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Πειραιάς, 12/04/2019
Αρ. Πρωτ.: 2322.1/27402/2019

ΠΡΟΣ: ΩΣ Πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ.: ΩΣ Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Κανονισμού ΙΙΙ/20 της ΔΣ SOLAS όπως τροποποιήθηκε.
Σχετ.:

α)IMO Resolution MSC.402(96) «Requirements for maintenance, thorough examination,
operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and
release gear».
β) Resolution MSC.404(96) «Amendments to the International Convention for the Safety of Life
at Sea, 1974, as amended, containing amendments to SOLAS III/3 and III/20» (ΥΑ/ΥΝΑΝΠ
2222.1-1.2/27185/2018, ΦΕΚ Β΄ 1412/25-04-2018).
γ) MSC.1/Circ.1206/Rev.1 «Measures to prevent accidents with lifeboats».
δ) MSC.1/Circ.1578 «Guidelines on safety during abandon ship drills using lifeboat».

1. Γνωρίζεται ότι στα πλαίσια της 96ης Συνόδου της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), υιοθετήθηκαν οι ανωτέρω (α) και (β) Αποφάσεις, με
τις οποίες τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι κανονισμοί III/3 και III/20 της Διεθνούς Σύμβασης
SOLAS. Οι εν λόγω τροποποιήσεις, υποχρεωτικής εφαρμογής από 01-01-2020, αφορούν στην
συντήρηση, λεπτομερή εξέταση, λειτουργικές δοκιμές , ενδελεχή εξέταση και επισκευές των
σωσίβιων λέμβων, των λέμβων διάσωσης, των μέσων καθαίρεσης και μηχανισμών
απελευθέρωσης (του λοιπού αναφέρονται ως «Απαιτήσεις»).
2. Επί του παρόντος για την εκπλήρωση των διαδικασιών αυτών τηρούνται οι οδηγίες της (γ)
σχετικής και των λοιπών οδηγιών που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία μας και οι οποίες θα
παύσουν να ισχύουν από την ως άνω ημερομηνία.
3. Σημειώνεται ότι από την ως άνω ημερομηνία το Παράρτημα 1 της ανωτέρω (γ) σχετικής
καταργείται με την (δ) σχετική όπου περιέχονται σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια των
γυμνασίων, ενώ το Παράρτημα 2 αυτής υπερκαλύπτεται από την (α) σχετική Απόφαση.
4. Οι προαναφερόμενες, υποχρεωτικού χαρακτήρα Απαιτήσεις, των (α) και (β) σχετικών, θα
πρέπει να εφαρμοστούν ταυτόχρονα και στα Επιβατηγά πλοία τα οποία εμπίπτουν στις
διατάξεις της Οδηγίας 2009/45/ΕΚ όπως ισχύει.
5. Η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των ανωτέρω Απαιτήσεων στοχεύει στη πρόληψη των
ατυχημάτων που σχετίζονται με την χρήση των εν λόγω σωστικών μέσων και επιλύει

μακροχρόνια ζητήματα, όπως η ανάγκη ομοιόμορφου, ασφαλούς και τεκμηριωμένου τρόπου
συντήρησης του εξοπλισμού αυτού, ενώ ρυθμίζονται παράλληλα και θέματα πιστοποίησης και
εξουσιοδότησης των φορέων που διενεργούν τις υπηρεσίες αυτές.
6. Για την ορθή, έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των προαναφερόμενων Απαιτήσεων
είναι απαραίτητο να συμβάλουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της ναυτιλίας ως ακολούθως:
α)
οι κατασκευαστές (manufacturers) του εξοπλισμού για τη διασφάλιση ότι ο
εξοπλισμός, οι οδηγίες χρήσης και συντήρησης, τα απαιτούμενα εργαλεία και ο αμοιβός
εξοπλισμός, καθώς και η αναγκαία εκπαίδευση, παρέχoνται στους ανεξάρτητους παρόχους
υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 της (α) σχετικής.
β)
οι πάροχοι υπηρεσιών (service providers) για την τήρηση των απαιτήσεων της
παραγράφου 2.2.1 του Παραρτήματος της (α) σχετικής, με έμφαση στη μέριμνα για απόκτηση
πιστοποιήσεων από κατασκευαστές των οποίων ο εξοπλισμός φέρεται στα ελληνικά πλοία και
στην προετοιμασία ελέγχου τους από την Υπηρεσία μας για λήψη εξουσιοδότησης
(authorization document), σύμφωνα με τα τμήματα 3 και 7 του Παρατήματος της (α) σχετικής.
γ)
το προσωπικό που εκτελεί τις εργασίες εκπλήρωσης των Απαιτήσεων, για την
πιστοποίηση του από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1.5
της (α) σχετικής.
δ)
οι διαχειρίστριες εταιρείες και το προσωπικό των πλοίων, για την διασφάλιση
εφαρμογής των Απαιτήσεων και των καθοριζομένων στη παράγραφο 1.4 του Παραρτήματος
της (α) σχετικής. Επίσης για την τήρηση των οδηγιών του ΙΜΟ κατά την εκτέλεση των
γυμνασίων εγκατάλειψης με σωσίβιες λέμβους, ως (δ) σχετική.
ε)
οι φορείς που εκδίδουν τα κυβερνητικά πιστοποιητικά των πλοίων για την διασφάλιση
εφαρμογής των (α) και (β) σχετικών.
στ)
οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι και οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού για τον έλεγχο
εφαρμογής και τήρησης των ως άνω διατάξεων.
7. Η Υπηρεσία μας αποδέχεται την εκπλήρωση των Απαιτήσεων σε εξοπλισμό πλοίων με ελληνική
σημαία ανεξαρτήτως περιοχής πλόων, από παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι μπορεί να εδρεύουν
στο εξωτερικό και να φέρουν σε ισχύ εξουσιοδότηση από ξένες Αρχές ή (διαζ) από
αναγνωρισμένους οργανισμούς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 7.4.3 της (α)
σχετικής και εφόσον οι πάροχοι υπηρεσιών πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων της (α)
σχετικής, όπως αυτό θα τεκμηριώνεται εγγράφως στη βεβαίωση που απαιτείται ως
παράγραφος 5.3 του Παραρτήματος της (α) σχετικής.
8.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι θα πρέπει οι service providers να
αποκτήσουν έγκαιρα εξουσιοδοτήσεις από τους κατασκευαστές, ο εξοπλισμός των οποίων
φέρεται στα ελληνικά πλοία και να προετοιμαστούν ανάλογα για την συμμόρφωση τους προς
την (α) σχετική. Για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παράγραφο 7.3 του
Παραρτήματος της (α) σχετικής, η Υπηρεσία μας θα ενεργεί βάσει υπεύθυνης ενημέρωσης από
τη διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου και του παρόχου υπηρεσιών ο οποίος αναλαμβάνει την
εφαρμογή των Απαιτήσεων, περί μη ύπαρξης του κατασκευαστή, ή (διαζ) μη παροχής τεχνικής
υποστήριξης από τον κατασκευαστή.

9. Οι εμπλεκόμενοι φορείς παρακαλούνται όπως διαβιβάσουν τις απόψεις τους, δοθείσης της
αποκτηθείσας εμπειρίας από την εθελοντική εφαρμογή των διαδικασιών του θέματος, για τα
όποια ζητήματα, διευκρινίσεις και δυσχέρειες ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή
των προαναφερόμενων, χρονικά ανελαστικών, διατάξεων, ώστε να επιλυθούν εγκαίρως και
αποτελεσματικά, για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο νομικό πλαίσιο καθώς και η
ανεμπόδιστη δραστηριοποίηση των ελληνικών πλοίων με ασφάλεια.

10. Ομοίως οι Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι παρακαλούνται όπως:
α)
διαβιβάσουν στην Υπηρεσία μας τυχόν ειδικότερες οδηγίες εφαρμογής των
προαναφερόμενων διατάξεων που έχουν εκδώσει οι ναυτιλιακές Αρχές του Κράτους όπου
υπηρετούν.
β)
αναζητήσουν τυχόν κατασκευαστές του εν λόγω
εξοπλισμού οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στο Κράτος εκείνο και έχουν διαθέσει τέτοιο εξοπλισμό σε ελληνικά
πλοία, ενημερώνοντας τους επί των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από την
παράγραφος 6 (α) του παρόντος.
11. Παρακαλούμε όπως οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων μερών, περιέλθουν στην Υπηρεσία
μας μέχρι την 10-05-2019 προκειμένου να εξεταστούν και ληφθούν υπόψη στην σύνταξη
επιπρόσθετων και λεπτομερέστερων οδηγιών εφαρμογής των εν όψει διατάξεων.

Ο Διευθυντής Κλάδου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΛ/Χ – Λ/Χ και Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων (μέσω email).
Εξουσιοδοτημένοι Οργανισμοί (μέσω email) .
Διαχειρίστριες Εταιρείες (μέσω των ενώσεων τους)
Πλοίαρχοι Εμπορικών πλοίων (μέσω των ενώσεων τους).
INTERPEGASUS MANAGEMENT PRIVATE COMPANY interpegasusmanagement@gmail.com
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΠΕ info@poseidonms.com
INTERNAFTIKI Α.Ε.Β.Ε. info@internaftiki.com
ΒΙΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε info@vikinghellas.gr
Κ & Α ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Α.Ε info@synidinos.gr
«BENEMAR CO» ΔΗΜ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε mamarinesafety@benemar.gr
ΡΟΥΣΑΛΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΓΚΙΑΡ ΣΕΡΒΙΣ & ΣΙΑ Ο.Ε rousalislifeboatservice@gmail.com
Ι.Σ ΔΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε isd@isdsafety.com
«NAVALTECH MARINE TECHNICAL BUREAU» info@navaltech.gr
«NAUTILUS MARITIME» Ν. ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε nautmar@otenet.gr
«ΤΕΝΜΕ» Ο. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ-Ε.ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε tenme@otenet.gr
«CSM CHELMIS MARINE SERVISES MON. IKE» info@chelmismarineservices.com
Α.Ν.Ε.Ε ΤΕΧΝΑΒΑ info@technava.gr
ΡΕΙΝΑ ΜΑΡΙΝ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε(REINA MARINE) safety@reinamarine.gr
ΣΙ ΣΕΙΦ ΕΛ ΕΣ ΕΙ Ι.Κ.Ε(SEA SAFE) info@seasafelsa.com
«ΤΕΝΜΕ» ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ Ν. Ο.Ε. tenme@otenet.gr
ΒΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ info@vassos.gr
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ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ugs@ath.forthnet.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ seen@ath.forthnet.gr
ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ info@cruise-union.com
ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ info@shortsea.gr

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ nee@nee.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ evep@pcci.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ info@acci.gr.
ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.) hpyoa@otenet.gr
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ naval@tee.gr
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ psa@psa.gr
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ info@sonpap.gr
ΠΝΟ gram@pno.gr
ΠΕΠΕΝ info@pepen.gr
ΠΕΡΡΑΕΝ perraen@otenet.gr
ΠEΜEN info@pemen.gr

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού (υτα)
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ κ. Υφυπουργού (υτα)
3. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓ (υτα)
4. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Α/ΛΣ (υτα)
5. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Β΄Υ/ΛΣ (υτα)
6. ΥΝΑΝΠ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ /ΔΑΝ
7. ΥΝΑΝΠ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΠ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ

