτέλεση
βασικών εργασιών μόνο εφόσον κλείνονται μετά το πέρασμα ατόμων από αυτές. Ο χρόνος
ανοίγματος και κλεισίματος θα καταχωρείται στο ημερολόγιο του πλοίου».
γ) «Οι υδατοστεγείς θύρες/καιροστεγείς καθόδοι/υδατοστεγείς καθόδοι/εσωτερικές ράμπες
θα κλείνονται προ απόπλου και θα παραμένουν κλειστές καθόλη τη διάρκεια του πλου. Ο χρόνος
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ανοίγματος στο λιμάνι και κλεισίματος προ απόπλου θα καταχωρείται στο ημερολόγιο του
πλοίου».
δ) «Οι υπό το κύριο κατάστρωμα παραφωτίδες θα κλείνονται και θα ασφαλίζονται με τα
εσωτερικά καλύμματα προ απόπλου και θα παραμένουν κλειστές και ασφαλισμένες καθόλη τη
διάρκεια του πλου. Ο χρόνος ανοίγματος στο λιμάνι και κλεισίματος προ απόπλου θα
καταχωρείται στο ημερολόγιο του πλοίου».
ε) Οι καιροστεγείς κάθοδοι επιτρέπεται να ανοίγονται κατά τη διάρκεια του πλου για εκτέλεση
βασικών εργασιών του πλοίου και εφόσον κλείνονται αμέσως μετά το πέρασμα ατόμων από αυτές
και εφόσον γίνεται σχετική εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου για το χρόνο ανοίγματος και
κλεισίματος αυτών».
3. Όταν η πιστοποίηση του πλοίου διενεργείται από τους Αναγνωρισμένους Οργανισμούς
(Α.Ο.) στο πλαίσιο της σχετικής (δ) εξουσιοδότησης, θα καταχωρίζονται από τον αρμόδιο Α.Ο.
στο προσάρτημα ή στο συνοδευτικό έγγραφο εν ισχύϊ Πιστοποιητικού Ασφαλείας σχετικές
εντολές-οδηγίες στο πλαίσιο αναφοράς της ανωτέρω παραγράφου 2. Για το λόγο αυτό οι Α.Ο.,
προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως ελέγχξουν επισταμένα τις
σχετικές διαδικασίες συστήματος ποιότητας τους και προβούν σε ανάλογη αναθεώρηση, εφόσον
απαιτηθεί.
4. Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται η προσοχή των αρμοδίων Οργάνων των Υπηρεσιών σας
για τον έλεγχο/θεώρηση των ημερολογίων των πλοίων ώστε σε περίπτωση διαπίστωσης
παραλείψεων/αντικανονικοτήτων να προωθείται άμεσα η διαδικασία επιβολής των νόμιμων
κυρώσεων κατά των υπαιτίων, σύμφωνα με το άρθρο 11 σχετικού (α) ή το άρθρο 5 σχετικού (β),
σε συνδυασμό με το άρθρο 48 σχετικού (γ). Όταν το υπόχρεο πλοίο είναι εφοδιασμένο με
Πιστοποιητικό Ασφαλείας από Α.Ο., ο οποίος ενδεχομένως δεν έχει υλοποιήσει τα αναφερόμενα
στην ανωτέρω παράγραφο 3, να έρχεσθε απευθείας σε επαφή με τον συγκεκριμένο Α.Ο. για
παροχή οδηγιών κατ’ αρχήν προφορικά και ακολούθως εγγράφως, κοινοποιώντας σχετικά στο
ΔΕΠ/ΝΕ για τις τυχόν περαιτέρω δικές του ενέργειες.
5. Η παρούσα Εγκύκλιος να ενταχθεί στον φάκελο μονίμων εγκυκλίων Κλάδου Δ’ και να
καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 71 στον πίνακα 4 του ευρετηρίου μονίμων εγκυκλίων Κλάδου
Δ’.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ’ ΚΛΑΔΟΥ
Υποναύαρχος ΛΣ ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ Παρ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
2. Λ/Χ-Υ/Χ
3. Λ/Σ (μέσω ανωτέρων Λιμενικών Αρχών στις οποίες υπάγονται)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΚΟΡΕΑΤΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΥΕΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΔΚΔ’
2. ΥΕΝΑΝΠ/Κλάδος Δ’/Γρ. κ. ΔΕΠ
3. ΥΕΝΑΝΠ/Κλάδος Δ’/Γρ. κ. ΔΕΔΑΠΛΕ
4. ΥΕΝΑΝΠ/Κλάδος Δ’/Γρ. κ. ΔΚΕΟ
5. ΥΕΝΑΝΠ/Κλάδος Δ’/Γρ. κ. ΔΜΚ
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