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Ο∆ΗΓΙΑ 2006/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της  

 

σχετικά µε τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

και την κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, παράγραφος 1, 

 

την πρόταση της Επιτροπής, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

 

κατόπιν διαβούλευσης µε την Επιτροπή των Περιφερειών, 

 

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2, 

 

                                                 
1  ΕΕ C 157, 25.5.98, σ. 17. 
2  Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεµβρίου 1999 (ΕΕ C 54, 25.2.2000, 

σ. 79), κοινή θέση του Συµβουλίου της .... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

 

(1) Η οδηγία 82/714/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1982, περί θεσπίσεως τεχνικών 

προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας1 εισήγαγε εναρµονισµένους όρους όσον 

αφορά την έκδοση τεχνικών πιστοποιητικών για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε όλα τα 

κράτη µέλη, µε την εξαίρεση όµως της ναυσιπλοΐας στο Ρήνο. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκή 

κλίµακα, παραµένουν σε ισχύ ποικίλες τεχνικές προδιαγραφές για τα πλοία εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας. H συνύπαρξη ποικίλων διεθνών και εθνικών ρυθµίσεων αποτέλεσε, έως 

σήµερα, εµπόδιο στις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για να εξασφαλισθεί αµοιβαία 

αναγνώριση των εθνικών πιστοποιητικών ναυσιπλοΐας, χωρίς την ανάγκη να διενεργείται 

πρόσθετη επιθεώρηση των ξένων πλοίων. Επιπλέον, τα πρότυπα που περιλαµβάνονται στην 

οδηγία 82/714/ΕΟΚ εν µέρει δεν ανταποκρίνονται πλέον στο σηµερινό επίπεδο της 

τεχνολογίας. 

 

(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ 

ενσωµατώνουν, βασικά, τις διατάξεις του Κανονισµού Επιθεώρησης Σκαφών του Ρήνου, 

όπως εγκρίθηκε το 1982 από την Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο (CCNR). 

΄Εκτοτε, οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για την έκδοση πιστοποιητικών 

για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας δυνάµει του άρθρου 22 της αναθεωρηµένης σύµβασης 

για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, αναθεωρήθηκαν τακτικά και αναγνωρίζεται ότι 

αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις. Για λόγους ανταγωνισµού και 

ασφάλειας, είναι ευκταίο, ειδικά προς το συµφέρον της προαγωγής της εναρµόνισης, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, να καθορισθούν για το σύνολο του κοινοτικού δικτύου εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας της Κοινότητας, το πεδίο εφαρµογής και το περιεχόµενο τέτοιων τεχνικών 

προδιαγραφών. Θα πρέπει, εν προκειµένω, να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που επήλθαν στο 

εν λόγω δίκτυο. 

 

(3) Θα πρέπει να ισχύουν, για όλο το κοινοτικό δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας, τα κοινοτικά 

πιστοποιητικά για πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, τα οποία βεβαιώνουν την πλήρη 

συµµόρφωση προς τις προαναφερόµενες αναθεωρηµένες τεχνικές προδιαγραφές. 

                                                 
1  ΕΕ L 301, 28.10.1982, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη 

Προσχώρησης του 2003. 
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(4) Είναι ευκταίο να εξασφαλισθεί µεγαλύτερος βαθµός εναρµόνισης των όρων έκδοσης 

συµπληρωµατικών κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας από τα κράτη µέλη 
για την άσκηση δραστηριότητας στις πλωτές οδούς των Ζωνών 1 και 2 (εκβολές ποταµών), 
καθώς και για την άσκηση δραστηριότητας στην πλωτή οδό της Ζώνης 4. 

 
(5) Προς το συµφέρον της ασφάλειας της µεταφοράς επιβατών, είναι ευκταίο να επεκταθεί το 

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ στα επιβατηγά πλοία που χρησιµοποιούνται για τη 
µεταφορά περισσότερων από δώδεκα επιβατών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον 
Κανονισµό Επιθεώρησης Σκαφών του Ρήνου. 

 
(6) Για λόγους ασφάλειας, η εναρµόνιση των προτύπων θα πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και 

να επιτευχθεί µε τρόπο που να µην συνεπάγεται καθόλου ηπιότερα πρότυπα ασφάλειας σε 
καµµία εσωτερική πλωτή οδό της Κοινότητας. 

 
(7) Ενδείκνυται να προβλεφθεί µεταβατικό καθεστώς για τα σκάφη τα οποία ασκούν 

δραστηριότητα χωρίς να είναι ακόµη εφοδιασµένα µε κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας όταν υποβάλλονται στην πρώτη τεχνική επιθεώρηση σύµφωνα µε τις 
αναθεωρηµένες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία. 

 
(8) Ενδείκνυται, εντός ορισµένων ορίων και σύµφωνα µε την κατηγορία του σχετικού σκάφους, 

να ορισθεί περίοδος ισχύος των κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας για κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση. 

 
(9) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να θεσπισθούν 

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή1. 

 
(10) Είναι ανάγκη τα µέτρα που προβλέπονται µε την οδηγία 76/135/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 

20ής Ιανουαρίου 1976, περί αµοιβαίας αναγνωρίσεως των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας πλοίων 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας2, να παραµείνουν σε ισχύ για τα σκάφη τα οποία δεν εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

                                                 
1  ΕΕ L 184, 17.07.1999, σ. 23. 
2  ΕΕ L 21, 29.1.1976, σ. 10. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 

78/1016/ΕΟΚ (ΕΕ L 349, 13.12.1978, σ. 31). 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 4 
 DG C III   EL 

 

(11) Σύµφωνα µε το σηµείο (34) της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας1 τα 

κράτη µέλη ενθαρρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της 

Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, 

την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να τους 

δηµοσιοποιήσουν. 

 

(12) Η οδηγία 82/714/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

 

                                                 
1  ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
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Άρθρο 1 

Κατάταξη των πλωτών οδών 

 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι εσωτερικές πλωτές οδοί της Κοινότητας 

κατατάσσονται ως εξής: 

 

α) Ζώνες 1, 2, 3 και 4 : 

 

(i) Ζώνες 1 και 2: οι πλωτές οδοί που απαριθµούνται στο κεφάλαιο 1 του 

Παραρτήµατος Ι, 

(ii) Ζώνη 3: οι πλωτές οδοί που απαριθµούνται στο κεφάλαιο 2 του Παραρτήµατος Ι, 

(iii) Ζώνη 4: οι πλωτές οδοί που απαριθµούνται στο κεφάλαιο 3 του Παραρτήµατος Ι. 

 

 β) Ζώνη R : οι κατά το στοιχείο α) πλωτές οδοί για τις οποίες πρέπει να εκδίδονται 

πιστοποιητικά επιθεώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 22 της Αναθεωρηµένης Σύµβασης 

για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, όπως ίσχυε το άρθρο αυτό κατά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 

 

2 Κάθε κράτος µέλος µπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή, να τροποποιεί την 

κατάταξη των εσωτερικών πλωτών οδών του στις Ζώνες που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα I. Οι τροποποιήσεις αυτές κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον έξι µήνες 

πριν αρχίσουν να ισχύουν, και η Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη. 
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Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 1.01 του Παραρτήµατος ΙΙ, στα 

ακόλουθα σκάφη: 

 

α) Σκάφη µε µήκος (L) 20 µέτρων ή άνω, 

 

β) σκάφη µε όγκο, που προκύπτει ως γινόµενο L x B x T, 100 κυβικών µέτρων ή άνω. 

 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 1.01 του Παραρτήµατος II, σε όλα τα 

ακόλουθα σκάφη: 

 

α) Ρυµουλκά και ωστικά ρυµουλκά που προορίζονται να ρυµουλκούν ή να ωθούν τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 1 σκάφη ή πλωτά µηχανήµατα ή να ρυµουλκούν µε 

πλαγιοδέτηση αυτά τα σκάφη ή πλωτά µηχανήµατα, 

 

β) επιβατηγά πλοία που µεταφέρουν περισσότερους από 12 επιβάτες επιπλέον του 

πληρώµατος, 

 

γ) πλωτά µηχανήµατα. 
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3. Εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία, τα ακόλουθα σκάφη: 

 

α) Πορθµεία· 

 

β) πολεµικά πλοία· 

 

γ) ποντοπόρα πλοία, συµπεριλαµβανοµένων των ρυµουλκών και ωστικών ρυµουλκών, τα 

οποία: 

 

i) Ασκούν δραστηριότητα ή σταθµεύουν σε θαλάσσιες εκβολές ποταµών, 

 

ii) ασκούν δραστηριότητα προσωρινώς σε οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας, εφόσον 

είναι εφοδιασµένα µε τα εξής: 

 

 - πιστοποιητικό που αποδεικνύει συµµόρφωση µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την 

Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) του 1974, ή 

ισοδύναµο, πιστοποιητικό που αποδεικνύει τη συµµόρφωση µε τη ∆ιεθνή 

Σύµβαση περί των Γραµµών Φορτώσεως Πλοίων του 1966, ή ισοδύναµο, 

και διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (ΙΟΡΡ) 

το οποίο αποδεικνύει συµµόρφωση προς τη ∆ιεθνή Σύµβαση του 1973 για 

την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL), ή, 

 

- για επιβατηγά πλοία που δεν διέπονται από όλες τις αναφερόµενες στην 

πρώτη περίπτωση συµβάσεις, πιστοποιητικό σχετικά µε τους κανόνες 

ασφαλείας και τα πρότυπα για επιβατηγά πλοία, το οποίο εκδόθηκε 

σύµφωνα µε την οδηγία 98/18/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαρτίου 

1998, σχετικά µε τους κανόνες ασφαλείας και τα πρότυπα για επιβατηγά 

πλοία1, ή 

                                                 
1  ΕΕ L 144, 15.5.1998, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 

2003/75/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 30.7.2003, σ. 6). 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 8 
 DG C III   EL 

 

− για σκάφη αναψυχής που δεν διέπονται από όλες τις αναφερόµενες στην 

πρώτη περίπτωση συµβάσεις, πιστοποιητικό της χώρας της σηµαίας. 

 

Άρθρο 3 

Υποχρέωση να φέρουν πιστοποιητικό 

 

1. Τα σκάφη που χρησιµοποιούν τις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας, κατά τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 1, πρέπει να φέρουν: 

 

α) Όταν δραστηριοποιούνται στις πλωτές οδούς της Ζώνης R: 

 

− είτε το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 22 της 

Αναθεωρηµένης Σύµβασης για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, 

 

− είτε το κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας που εκδόθηκε ή 

ανανεώθηκε µετά τις ...* και βεβαιώνει την πλήρη συµµόρφωση, µε την 

επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου 24 του Παραρτήµατος ΙΙ, 

προς τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ για τις οποίες η 

ισοδυναµία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται κατ’ εφαρµογή της 

ανωτέρω Σύµβασης έχει αποδειχθεί σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους κανόνες και 

διαδικασίες· 

 

β) όταν δραστηριοποιούνται στις λοιπές πλωτές οδούς, το κοινοτικό πιστοποιητικό 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των προδιαγραφών 

του άρθρου 5. 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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2. Το κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

που εµπεριέχεται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος VΙ και εκδίδεται σύµφωνα µε την παρούσα 

οδηγία. 

 

Άρθρο 4 

Συµπληρωµατικά κοινοτικά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοίας 

 

1. Κάθε σκάφος που φέρει έγκυρο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 22 της 

Αναθεωρηµένης Σύµβασης για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο µπορεί, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 5, παράγραφος 5, της παρούσας οδηγίας, να πλέει στις πλωτές οδούς 

της Κοινότητας φέροντας µόνο αυτό το πιστοποιητικό. 

 

2. Ωστόσο, κάθε σκάφος που φέρει το πιστοποιητικό το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1, 

πρέπει επιπλέον να φέρει και συµπληρωµατικό κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας : 

 

α) Όταν ασκεί δραστηριότητα στις πλωτές οδούς των Ζωνών 3 και 4, αν θέλει να 

επωφεληθεί από τις ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για τις πλωτές 

αυτές οδούς, 

 

β) όταν ασκεί δραστηριότητα στις πλωτές οδούς των Ζωνών 1 και 2, ή, για τα επιβατηγά 

πλοία, όταν ασκεί δραστηριότητα στις πλωτές οδούς της Ζώνης 3 που δεν συνδέονται 

µε τις εσωτερικές υδάτινες οδούς άλλου κράτους µέλους που είναι πλωτές, αν το οικείο 

κράτος µέλος έχει θεσπίσει πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές για τις πλωτές αυτές 

οδούς, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφοι 1, 2 και 3. 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 10 
 DG C III   EL 

 

3. Το συµπληρωµατικό κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας συντάσσεται 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήµατος V και 

εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές µε προσκόµιση του πιστοποιητικού της παραγράφου 1 και 

υπό τους όρους που προβλέπουν οι αρµόδιες για τις σχετικές πλωτές οδούς αρχές. 

 

Άρθρο 5 

Πρόσθετες ή ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές για ορισµένες Ζώνες 

 

1. Κάθε κράτος µέλος, κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, υπό την 

επιφύλαξη των προδιαγραφών της Αναθεωρηµένης Σύµβασης για τη Ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, 

µπορεί να θεσπίζει πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές, πέραν των προδιαγραφών του 

Παραρτήµατος II για τα σκάφη που ασκούν δραστηριότητα στις πλωτές οδούς των Ζωνών 1 

και 2 εντός της επικράτειάς του. 

 

2. Κάθε κράτος µέλος, όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία που ασκούν δραστηριότητα σε πλωτές 

οδούς της Ζώνης 3 εντός της επικράτειάς του, οι οποίες δεν συνδέονται µε τις εσωτερικές 

υδάτινες οδούς άλλου κράτους µέλους που είναι πλωτές, µπορεί να διατηρεί πρόσθετες 

τεχνικές προδιαγραφές, πέραν των προδιαγραφών του Παραρτήµατος ΙΙ. Τυχόν 

τροποποιήσεις αυτών των τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να εγκρίνονται προηγουµένως από 

την Επιτροπή. 

 
3. Οι πρόσθετες αυτές προδιαγραφές περιορίζονται στα θέµατα που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ. Όλες αυτές οι πρόσθετες προδιαγραφές κοινοποιούνται στην Επιτροπή έξι 
µήνες τουλάχιστον πριν αρχίσουν να ισχύουν. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη. 
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4. Η συµµόρφωση προς τις πρόσθετες αυτές προδιαγραφές διευκρινίζεται στο κοινοτικό 
πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή, εφόσον τυγχάνει 
εφαρµογής το άρθρο 4, παράγραφος 2, στο συµπληρωµατικό κοινοτικό πιστοποιητικό 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Αυτή η απόδειξη της συµµόρφωσης αναγνωρίζεται στις κοινοτικές 
πλωτές οδούς της αντίστοιχης Ζώνης. 

 
5. α) Εφόσον η εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων που εκτίθενται στο κεφάλαιο 24α του 

Παραρτήµατος ΙΙ θα συνεπάγετο εθνικές προδιαγραφές ασφαλείας ηπιότερες των 
υφισταµένων, κάθε κράτος µέλος µπορεί να αναστέλλει την εφαρµογή των εν λόγω 
µεταβατικών διατάξεων για τα επιβατηγά πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας που ασκούν 
δραστηριότητα στις εσωτερικής ναυσιπλοίας του, οι οποίες δεν συνδέονται µε τις 
εσωτερικές υδάτινες οδούς άλλου κράτους µέλους που είναι πλωτές. Υπό τις συνθήκες 
αυτές, το κράτος µέλος µπορεί να απαιτεί, για σκάφη του είδους αυτού που ασκούν 
δραστηριότητα στις µη συνδεδεµένες εσωτερικές πλωτές οδούς του, πλήρη 

συµµόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ από τις ….∗. 
 

β) Κράτος µέλος το οποίο εφαρµόζει τη διάταξη του στοιχείου α) ενηµερώνει την 
Επιτροπή για την απόφασή του, και της διαβιβάζει λεπτοµέρειες των σχετικών εθνικών 
προτύπων τα οποία ισχύουν για τα επιβατηγά πλοία που ασκούν δραστηριότητα στις 
εσωτερικές πλωτές οδούς του. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη. 

 
γ) Η συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές ενός κράτους µέλους για την άσκηση 

δραστηριότητας στις µη συνδεδεµένες εσωτερικές πλωτές οδούς του διευκρινίζεται στο 
κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας που αναφέρεται στο άρθρο 3 ή, 
εφόσον τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 4, παράγραφος 2, στο συµπληρωµατικό 
κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

 
6. Σκάφη που ασκούν δραστηριότητα µόνον στις πλωτές οδούς της Ζώνης 4 πρέπει να πληρούν 

τις ηπιότερες προδιαγραφές που προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο 19, στοιχείο β) του 
Παραρτήµατος ΙΙ, για όλες τις πλωτές οδούς αυτής της Ζώνης. Η συµµόρφωση προς τις 
ηπιότερες αυτές προδιαγραφές δηλώνεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής 
ναυσιπλοΐας που αναφέρεται στο άρθρο 3. 

                                                 
∗  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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7. Κάθε κράτος µέλος µπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Επιτροπή, να επιτρέπει τεχνικές 

προδιαγραφές ηπιότερες από τις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ για σκάφη τα οποία 

ασκούν δραστηριότητα αποκλειστικά στις πλωτές οδούς των Ζωνών 3 και 4 εντός της 

επικράτειάς του. 

 

Οι ηπιότερες αυτές προδιαγραφές περιορίζονται στα θέµατα που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα ΙV. Όταν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους αντιστοιχούν στις ηπιότερες 

τεχνικές προδιαγραφές, αυτό διευκρινίζεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας ή, στην περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 4, παράγραφος 2, στο 

συµπληρωµατικό κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 

 

Οι ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος II κοινοποιούνται στην Επιτροπή 

τουλάχιστον έξι µήνες πριν αρχίσουν να ισχύουν, και η Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη 

µέλη. 

 

Άρθρο 6 

Επικίνδυνα εµπορεύµατα 

 

Κάθε σκάφος που φέρει πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί βάσει του Κανονισµού για τη 

Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στο Ρήνο ( «ADNR») µπορεί να µεταφέρει επικίνδυνα 

εµπορεύµατα σε όλο το έδαφος της Κοινότητας, υπό τους όρους που περιέχει το πιστοποιητικό 

αυτό. 

 

Κάθε κράτος µέλος µπορεί να απαιτήσει από σκάφος, το οποίο δεν φέρει τέτοιο πιστοποιητικό, να 

επιτρέπεται να µεταφέρει επικίνδυνα εµπορεύµατα εντός της επικρατείας του µόνον εάν 

ανταποκριθεί σε πρόσθετες προδιαγραφές, πέραν των προδιαγραφών που καθορίζονται στην 

παρούσα οδηγία. Οι προδιαγραφές αυτές κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει τα 

άλλα κράτη µέλη. 
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Άρθρο 7 

Παρεκκλίσεις 

 

1. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να χορηγεί µερικές ή ολικές παρεκκλίσεις, από την παρούσα 

οδηγία για: 

 

α) σκάφη, ρυµουλκά, ωστικά ρυµουλκά και πλωτά µηχανήµατα που ασκούν 

δραστηριότητα σε υδάτινες οδούς της επικράτειας οι οποίες είναι πλωτές και δεν 

συνδέονται µέσω εσωτερικής πλωτής οδού µε τις πλωτές οδούς άλλων κρατών µελών, 

 

β) σκάφη µε χωρητικότητα νεκρού φορτίου µέχρι και 350 τόνων, ή τα µη προοριζόµενα 

για τη µεταφορά εµπορευµάτων σκάφη µε εκτόπισµα κάτω των 100 m3 των οποίων η 

τρόπις κατεβλήθη πριν από την 1η Ιανουαρίου 1950 και τα οποία ασκούν 

δραστηριότητα αποκλειστικά στο εθνικό πλωτό δίκτυο. 

 

2. Στα πλαίσια της εσωτερικής ναυσιπλοΐας σε εθνικές πλωτές οδούς, τα κράτη µέλη µπορούν 

να χορηγούν παρεκκλίσεις από µία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας οδηγίας για 

περιορισµένες διαδροµές τοπικής σηµασίας ή σε λιµενικές περιοχές. Οι παρεκκλίσεις αυτές 

καθώς και οι διαδροµές ή η περιοχή για την οποία ισχύουν, δηλώνονται στο πιστοποιητικό 

του πλοίου. 

 

3. Οι παρεκκλίσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, κοινοποιούνται στην 

Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη. 

 

4. Κράτος µέλος το οποίο, συνεπεία των παρεκκλίσεων που χορηγεί σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 1 και 2, δεν έχει κανένα σκάφος που να εµπίπτει στις διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας και να ασκεί δραστηριότητα στις πλωτές οδούς του, δεν απαιτείται να συµµορφωθεί 

µε τα άρθρα 9, 10 και 12. 
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Άρθρο 8 

Έκδοση κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

1. Το κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας εκδίδεται για σκάφος του οποίου η 

τρόπις κατεβλήθη µετά τις......*, µετά από τεχνική επιθεώρηση η οποία διενεργήθηκε πριν το 

σκάφος αρχίσει να ασκεί δραστηριότητα και η οποία έχει σκοπό να διαπιστώσει αν το σκάφος 

ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος II. 

 

2. Το κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας εκδίδεται για σκάφος που αποκλείεται 

από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ αλλά εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της 

παρούσας οδηγίας σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2, µετά από τεχνική 

επιθεώρηση η οποία διενεργήθηκε κατά τη λήξη ετου ισχύοντος πιστοποιητικού του 

σκάφους, και, πάντως, όχι αργότερα από τις .....**, µε σκοπό να διαπιστωθεί αν το πλοίο 

ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ. Στα κράτη µέλη στα οποία 

η ισχύς του τρέχοντος εθνικού πιστοποιητικού του σκάφους είναι συντοµότερη της 5ετίας, 

αυτά τα πιστοποιητικά µπορούν να εκδίδονται µέχρι πέντε έτη µετά τις …*. 

 

Οποιαδήποτε παράλειψη στην πλήρωση των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήµατος ΙΙ 

δηλώνεται αστο κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Εφόσον οι αρµόδιες αρχές 

κρίνουν ότι οι ανεπάρκειες αυτές δεν συνιστούν έκδηλο κίνδυνο, το κατά το πρώτο εδάφιο 

σκάφος µπορεί να συνεχίσει να ασκεί δραστηριότητα έως ότου τα εξαρτήµατα ή τα µέρη του, 

για τα οποία έχει πιστοποιηθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, 

αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν, οπότε πλέον τα εν λόγω εξαρτήµατα ή µέρη πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Παραρτήµατος ΙΙ. 

 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**  ∆ώδεκα έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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3. ΄Έκδηλος κίνδυνος κατά την έννοια του παρόντος άρθρου τεκµαίρεται ότι υπάρχει ιδίως 

εφόσον δεν πληρούνται προδιαγραφές σχετικές µε τη στερεότητα της κατασκευής, τις 

ιδιότητες πλεύσης ή ελιγµών ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πλοίου σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα ΙΙ. Οι παρεκκλίσεις που επιτρέπονται µε το Παράρτηµα ΙΙ δεν χαρακτηρίζονται 

ως ανεπάρκειες που συνιστούν έκδηλο κίνδυνο. 

 

Η αντικατάσταση υφισταµένων κατασκευαστικών στοιχείων µε όµοια στοιχεία ή µε στοιχεία 

ισοδύναµης τεχνολογίας και σχεδιασµού κατά τη διάρκεια συνήθων εργασιών επιδιόρθωσης 

και συντήρησης, δεν θεωρείται αντικατάσταση κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. 

 

4. Ανάλογα µε την περίπτωση, η συµµόρφωση σκάφους µε τις πρόσθετες προδιαγραφές του 

άρθρου 5, παράγραφοι 1, 2 και 3, εξακριβώνεται είτε κατά τις τεχνικές επιθεωρήσεις που 

προβλέπονται στην παράγραφο 1 και 2 του παρόντος άρθρου είτε κατά τη διάρκεια τεχνικής 

επιθεώρησης που διενεργείται κατόπιν αιτήσεως του πλοιοκτήτη. 

 

Άρθρο 9 

Αρµόδιες αρχές 

 

1. Τα κοινοτικά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας µπορούν να εκδίδονται από τις 

αρµόδιες αρχές κάθε κράτους µέλους. 

 

2. Κάθε κράτος µέλος συντάσσει τον κατάλογο των αρχών του που είναι αρµόδιες να εκδίδουν 

τα κοινοτικά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τον κοινοποιεί στην Επιτροπή. Η 

Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη. 
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Άρθρο 10 

∆ιενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων 

 

1. Η τεχνική επιθεώρηση του άρθρου 8 διενεργείται από τις αρµόδιες αρχές, οι οποίες µπορούν 

να µην υποβάλλουν το σκάφος σε τεχνική επιθεώρηση, εν τω συνόλω του ή εν µέρει, αν από 

έγκυρη βεβαίωση, εκδοθείσα από αναγνωρισµένο νηογνώµονα σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα II, άρθρο 1.01, προκύπτει ότι το σκάφος ανταποκρίνεται, εν τω συνόλω του ή εν 

µέρει, στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος II. Οι νηογνώµονες αναγνωρίζονται 

µόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια που απαριθµούνται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος VI. 

 

2. Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει τον κατάλογο των αρχών του που είναι αρµόδιες για τη 

διενέργεια τεχνικών επιθεωρήσεων και τον κοινοποιεί στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 

ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη. 

 

Άρθρο 11 

Ισχύς κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοίας 

 

1. Η αρµόδια για την έκδοση κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας αρχή 

καθορίζει, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών αυτών, 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα II. 

 

2. Κάθε κράτος µέλος µπορεί, στις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 12 και 16, και στο 

Παράρτηµα ΙΙ, να εκδίδει προσωρινά κοινοτικά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Τα 

προσωρινά κοινοτικά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας συντάσσονται σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα που εκτίθεται στο Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήµατος V. 
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Άρθρο 12 

Αντικατάσταση κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

Κάθε κράτος µέλος ορίζει τους όρους υπό τους οποίους µπορεί να αντικαθίσταται ένα έγκυρο 

κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας λόγω απώλειας ή φθοράς του. 

 

Άρθρο 13 

Ανανέωση κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

1. Το κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας ανανεώνεται µόλις λήξει η ισχύς του, 

σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8. 

 

2. Για την ανανέωση των κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας που εκδόθηκαν 

πριν από τις … *, εφαρµόζονται οι µεταβατικές διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ. 

 

3. Για την ανανέωση των κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας που εκδόθηκαν 

µετά την ....*, εφαρµόζονται οι µεταβατικές διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ, οι οποίες 

τέθηκαν σε ισχύ µετά την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών. 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 14 

Παράταση ισχύος των κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς κοινοτικού πιστοποιητικού εσωτερικής ναυσιπλοΐας µπορεί να παρατείνεται 

χωρίς τεχνική επιθεώρηση, από την αρχή που το χορήγησε ή το ανανέωσε, σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα II. Αυτή η παράταση της ισχύος δηλώνεται στο εν λόγω πιστοποιητικό. 

 

Άρθρο 15 

΄Εκδοση νέων κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

Σε περίπτωση σηµαντικών µετασκευών ή επισκευών, οι οποίες επηρεάζουν τη στερεότητα της 

κατασκευής, τις ιδιότητες πλεύσης ή ελιγµών ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σκάφους 

σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, το σκάφος υποβάλλεται και πάλι στην τεχνική επιθεώρηση του 

άρθρου 8, πριν να αρχίσει νέο ταξίδι. Μετά την επιθεώρηση αυτή, εκδίδεται νέο κοινοτικό 

πιστοποιητικό εσωτερικής ναυσιπλοΐας που αναγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους, ή 

το υφιστάµενο πιστοποιητικό τροποποιείται ανάλογα. Αν το πιστοποιητικό αυτό εκδοθεί σε κράτος 

µέλος διαφορετικό από εκείνο που εξέδωσε ή ανανέωσε το αρχικό πιστοποιητικό, η αρµόδια αρχή 

που εξέδωσε ή που ανανέωσε το πιστοποιητικό ενηµερώνεται σχετικά εντός ενός µηνός. 
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Άρθρο 16 

΄Αρνηση έκδοσης ή ανανέωσης και ανάκληση 

κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

Κάθε απόφαση για την άρνηση έκδοσης ή ανανέωσης κοινοτικού πιστοποιητικού εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας αναφέρει τους λόγους επί των οποίων βασίζεται και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο 

µε ένδειξη της διαδικασίας και των προθεσµιών προσφυγής στο οικείο κράτος µέλος. 

 

Η αρµόδια αρχή η οποία έχει εκδώσει ή ανανεώσει έγκυρο κοινοτικό πιστοποιητικό εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας µπορεί να το ανακαλεί εάν το σκάφος παύσει να ανταποκρίνεται προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές που δηλώνονται στο πιστοποιητικό του. 

 

Άρθρο 17 

Πρόσθετες επιθεωρήσεις 

 

Οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους µπορούν, οποτεδήποτε, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII, 

να ελέγχουν αν το σκάφος είναι εφοδιασµένο µε έγκυρο πιστοποιητικό κατά τους όρους της 

παρούσας οδηγίας και εάν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ισχύουν για το εν λόγω 

πιστοποιητικό, ή εάν συνιστά έκδηλο κίνδυνο για τα άτοµα που βρίσκονται επ’ αυτού, για το 

περιβάλλον ή για τη ναυσιπλοΐα. Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα VIII. 

 

Άρθρο 18 

Αναγνώριση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας σκαφών τρίτων χωρών 

 

Μέχρι να συναφθούν συµφωνίες αµοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας µεταξύ 

της Κοινότητας και τρίτων χωρών, οι αρµόδιες αρχές κράτους µέλους µπορούν να αναγνωρίζουν τα 

πιστοποιητικά αξιοπλοΐας σκαφών τρίτων χωρών για τη ναυσιπλοΐα στις πλωτές οδούς του εν λόγω 

κράτους µέλους. 
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Τα κοινοτικά πιστοποιητικά εσωτερικής ναυσιπλοΐας σκαφών τρίτων χωρών εκδίδονται σύµφωνα 

µε το άρθρο 8, παράγραφος 1. 

 
΄Αρθρο 19 

∆ιαδικασία επιτροπής 
 
1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί κατά το άρθρο 7 της οδηγίας 

91/672/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1991, για την αµοιβαία αναγνώριση των 
εθνικών αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας για τα σκάφη µεταφοράς εµπορευµάτων και 
προσώπων µε εσωτερική ναυσιπλοΐα1 (εφεξής καλούµενη «επιτροπή»).  

 
2.. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 7 της 

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. 
 

Άρθρο 20 
Προσαρµογή των Παραρτηµάτων και συστάσεις για πιστοποιητικά προσωρινής ισχύος 

 
1. Η Επιτροπή θεσπίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2, τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρµογή των Παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας 
στην τεχνική πρόοδο ή στις εξελίξεις του τοµέα οι οποίες προκύπτουν από τις εργασίες 
άλλων διεθνών οργανισµών, και ιδίως της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στον 
Ρήνο (ΚΕΝΡ) για να διασφαλίζεται ότι η έκδοση των δύο πιστοποιητικών του άρθρου 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο α) γίνεται µε βάση τεχνικές προδιαγραφές που εγγυώνται ισοδύναµο 
επίπεδο ασφάλειας, ή για να λαµβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις του άρθρου 5. 

                                                 
1  ΕΕ L 373, 31.12.1991, σ. 29. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 284, 
31.10.2003, σ. 1). 
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Οι τροποποιήσεις αυτές πραγµατοποιούνται ταχέως έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για την έκδοση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας, το οποίο αναγνωρίζεται για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο, παρέχουν 
επίπεδο ασφάλειας ισοδύναµο µε το επίπεδο που απαιτείται για την έκδοση του 
πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 22 της Αναθεωρηµένης Σύµβασης για τη 
Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο. 

 
2. Η Επιτροπή αποφασίζει επί συστάσεων της επιτροπής για την έκδοση προσωρινών 

κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας σύµφωνα µε το άρθρο 2.19 του 
Παραρτήµατος ΙΙ. 

 
Άρθρο 21 

Συνέχιση εφαρµογής της οδηγίας 76/135/ΕΟΚ 

 

Για τα σκάφη που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 2 της 

παρούσας οδηγίας αλλά εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 1α της οδηγίας 76/135/ΕΟΚ, 

εφαρµόζονται οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. 

 

Άρθρο 22 

Εθνικές πρόσθετες ή ηπιότερεςπροδιαγραφές 

 

Οι πρόσθετες προδιαγραφές που ίσχυαν σε κράτος µέλος πριν από τις … * για σκάφη που ασκούν 

δραστηριότητα σε πλωτές οδούς των Ζωνών 1 και 2 εντός της επικράτειάς του ή οι ηπιότερες 

τεχνικές προδιαγραφές για σκάφη που ασκούν δραστηριότητα σε πλωτές οδούς των Ζωνών 3 και 4 

εντός της επικράτειάς του, οι οποίες ίσχυαν σε κράτος µέλος πριν από την ηµεροµηνία αυτή, 

εξακολουθούν να ισχύουν, µέχρις ότου αρχίσουν να ισχύουν πρόσθετες προδιαγραφές σύµφωνα µε 

το άρθρο 5, παράγραφος 1 ή ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε το άρθρο 5, 

παράγραφος 5, του Παραρτήµατος ΙΙ, αλλά µόνον έως τις …**. 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**  30 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 23 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

 

1. Τα κράτη µέλη που έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 1, 

παράγραφος 1, θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία από τις …*. Ενηµερώνουν αµέσως 

την Επιτροπή σχετικά. 

 

 Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία 

ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της 

αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο όλων των διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπει τη παρούσα οδηγία. Η 

Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη σχετικά. 

 

΄Αρθρο 24 

Κυρώσεις 

 

Τα κράτη µέλη ορίζουν σύστηµα κυρώσεων για την παράβαση των εθνικών διατάξεων που 

θεσπίζονται κατ΄εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να 

εξασφαλίζουν την εφαρµογή των κυρώσεων αυτών. Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσµατικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. 

 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 25 

Κατάργηση της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ 

 

Η οδηγία 82/714/ΕΟΚ καταργείται από τις ...*. 

 

΄Αρθρο 26 

 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

 

Άρθρο 27 

Αποδέκτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη που έχουν εσωτερικές πλωτές οδούς κατά τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 1, παράγραφος 1. 

 

΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Για το Συµβούλιο, 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Παράρτηµα Ι Κατάλογος των κοινοτικών εσωτερικών πλωτών οδών των κατανεµηµένων 

γεωγραφικά σε Ζώνες 1, 2, 3 και 4 

 

Παράρτηµα ΙΙ Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για σκάφη που πλέουν στις εσωτερικές 

πλωτές οδούς των Ζωνών 1, 2, 3 και 4 

 

Παράρτηµα ΙΙΙ Τοµείς για ενδεχόµενες πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για 

σκάφη που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές οδούς των Ζωνών 1 και 2 

 

Παράρτηµα IV Τοµείς πιθανών ηπιότερων τεχνικών προδιαγραφών για σκάφη που πλέουν 

στις εσωτερικές πλωτές οδούς των Ζωνών 3 και 4 

 

Παράρτηµα V Υπόδειγµα κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

Παράρτηµα VΙ Υπόδειγµα µητρώου κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

Παράρτηµα VIΙ Nηογνώµονες 

 

Παράρτηµα VIIΙ ∆ιαδικαστικοί κανόνες για τη διενέργεια επιθεωρήσεων 

 

Παράρτηµα ΙΧ Προδιαγραφές που ισχύουν για φώτα σηµατοδότησης, εγκαταστάσεις ραντάρ 

και δείκτες στροφόµετρων 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ Ο∆ΩΝ 

ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΖΩΝΕΣ 1, 2, 3 ΚΑΙ 4 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΖΩΝΗ 1 

 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 

Ems: Από τη γραµµή που συνδέει τον παλαιό φάρο Greetsiel και τον δυτικό 
µώλο της εισόδου του λιµένα Eemshaven µε κατεύθυνση προς τα 
ανοικτά έως 53° 30' Β γεωγραφικό πλάτος και 6° 45' Α γεωγραφικό 
µήκος, δηλαδή ελαφρώς προς τα ανοικτά της ζώνης µεταφόρτωσης των 
ειδών σε φορτηγίδα για πλοία µεταφοράς φορτίου χύδην στο παλιό Ems 
(Alte Ems) (*). 

 
(*)Στην περίπτωση πλοίων νηολογηµένων σε άλλο κράτος, πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 32 της συµφωνίας Ems-Dollart της 
8ης Απριλίου 1960 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ο∆Γ 1963 II, 
σ. 602). 

 
 
∆ηµοκρατία της Πολωνίας 
 
Το τµήµα του κόλπου Pomorska, νοτίως της γραµµής που συνδέει το Nord Perd στη νήσο Rugen µε 
τον φάρο του Niechorze. 
 
Το τµήµα του κόλπου Gdańska, νοτίως της γραµµής που συνδέει τον φάρο Hel µε τον σηµαντήρα 
της εισόδου του λιµένα Baltijsk. 
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Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 
 
ΣΚΩΤΙΑ  

Blue Mull Sound Μεταξύ Gutcher και Belmont. 

Yell Sound Μεταξύ Tofts Voe και Ulsta. 

Sullom Voe Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το 
βορειοανατολικό άκρο της νήσου Gluss στο βορειότερο άκρο του 
Calback Ness. 

Dales Voe Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το 
βορειότερο άκρο του Kebister Ness έως την ακτή Breiwick, 
γεωγραφικού µήκους 1ο 10.8'∆W 

Dales Voe Κατά τη θερινή περίοδο: 

 
idem Lerwick 

Lerwick Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός της περιοχής που οριοθετείται βορείως από τη γραµµή 
που εκτείνεται από το Scottle Holm έως το Scarfi Taing στον 
ποταµό Bressay και νοτίως από τη γραµµή που εκτείνεται από 
τον φάρο του Twageos Point έως το Whalpa Taing στο Bressay 

Lerwick Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός της περιοχής που οριοθετείται βορείως από τη γραµµή 
που εκτείνεται από το Brim Ness έως τη βορειοανατολική 
γωνία του Inner Score και νοτίως από τη γραµµή που 
εκτείνεται από τη νότια άκρη του Ness of Sound έως το 
Kirkabisterness 
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Kirkwall Μεταξύ Kirkwall και Rousay, όχι ανατολικά της γραµµής µεταξύ 
Graand Point (Egilsay) και Galt Ness (Shapinsay) ούτε µεταξύ Head 
of Work (ηπειρωτική περιοχή) περνώντας από τον φανό του Helliar 
Holm έως τα παράκτια του Shapinsay, όχι βορειοδυτικά της 
νοτιοανατολικής άκρης της νήσου Eynhallow, όχι προς την ανοικτή 
θάλασσα, και της γραµµής που εκτείνεται µεταξύ των παρακτίων 
Rousay, 59ο10.5Β 002ο 57.1∆ και των παρακτίων Egilsay, 59ο 10.0Β 
002ο 56.4∆. 

Stromness Έως το Scapa αλλά όχι εκτός των ορίων του Scapa Flow 

Scapa Flow Εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις γραµµές που εκτείνονται 
από το Point of Cletts στη νήσο Hoy έως το τριγωνικό σηµείο 
Thomson's Hill στη νήσο Fara και από εκεί έως το Gibraltar Pier στη 
νήσο Flotta, από το St Vincent Pier στη νήσο Flotta έως το 
δυτικότερο άκρο Calf of Flotta, από το ανατολικότερο άκρο Calf of 
Flotta έως το Needle Point στη νήσο South Ronaldsay και από το 
Ness της ηπειρωτικής περιοχής έως τον φάρο του Point of Oxan στη 
νήσο Graemsay και από κει στο Bu Point στη νήσο Ηoy, και προς τα 
ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Κόλπος Balnakiel  Μεταξύ Eilean Dubh και A’Chleit 

Cromarty Firth Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το North Sutor έως 
το λιµενοβραχίονα Nairn και προς τα ανοικτά των υδάτων της 
Ζώνης 2. 

Inverness Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το North Sutor έως 
τον λιµενοβραχίονα Nairn και προς τα ανοικτά των υδάτων της 
Ζώνης 2. 

River Tay – Dundee Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Broughty Castle 
έως το Tayport και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Firth of Forth and River 
Forth 

Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Kirkcaldy έως 
τον ποταµό Portobello και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Solway Firth Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Southerness 
Point έως το Silloth 

Λίµνη Ryan  Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Finnart's Point 
έως το Milleur Point και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 
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The Clyde 
 

Εξωτερικά όρια:  

 Η γραµµή που εκτείνεται από το Skipness έως τη θέση του ενός 
µιλίου νοτίως του Garroch Head και από εκεί έως το Farland. 

Εσωτερικά όρια κατά τη χειµερινή περίοδο:  

 H γραµµή που εκτείνεται από τον φάρο του Cloch έως τον 
µώλο Dunoon  

Εσωτερικά όρια κατά τη θερινή περίοδο:  

 H γραµµή που εκτείνεται από το Bogany Point, Isle of Bute έως 
το Skelmorlie Castle και η γραµµή που εκτείνεται από το 
Ardlamont Point έως τη νότια άκρη του κόλπου Ettrick εντός 
των στενών Bute (Kyles of Bute) 

Σηµείωση: Τα ανωτέρω εσωτερικά όρια κατά τη θερινή περίοδο 
ισχύουν από 5ης Ιουνίου έως και 5 Σεπτεµβρίου από τη γραµµή που 
εκτείνεται από σηµείο δύο µιλίων στα ανοικτά της ακτής Ayrshire 
στο Skelmorlie Castle έως το Tomont End, Cumbrae, και τη γραµµή 
που εκτείνεται από το Portachur Point Cumbrae, έως το Inner Brigurd 
Point Ayrshire 

Oban Εντός της περιοχής που οριοθετείται βορείως από τη γραµµή που 
εκτείνεται από τον φανό του Dunollie Point έως το Ard na Chruidh 
και νοτίως από τη γραµµή που εκτείνεται από το Rudha Seanach έως 
το Ard na Cuile 

Στενό Lochalsh ∆ιαµέσου Loch Alsh έως την άκρη της Loch Duich 

Λίµνη Gairloch Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 
άνευ αντικειµένου 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

Νοτίως της γραµµής που εκτείνεται ανατολικά από το Rubha na 
Moine έως το Eilan Horrisdale και από εκεί έως το Rubha nan 
Eanntag 
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ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛAΝ∆ΙΑ 

Belfast Lough 
 

Κατά τη χειµερινή περίοδο:  
 
άνευ αντικειµένου  
Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το 
Carrickfergus έως το Bangor 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2.  

Loch Neagh Σε απόσταση µεγαλύτερη των 2 µιλίων από την ακτή  

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ  

Ποταµός Humber 
 

Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Eντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το New 
Holland έως το Paull 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από τον µώλο 
Cleethorpes έως την εκκλησία Patrington  

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ  

Ποταµός Severn Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Blacknore 
Point έως το Caldicot Pill, Porstkewett 

Κατά τη θερινή περίοδο:: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Barry 
Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 
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Ποταµός Wye Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Blackmore 
Point έως το Caldicot Pill, Portskewett  

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Barry 
Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Newport Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 
άνευ αντικειµένου 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Barry 
Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Cardiff Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 
άνευ αντικειµένου  

Κατά τη θερινή περίοδο:  

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το µώλο 
Barry Dock Pier έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean 
Down 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 
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Barry
 
 

Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

         άνευ αντικειµένου 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Barry Dock Pier 
έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down  

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2 

Swansea 
 

Εντός των ορίων της γραµµής που συνδέει τις ανοικτές προς τη 
θάλασσα άκρες των λιµενοβραχιόνων 

Στενά Menai  Μέσα από τα στενά Menai από τη γραµµή που συνδέει τη νήσο 
Llanddwyn Light έως το Dinas Dinlleu και τις γραµµές που συνδέουν 
τη νότια άκρη της νήσου Puffin έως το Trwyn DuPoint και το 
σιδηροδροµικό σταθµό Llanfairfechan  

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

River Dee Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Hilbre 
Point έως το Point of Air 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Formby 
Point έως το Point of Air 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Ποταµός Mersey  Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

        άνευ αντικειµένου 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Formby 
Point έως το Point of Air 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 
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Preston και Southport Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Southport έως 
το Blackpool στο εσωτερικό των όχθεων 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Fleetwood Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

         άνευ αντικειµένου 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Rossal 
Point έως το Humphrey Head 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Ποταµός Lune Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

         άνευ αντικειµένου 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Rossal 
Point έως το Humphrey Head 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Heysham Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

         άνευ αντικειµένου 

Κατά τη θερινή περίοδο:  

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Rossal 
Point έως το Humphrey Head 

Morecambe  Κατά τη χειµερινή περίοδο 

         άνευ αντικειµένου 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Rossal 
Point έως το Humphrey Head 
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Workington Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Southerness 
Point έως το Silloth 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

ΝΟΤΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

Ποταµός Colne -
Colchester 

Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Colne 
Point έως το Whitstable  

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Clacton 
Pier έως το Reculvers  

Ποταµός Blackwater Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Colne 
Point έως το Whitstable  

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Clacton 
Pier έως το Reculvers  

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Ποταµός Crouch και 
ποταµός Roach 

Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Colne 
Point έως το Whitstable 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Clacton 
Pier έως το Reculvers  

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Ποταµός Τάµεσης και 
οι παραπόταµοί του  

Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Colne 
Point έως το Whitstable 

Κατά τη θερινή περίοδο:  

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Clacton 
Pier έως το Reculvers 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 
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Ποταµός Medway και η 
περιοχή Swale 

Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Colne 
Point έως το Whitstable 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Clacton 
Pier έως το Reculvers 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Chichester Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από 
τις γραµµές που εκτείνονται µεταξύ της κορυφής του 
κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία 
Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά και του Needles και Hurst 
Point προς τα δυτικά 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Λιµένας Langstone  Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από 
τις γραµµές που εκτείνονται µεταξύ της κορυφής του 
κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία 
Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst 
Point προς τα δυτικά 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Portsmouth Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από 
τις γραµµές που εκτείνονται µεταξύ της κορυφής του 
κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία 
Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst 
Point προς τα δυτικά 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 
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Bembridge, Νήσος 
Wight 

Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις 
γραµµές που εκτείνονται µεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της 
εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς 
τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point προς τα δυτικά 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Cowes, Νήσος Wight Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις 
γραµµές που εκτείνονται µεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της 
εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς 
τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Southampton Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις 
γραµµές που εκτείνονται µεταξύ της κορυφής του κωδωνοστασίου της 
εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία Trinity, Bembridge, προς 
τα ανατολικά, και του Needles και Hurst Point, προς τα δυτικά 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Beaulieu River Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από 
τις γραµµές που εκτείνονται µεταξύ της κορυφής του 
κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία 
Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst 
Point, προς τα δυτικά 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Keyhaven Lake  Μέσα από το Isle of Wight εντός της περιοχής που οριοθετείται από 
τις γραµµές που εκτείνονται µεταξύ της κορυφής του 
κωδωνοστασίου της εκκλησίας West Wittering έως την εκκλησία 
Trinity, Bembridge, προς τα ανατολικά, και του Needles και Hurst 
Point, προς τα δυτικά 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 
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Weymouth 
 

Μέσα από το λιµένα Portland και µεταξύ του ποταµού Wey και του 
λιµένα Portland  

Plymouth Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Cawsand έως το 
λιµενοβραχίονα και το Staddon  

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Falmouth Κατά τη χειµερινή περίοδο : 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το St. 
Anthony Head έως το Rosemullion 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το 
St.Anthony Head έως το Nare Point 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Ποταµός Camel Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Stepper Point 
έως το Trebetherick Point 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 

Bridgewater Εντός των ορίων του υφάλου και προς τα ανοικτά των υδάτων της 
Ζώνης 2. 

Ποταµός Avon (Avon) Κατά τη χειµερινή περίοδο 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Blacknore 
Point έως το Caldicot Pill, Porstkewett 

Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Barry Pier 
έως το Steepholm και από εκεί έως το Brean Down 

και προς τα ανοικτά των υδάτων της Ζώνης 2. 
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ΖΩΝΗ 2  
 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 
 
Φράγµα της λίµνης Lipno. 
 
 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 
 
Ems: Από τη γραµµή που εκτείνεται από την είσοδο του λιµένα προς το 

Papenburg διασχίζοντας το Ems, η οποία συνδέει τις αντλητικές 
εγκαταστάσεις του Diemen και την είσοδο του προχώµατος του Halte 
έως τη γραµµή που συνδέει τoν παλαιό φάρο του Greetsiel και το 
δυτικό µώλο της εισόδου του λιµένα Eemshaven 

Jade: Μέσα από τη γραµµή που συνδέει το Quermarkenfeuer Schillig 
(ανώτατο φανό του Schillig) µε το κωδωνοστάσιο του Langwarden  

Weser: Από το βορειοδυτικό άκρο της σιδηροδροµικής γέφυρας της Βρέµης 
µέχρι τη γραµµή που συνδέει τα κωδωνοστάσια του Langwarden και 
του Cappel, συµπεριλαµβανοµένων των δευτερευόντων βραχιόνων 
Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm και Schweiburg 

Elbe: Από το χαµηλότερο όριο του λιµένα του Αµβούργου έως τη γραµµή 
που συνδέει το σηµαντήρα του Döse και το δυτικό άκρο του 
προχώµατος Friedrichskoog (Dieksand), συµπεριλαµβανοµένου του 
Nebenelbe µε τους παραποτάµους Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, 
Krückau και Stör (πάντα από τις εκβολές προς το πρόχωµα του 
φράγµατος) 

Meldorfer Bucht: Μέσα από τη γραµµή που συνδέει το δυτικό άκρο του προχώµατος 
Friedrichskoog (Dieksand) µε την κεφαλή του δυτικού µώλου Büsum 

Eider: Από το κανάλι Gieselau έως το φράγµα Eider  

Flensburger Förde: Μέσα από τη γραµµή που συνδέει το φάρο Kegnäs µε το Birknack. 

Schlei: Μέσα από τη γραµµή που συνδέει τις κεφαλές των µώλων του 
Schleimünde 
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Eckernförder Bucht: Μέσα από τη γραµµή που συνδέει το Boknis-Eck µε τη 
βορειοανατολική ηπειρωτική περιοχή στο Dänisch Nienhof. 

Kieler Förde: Μέσα από τη γραµµή που συνδέει τον φάρο Bülk µε το µνηµείο 
πεσόντων ναυτικού του Laboe 

Nord-Ostsee-Kanal 
(κανάλι του Κιέλου) 

Μέσα από τη γραµµή που συνδέει τις κεφαλές του µώλου Brunsbüttel 
έως τη γραµµή που συνδέει τους φανούς εισόδου του Kiel-Holtenau 
και τις λίµνες Obereidersee µε το Enge, Audorfer See, Borgstedter See 
µε το Enge, Schirnauer See, Flemhuder See και το πλώιµο κανάλι 
Achterwehrer. 

Trave: Από το βορειοδυτικό άκρο της σιδηροδροµικής ανυψούµενης γέφυρας 
και το βόρειο άκρο της γέφυρας Holstenbrücke (Stadttrave) στο 
Lübeck έως τη γραµµή που συνδέει τις κεφαλές του νοτίου εσωτερικού 
µώλου και του βορείου εξωτερικού µώλου στο Travemünde µε το 
Pötenitzer Wiek, Dassower See και τους παλαιούς βραχίονες του 
Teerhofinsel  

Leda: Από την είσοδο του προλιµένα της θαλάσσιας λεκάνης ανύψωσης του 
Leer έως τις εκβολές 

Hunte: Από το λιµάνι του Oldenburg και 140 µέτρα κατάντη από τη γέφυρα 
της Αµαλίας (Amalienbrücke) στο Oldenburg έως τις εκβολές. 

Lesum: Από τη σιδηροδροµική γέφυρα του Bremen-Burg έως τις εκβολές. 

Este: Από τη θύρα του φράγµατος Buxtehude έως το πρόχωµα του 
φράγµατος του Este 

Lühe: Από τη θύρα του φράγµατος Au-Mühle στο Horneburg έως το 
πρόχωµα του φράγµατος του Lühe 

Schwinge: Από τη θύρα του φράγµατος του Salztor στο Stade έως το πρόχωµα 
του φράγµατος Schwinge 

Oste: Από το βορειοανατολικό άκρο του προχώµατος του φράγµατος 
Mühlenwehre στο Bremervörde έως το πρόχωµα του φράγµατος Oste-
Sperrwerk 

Pinnau: Από το νοτιοδυτικό άκρο της σιδηροδροµικής γέφυρας στο Pinneberg 
έως το πρόχωµα του φράγµατος Pinnau-Sperrwerk 
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Krückau: Από το νοτιοδυτικό άκρο της οδικής γέφυρας της οδού Wedenkamp 
στο Elmshorn έως το πρόχωµα του φράγµατος του Krückau- 
Sperrwerk 

Stör: Από το παλιρροιόµετρο Rensing έως το πρόχωµα του φράγµατος Stör 

Freiburger Hafenpriel: Από το ανατολικό άκρο των λεκανών ανύψωσης των υδάτων του 
Freiburg an der Elbe έως τις εκβολές 

Wismarbucht, Kirchsee, 
Breitling, Salzhaff και 
λιµένας του Wismar: 

Με κατεύθυνση προς την ανοικτή θάλασσα που οριοθετείται από 
τις γραµµές που συνδέουν τους φανούς Hoher Wieschendorf Huk 
και Timmendorf και τους φανούς του Gollwitz στη νήσο Poel και 
το νότιο άκρο της χερσονήσου Wustrow 

Warnow, µε το Breitling 
και δευτερεύοντες 
βραχίονες: 

Κατάντη του προχώµατος του φράγµατος Mühlendamm από το 
βορειότερο άκρο της γέφυρας Geinitzbrücke στο Rostock προς την 
ανοικτή θάλασσα που οριοθετείται από τη γραµµή που συνδέει τα 
βορειότερα σηµεία του δυτικού και ανατολικού µώλου στο 
Warnemünde 

Τα ύδατα που 
περικλείονται από την 
ηπειρωτική περιοχή και 
τις χερσονήσους Darß και 
Zingst καθώς και τις 
νήσους Hiddensee και 
Rügen 
(συµπεριλαµβανοµένου 
του λιµένα Stralsund): 

Με κατεύθυνση προς την ανοικτή θάλασσα µεταξύ : 

− της χερσονήσου Zingst και της νήσου Bock: έως 54° 26' 42'' 
Β γεωγραφικό πλάτος  

− των νήσων Bock και Hiddensee: έως τη γραµµή που συνδέει 
το βόρειο άκρο της νήσου Bock µε το νότιο άκρο της νήσου 
Hiddensee 

− επί των νήσων Hiddensee και Rügen (Bug): έως τη γραµµή 
που συνδέει το νοτιοανατολικό άκρο του Neubessin µε το 
Buger Haken.  

Greifswald Bodden και 
λιµένας Greifswald, 
συµπεριλαµβανοµένου 
του Ryck: 

µε κατεύθυνση προς την ανοικτή θάλασσα έως τη γραµµή που 
συνδέει το ανατολικό άκρο του Thiessower Haken (Südperd) µε το 
ανατολικό άκρο της νήσου Ruden και καταλήγει στο βόρειο άκρο 
της νήσου Usedom (54° 10' 37" Β γεωγραφικό πλάτος, 13° 47' 51" 
A γεωγραφικό µήκος). 
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Τα ύδατα που 
περικλείονται από την 
ηπειρωτική περιοχή και 
την νήσο Usedom 
(ποταµός Peene, 
συµπεριλαµβανοµένου 
του λιµένα Wolgast, των 
κλειστών νερών και της 
λιµνοθάλασσας του 
Stettin): 

µε κατεύθυνση προς ανατολάς έως τα γερµανοπολωνικά σύνορα 
διασχίζοντας τη λιµνοθάλασσα του Stettin. 

*Στην περίπτωση πλοίων νηολογηµένων σε άλλο κράτος, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 32 
της συµφωνίας Ems-Dollart της 8ης Απριλίου 1960 (Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ο∆Γ 1963 
II, σ. 602). 

 

Γαλλική ∆ηµοκρατία 

 

Dordogne: Κατάντη από την πέτρινη γέφυρα στο Libourne έως τις εκβολές 

Garonne : Κατάντη από την πέτρινη γέφυρα στο Bordeaux έως τις εκβολές 

Gironde  

Loire: Κατάντη από τη γέφυρα Haudaudine του δευτερεύοντα βραχίονα της 
Madeleine έως τις εκβολές και από τη γέφυρα Pirmil στο 
δευτερεύονται βραχίονα του Pirmil. 

Rhône: Κατάντη από τη γέφυρα Trinquetaille στην Arles και από εκεί µε 
κατεύθυνση τη Μασσαλία 

Σηκουάνας: Από τη γέφυρα Jeanne d'Arc στη Rouen έως τις εκβολές 
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∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας 

Λίµνη Balaton. 

Βασίλειο των Κάτω Χωρών 

Dollard. 

Eems. 

Waddenzee : συµπεριλαµβανοµένων των ζεύξεων µε τη Βόρειo Θάλασσα. 

Ijsselmeer : συµπεριλαµβανοµένου του Markermeer και του Ijmeer, εκτός των Gouwzee, 

Nieuwe Waterweg και Scheur. 

Το κανάλι Caland δυτικά του λιµένα Benelux. 

Hollandsch Diep. 

Breediep, Beerkanaal και οι συνδεδεµένοι λιµένες. 

Haringvliet και Vuile Gat : συµπεριλαµβανοµένων των πλωτών οδών που βρίσκονται µεταξύ του 
Goeree-Overflakkee, αφενός, και του Voorne-Putten και του Hoeksche Waard, αφετέρου. 

Hellegat. 

Volkerak. 

Krammer. 

Grevelingenmeer και Brouwerschavensche Gat : συµπεριλαµβανοµένων όλων των πλωτών οδών 
που βρίσκονται µεταξύ Schouwen-Duiveland και Goeree-Overflakkee 
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Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, ανατολικό Escaut και Roompot : συµπεριλαµβανοµένων των 
εσωτερικών πλωτών οδών που βρίσκονται µεταξύ Walcheren, Βόρειου Beveland και Νότιου 
Beveland, αφενός, και Schouwen-Duiveland και Tholen, αφετέρου, εκτός από το κανάλι Escaut -
Ρήνου 

Escaut και δυτικός Escaut και οι θαλάσσιες εκβολές του, συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών 
πλωτών οδών που βρίσκονται µεταξύ της Ζηλανδικής Φλάνδρας, αφενός, και του Walcheren και 
του Νότιου Beveland, αφετέρου, εκτός από το κανάλι Escaut -Ρήνου. 
 

∆ηµοκρατία της Πολωνίας 

Κόλπος Szczecin. 

Κόλπος Kamień. 

Κόλπος Wisła. 

Κόλπος Puck. 

Ταµιευτήρας Włocławski. 

Λίµνη Śniardwy. 

Λίµνη Niegocin. 

Λίµνη Mamry. 
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Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 
 

ΣΚΩΤΙΑ 

 

 

Scapa Flow  Μέσα από την περιοχή που οριοθετείται από τις γραµµές που 
εκτείνονται από το Wharth στη νήσο Flotta έως το Martello Tower 
στο South Walls, και από το Point Cletts στη νήσο Hoy έως το 
τριγωνικό σηµείο Thomson στη νήσο Fara και από εκεί έως το 
Gibraltar Pier στη νήσο Flotta 

Kyle of Durness Νότια του Eilean Dubh 

 

Cromarty Firth Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται µεταξύ North Sutor 
και South Sutor  

Inverness Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Fort George 
έως το Chanonry Point 

Findhorn Bay Μέσα στη γλώσσα ξηράς  

Aberdeen Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το South Jetty 
έως το Abercromby Jetty 

Montrose Basin ∆υτικά της γραµµής που εκτείνεται από βορρά προς νότο 
περνώντας από την είσοδο του λιµένα στο φάρο του Scurdie Ness  

Ποταµός Tay - Dundee Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από την παλιρροιακή 
λιµενολεκάνη (αλιευτική απόβαθρα) Dundee έως το Craig Head, 
East Newport 

Firth of Forth και ποταµός 
Forth
  

Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Firth of Forth 
αλλά όχι ανατολικά της γέφυρας της σιδηροδροµικής γραµµής του 
Forth  

Dumfries Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Airds Point 
έως το Scar Point 

Loch Ryan  Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Cairn Point 
έως το Kircolm Point 

Λιµένας Ayr Εντός των ορίων του υφάλου 

Clyde Άνωθεν των υδάτων της ζώνης 1  
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Kyles of Bute Μεταξύ Colintraive και Rhubodach  

Λιµένας Campbeltown Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Macringan's 
Point έως το Ottercharach Point 

Loch Etive Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Loch Etive 
πάνω από τους καταρράκτες Lora 

Loch Leven Πάνω από τη γέφυρα στο Ballachulish  

Loch Linnhe Βόρεια του φανού του Corran Point 

Loch Eil Ολόκληρο το Loch 

Κανάλι Caledonian Lochs Lochy, Oich και Ness 

Kyle of Lochalsh Κάτω από τα όρια του στενού Akin (Kyle Akin), όχι δυτικά του 
φανού Eilean Ban ούτε ανατολικά του Eileanan Dubha 

Loch Carron Μεταξύ Stromemore και Strome Ferry 

Loch Broom, Ullapool Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από τον φανό 
Ullapool Point έως το Aultnaharrie 

Kylesku ∆ιαµέσου του Loch Cairnbawn στην περιοχή µεταξύ του 
ανατολικότερου άκρου του Garbh Eilean και του δυτικότερου 
άκρου του Eilean na Rainich 

Λιµένας Stornoway Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Arnish Point 
έως τον φάρο στον κόλπο Sandwick, βορειοδυτικά 

Sound of Scalpay Όχι ανατολικά του Berry Cove (Scalpay) ούτε δυτικά του Croc a 
Loin (Harris) 

North Harbour, Scalpay  

και λιµένας Tarbert 

Σε απόσταση ενός µιλίου από τα παράκτια της νήσου Harris 

Loch Awe Ολόκληρο το Loch 

Loch Katrine Ολόκληρο το Loch 
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Loch Lomond Ολόκληρο το Loch 

Loch Tay Ολόκληρο το Loch 

Loch Loyal Ολόκληρο το Loch 

Loch Hope Ολόκληρο το Loch 

Loch Shin Ολόκληρο το Loch 

Loch Assynt Ολόκληρο το Loch 

Loch Glascarnoch Ολόκληρο το Loch 

Loch Fannich Ολόκληρο το Loch 

Loch Maree Ολόκληρο το Loch 

Loch Gairloch Ολόκληρο το Loch 

Loch Monar Ολόκληρο το Loch 

Loch Mullardach Ολόκληρο το Loch 

Loch Cluanie Ολόκληρο το Loch 

Loch Loyne Ολόκληρο το Loch 

Loch Garry Ολόκληρο το Loch 

Loch Quoich Ολόκληρο το Loch 

Loch Arkaig Ολόκληρο το Loch 

LochMorar Ολόκληρο το Loch 

Loch Shiel Ολόκληρο το Loch 
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Loch Earn Ολόκληρο το Loch 

Loch Rannoch Ολόκληρο το Loch 

Loch Tummel Ολόκληρο το Loch 

Loch Ericht Ολόκληρο το Loch 

Loch Fionn Ολόκληρο το Loch 

Loch Glass Ολόκληρο το Loch 

Loch Rimsdale/nan Clar Ολόκληρο το Loch 

  

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ  

Strangford Lough  Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Cloghy Point 
έως το Dogtail Point 

Belfast Lough Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Holywood έως 
το Macedon Point 

Larne
  

Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Larne Pier έως 
την αποβάθρα στη νήσο Magee 

River Bann Από τα άκρα µε κατεύθυνση προς την ανοικτή θάλασσα του 
λιµενοβραχίονα έως τη γέφυρα Toome 

Lough Erne Άνω και κάτω τµήµα της λίµνης Erne 

Lough Neagh Σε απόσταση 2 µιλίων από τα παράκτια 
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Berwick Εντός των ορίων του λιµενοβραχίονα 

Warkworth Εντός των ορίων του λιµενοβραχίονα 

Blyth

  

Εντός των ορίων των εξωτερικών κεφαλών του µώλου  

Ποταµός Tyne Dunston Staithes έως τις κεφαλές του µώλου Tyne  

Ποταµός Wear Fatfield έως τις κεφαλές του µώλου Sunderland 

Seaham Εντός των ορίων του λιµενοβραχίονα 

Hartlepool Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Middleton 
Jetty έως την κεφαλή του παλαιού µώλου 

Εντός των ορίων της γραµµής που συνδέει την κεφαλή του βόρειου 
µώλου µε την κεφαλή του νοτίου µώλου 

Ποταµός Tees Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται κατ΄ευθείαν προς τα 
δυτικά από το Government Jetty έως το φράγµα Tees 

Whitby Εντός των ορίων των κεφαλών του µώλου στον ποταµό Whitby  

Ποταµός Humber Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το North Ferriby 
έως το South Ferriby  

Νηοδόχος Grimsby Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από τον δυτικό µώλο 
της παλιρροιακής λιµενολεκάνης έως τον ανατολικό µώλο των 
αλιευτικών αποβαθρών, βόρεια αποβάθρα 

Boston Εντός των ορίων του New Cut 

Dutch River Ολόκληρο το κανάλι 

Ποταµός Hull Beverley Beck έως τον ποταµό Humber 

Kielder Water Ολόκληρη η λίµνη 
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Ποταµός Ouse Κάτω από την κλεισιά Naburn 

Ποταµός Trent Κάτω από την κλεισιά Cromwell  

Ποταµός Wharfe Από τη ζεύξη µε τον ποταµό Ouse έως τη γέφυρα Tadcaster  

Scarborough Εντός των ορίων των κεφαλών του µώλου Scarborough  

 

ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

Ποταµός Severn Bόρεια της γραµµής που εκτείνεται κατ΄ευθείαν δυτικά από το 
Sharpness Point (51o 43 4'Β) έως το Llanthony και Maisemore 
Weirs και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 3. 

Ποταµός Wye Στο Chepstow, βόρεια του γεωγραφικού πλάτους (51o 38.0'Β) έως 
το Monmouth 

Newport Βόρεια του περάσµατος των εναέριων ηλεκτρικών καλωδίων στο 
Fifoots Points 

Cardiff Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το South Jetty 
έως το Penarth Head 

Περίκλειστα ύδατα προς τα δυτικά του φράγµατος του κόλπου του 
Cardiff  

Barry Εντός των ορίων της γραµµής που συνδέει τα άκρα µε κατεύθυνση 
προς την ανοικτή θάλασσα του λιµενοβραχίονα 

Port Talbot Εντός των ορίων της γραµµής που συνδέει τα άκρα µε κατεύθυνση 
προς την ανοικτή θάλασσα του λιµενοβραχίονα στον ποταµό Afran 
εξωτερικά των περίκλειστων νηοδόχων (docks).  

Neath Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται κατ΄ευθείαν βόρεια από 
το προς τη θάλασσα άκρο της προβλήτας των πετρελαιοφόρων στον 
κόλπο Baglan (51o 37.2'Β, 3ο50.5'∆) 

Llanelli & Burry Port  Εντός των ορίων της περιοχής που οριοθετείται από τη γραµµή που 
εκτείνεται από τον δυτικό µώλο του Burry Port έως το Whiteford Point 

Milford Haven Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το νότιο Hook Point 
έως το Thorn Point 

Fishguard Εντός των ορίων της γραµµής που συνδέει τις προς τη θάλασσα άκρες 
του βορείου και ανατολικού λιµενοβραχίονα 
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Cardigan Μέσα από τα στενά στο Pen-Yr-Ergyd 

Aberystwyth Εντός των ορίων της γραµµής που συνδέει τις προς τη θάλασσα άκρες 
των λιµενοβραχιόνων 

Aberdyfi Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από τον σιδηροδροµικό 
σταθµό Aberdyfi έως το Twyni Bach Beacon 

Barmouth Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από τον σιδηροδροµικό 
σταθµό Barmouth έως το Penrhyn Point 

Portmadoc Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Harlech Point έως 
το Graig Ddu 

Holyhead Εντός των ορίων της περιοχής που οριοθετείται από τον κύριο 
λιµενοβραχίονα και τη γραµµή που εκτείνεται µεταξύ της κεφαλής του 
λιµενοβραχίονα και το Brynglas Point, Towyn Bay 

Menai Straits Εντός των στενών Menai µεταξύ της γραµµής που συνδέει το Aber 
Menai Point στο Belan Point και της γραµµής που συνδέει το 
Beaumaris Pier µε το Pen-y-Coed Point 

Conway Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Mussel Hill έως 
το Tremlyd Point 

Llandudno Εντός των ορίων του λιµενοβραχίονα 

Rhyl Εντός των ορίων του λιµενοβραχίονα 

Ποταµός Dee Πάνω από το Connah’s Quay έως το σηµείο άντλησης νερού 
Barrelwell Hill  

Ποταµός Mersey Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται µεταξύ του φάρου του 
Rock και της βορειοδυτικής νηοδόχου Seaforth εξαιρουµένων ωστόσο 
άλλων νηοδόχων 

Preston και Southport Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Lytham έως το 
Southport και εντός των ορίων των νηοδόχων του Preston  

Fleetwood Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Low Light έως το 
Knott 

Ποταµός Lune Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Sunderland Point 
έως το Chapel Hill, συµπεριλαµβανοµένης της νηοδόχου Glasson  

Barrow Εντός των ορίων της γραµµής που συνδέει Haws Point, Isles of 
Walney έως Roa Island Slipway 
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Whitehaven Εντός των ορίων του λιµενοβραχίονα 

Workington Εντός των ορίων του λιµενοβραχίονα 

Maryport Εντός των ορίων του λιµενοβραχίονα 

Carlisle Εντός των ορίων της γραµµής που συνδέει Carlisle Point µε Torduff 

Coniston Water Ολόκληρη η λίµνη 

Derwentwater Ολόκληρη η λίµνη 

Ullswater Ολόκληρη η λίµνη 

Windermere Ολόκληρη η λίµνη 

 

ΝΟΤΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

 

Λιµένας Blakeney και 
Morston και πέριξ  

Προς τα ανατολικά της γραµµής µε κατεύθυνση προς νότο  από το 
Blakeney Point έως την είσοδο του ποταµού Stiffkey 

Ποταµός Orwell και 
ποταµός Stour 

Ποταµός Orwell εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από 
τον λιµενοβραχίονα Blackmanshead έως το Landguard Point και 
προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 3. 

Ποταµός Blackwater Όλες οι πλωτές οδοί έως τη γραµµή που εκτείνεται από το 
νοτιοδυτικό άκρο της νήσου Mersea έως το Sales Point 

Ποταµός Crouch και 
Ποταµός Roach 

Ποταµός Crouch εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από 
το Holliwell Point έως το Foulness Point, συµπεριλαµβανοµένου 
του ποταµού Roach 

Ποταµός Τάµεσης και οι 
παραπόταµοί του  

Ποταµός Τάµεσης πάνω από τη γραµµή που εκτείνεται από βορρά 
προς νότο περνώντας από το ανατολικό άκρο του Denton Wharf 
Pier, Gravesend έως την κλεισιά Teddington  

Ποταµός Medway και 
Swale 

Ποταµός Medway από τη γραµµή που εκτείνεται µεταξύ Garrison 
Point και Grain Tower µέχρι το Allington Lock, και Swale από 
Whitstable έως τον ποταµό Medway 
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Ποταµός Stour (Kent) Ποταµός Stour άνωθεν των εκβολών έως την αποβάθρα στο 
Flagstaff Reach 

Λιµένας Dover  Εντός των ορίων των γραµµών µεταξύ της ανατολικής και δυτικής 
εισόδου του λιµένα  

Ποταµός Rother Ποταµός Rother πάνω από το σταθµό παλιρροιακών σηµάτων στο 
Camber έως το Scots Float Sluice και της εισόδου της κλεισιάδος 
στον ποταµό Brede 

Ποταµός Adur και 
Southwick Canal 

Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται εγκαρσίως της 
εισόδου του λιµένα Shoreham έως την κλεισιά του καναλιού 
Southwick και έως τη δυτική άκρη Tarmac Wharf 

Ποταµός Arun Ποταµός Arun πάνω από το Littlehampton Pier έως τη µαρίνα 
Littlehampton  

Ποταµός Ouse (Sussex) 
Newhaven 

Ποταµός Ouse από τη γραµµή που εκτείνεται εγκαρσίως των 
µώλων της εισόδου του λιµένα Newhaven έως τη βόρεια άκρη του 
North Quay 

Brighton Εξωτερικός λιµένας της µαρίνας του Brighton εντός των ορίων της 
γραµµής που εκτείνεται από τη νότια άκρη του West Quay έως τη 
βόρεια άκρη του South Quay 

Chichester Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται µεταξύ του Eastoke 
Point και της κορυφής του κωδωνοστασίου της εκκλησίας West 
Wittering και προς τα ανοικτά των υδάτων της ζώνης 3. 

Λιµένας Langstone  Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται µεταξύ του Eastney 
Point και του Gunner Point 

Portsmouth Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται εγκαρσίως της 
εισόδου του λιµένα από το Blockhouse Port έως το Round Tower 

Bembridge, Isle of Wight Εντός των ορίων του λιµένα Brading  

Cowes, Isle of Wight Ποταµός Medina εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από 
τον φανό του λιµενοβραχίονα στην ανατολική όχθη έως το House 
Light στη δυτική όχθη  

Southampton Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Calshot Castle 
έως το Hook Bake 

Beaulieu River Εντός των ορίων του Beaulieu River, όχι ανατολικά της γραµµής µε 
κατεύθυνση βορρά/νότο, περνώντας από το Inchmery House 
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Keyhaven Lake Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται κατ’ ευθείαν βόρεια 
από τον κάτω φανό του Hurst Point έως το Keyhaven Marshes 

Christchurch The Run 

Poole Εντός των ορίων του πορθµείου Chain Ferry µεταξύ Sandbanks και 
South Haven Point  

Exeter Εντός των ορίων της ανατολικοδυτικής γραµµής που εκτείνεται από 
το Warren Point έως τον παράκτιο ναυαγοσωστικό σταθµό απέναντι 
από το Checkstone Ledge 

Teignmouth Εντός των ορίων του λιµένα 

Ποταµός Dart Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Kettle Point 
έως το Battery Point 

Ποταµός Salcombe Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Splat Point έως 
το Limebury Point  

Plymouth Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Mount Batten 
Pier έως το Raveness Point µέσω των Drake's Islands. Ο ποταµός 
Yealm εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Warren 
Point έως το Misery Point 

Fowey Εντός των ορίων του λιµένα 

Falmouth Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το St. Anthony 
Head έως το Pendennis Point 

Ποταµός Camel Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Gun Point έως 
το Brea Hill 

Ποταµοί Taw και 
Torridge 

Εντός των ορίων της γραµµής µε προσανατολισµό 200o από τον 
φάρο τουCrow Point έως την όχθη στο Skern Point 

Bridgewater Νοτίως της γραµµής που εκτείνεται κατ’ ευθείαν ανατολικά από το 
Stert Point (51o 13.0'Β) 

Ποταµός Avon (Avon) Εντός των ορίων της γραµµής που εκτείνεται από το Avonmouth 
Pier έως το Wharf Point και το Netham Dam 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΖΩΝΗ 3 
 
Βασίλειο του Βελγίου 
 
Escaut Maritime (κατάντη του όρµου της Αµβέρσας). 

 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 
Labe: από την κλεισιά Ústí nad Labem-Střekov έως την κλεισιά Lovosice. 
 
Λίµνες φράγµατος: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, 
Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, 
Žermanice. 
 
Λίµνη Máchovo.  
 
Υδάτινη περιοχή Velké Žernoseky. 
 
Τεχνητές λίµνες: Oleksovice, Svět, Velké Dářko. 
 
Λίµνες χάλικα : Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov. 
 
 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 

∆ούναβης από το Kelheim (km 2414,72) έως τα γερµανο-αυστριακά σύνορα 

Ρήνος από τα γερµανο-ελβετικά σύνορα έως τα γερµανο-ολλανδικά 
σύνορα 

Έλβας από τις εκβολές του καναλιού Elbe-Seiten (Elbe-Seiten-Kanal) έως 
το χαµηλότερο όριο του λιµένα του Αµβούργου 

Müritz  
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Γαλλική ∆ηµοκρατία  

Ρήνος 

 

∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας 

 

∆ούναβης: από rkm 1812 έως rkm 1433. 
 
∆ούναβης Moson: από rkm 14 έως rkm 0. 
 
∆ούναβης Szentendre από rkm 32 έως rkm 0. 
 
∆ούναβης Ráckeve: από rkm 58 έως rkm 0. 
 
Ποταµός Tisza: από rkm 685 έως rkm 160. 
 
Ποταµός Dráva: από rkm 198 έως rkm 70. 
 
Ποταµός Bodrog: από rkm 51 έως rkm 0. 
 
Ποταµός Kettős-Körös: από rkm 23 έως rkm 0. 
 
Ποταµός Hármas-Körös: από rkm 91 έως rkm 0. 
 
Κανάλι Sió: από rkm 23 έως rkm 0. 
 
Λίµνη Velence. 
 
Λίµνη Fertő. 
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Βασίλειο των Κάτω Χωρών 
 
Ρήνος. 
 
Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, 
Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer, 
Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij, Afgesloten Ij, Noordzeekanaal, λιµένας Ijmuiden, περιοχή 
του λιµένα του Ρόττερνταµ, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe 
Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch 
Kanaal, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, κανάλι Άµστερνταµ-Ρήνου, Veerse Meer, κανάλι 
Escaut-Ρήνου από τα χερσαία σύνορα έως τις εκβολές στο Volkerak, Amer, Bergsche Maas, Meuse 
κατάντη από το Venlo, Gooimeer, Europort, κανάλι Caland (ανατολικά του λιµένα Benelux), 
Hartelkanaal. 
 
∆ηµοκρατία της Αυστρίας 

∆ούναβης : από τα γερµανο-αυστρικά σύνορα έως τα σύνορα µε τη Σλοβακία. 

Inn : από τις εκβολές έως το σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Passau-Ingling. 

Traun : από τις εκβολές έως το km 1,80. 

Enns : από τις εκβολές έως το km 2,70. 

March : έως το km 6,00. 

 

∆ηµοκρατία της Πολωνίας 

− Ποταµός Biebrza: από τη ζεύξη µε το κανάλι Augustowski έως τις εκβολές του ποταµού 

Narwia 

− Ποταµός Brda: από τη ζεύξη µε το κανάλι Bydgoski στο Bydgoszcz έως τις εκβολές του 

ποταµού Wisła 

− Ποταµός Bug: από τις εκβολές του ποταµού Muchawiec έως τις εκβολές του ποταµού Narwia 

− Λίµνη Dąbie έως τα σύνορα µε τα εσωτερικά πλωτά ύδατα 
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− Κανάλι Augustowski: από τη ζεύξη µε τον ποταµό Biebrza έως τα σύνορα, 

συµπεριλαµβανοµένων των λιµνών που βρίσκονται κατά µήκος του καναλιού αυτού 
 
− Κανάλι Bartnicki: από τη λίµνη Ruda Woda έως τη λίµνη Bartężek συµπεριλαµβανοµένης 
 
− Κανάλι Bydgoski 
 
− Κανάλι Elbląski: από τη λίµνη Druzno έως τη λίµνη Jeziorak και τη λίµνη Szeląg Wielki, 

συµπεριλαµβανοµένων των λιµνών αυτών καθώς και των λιµνών κατά µήκος του καναλιού 
αυτού, και η παράλληλη πλωτή διώρυγα µε κατεύθυνση το Zalewo από τη λίµνη Jeziorak έως 
τη λίµνη Ewingi, συµπεριλαµβανοµένης 

 
− Κανάλι Gliwicki µαζί µε το κανάλι Kędzierzyński 
 
− Κανάλι Jagielloński: από τη ζεύξη µε τον ποταµό Elbląg έως τον ποταµό Nogat 
 
− Κανάλι Łączański 
 
− Κανάλι Ślesiński και οι λίµνες κατά µήκος του καναλιού αυτού και η λίµνη Gopło 
 
− Κανάλι Żerański 
 
− Ποταµός Martwa Wisła: από τον ποταµό Wisła στο Przegalina έως τα σύνορα 

συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών πλωτών υδάτων 
 
− Ποταµός Narew: από τις εκβολές του ποταµού Biebrza έως τις εκβολές του ποταµού Wisła, 

συµπεριλαµβανοµένης της λίµνης Zegrzyński 
 
− Ποταµός Nogat: από τον ποταµό Wisła έως τις εκβολές στο Zalew Wisłany 
 
− Ποταµός Noteć (άνω τµήµα): από τη λίµνη Jezioro Gopło έως τη ζεύξη µε το κανάλι 

Górnonotecki και το κανάλι Górnonotecki και ο ποταµός Noteć (κάτω τµήµα) από τη ζεύξη 
µε το κανάλι Bydgoski έως τις εκβολές του ποταµού Warta 

 
− Ποταµός Nysa Łużycka από το Gubin έως τις εκβολές του ποταµού Oder  
 
− Ποταµός Oder : από την πόλη Racibórz έως τη ζεύξη µε τον ποταµό Eastern Oder, ο οποίος από 

τον δίαυλο Klucz-Ustowo γίνεται ο ποταµός Regalica, καθώς και ο ποταµός αυτός και οι 
παραπόταµοί του έως τη λίµνη Dąbie, και η παράλληλη πλωτή διώρυγα του Oder από την κλεισιά 
Opatowice έως την κλεισιά της πόλης Wrocław 
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− Ποταµός Western Oder από το φράγµα Widuchowa (704,1 rkm από τον ποταµό Oder) έως τα 

σύνορα µε τα εσωτερικά πλωτά ύδατα, µαζί µε τους παραποτάµους και ο δίαυλος Klucz-
Ustowo που συνδέει τον ποταµό Eastern Oder µε τον ποταµό Western Oder  

 
− Ποταµός Parnica και δίαυλος Partnicki από τον ποταµό Western Oder έως τα σύνορα µε τα 

εσωτερικά πλωτά ύδατα 
 
− Ποταµός Pisa από τη λίµνη Roś έως τις εκβολές του ποταµού Narew 
 
− Ποταµός Szkarpawa από τον ποταµό Wisła έως τις εκβολές του κόλπου Wisła 
 
− Ποταµός Warta από τη λίµνη Ślesiński έως τις εκβολές του ποταµού Oder. 
 
− ∆ίκτυο των µεγαλών λιµνών της Μαζουρίας που περιλαµβάνει τις λίµνες που συνδέονται µε 

τους ποταµούς και τα κανάλια που αποτελούν την κύρια πλωτή οδό από τη λίµνη Roś 
(συµπεριλαµβανοµένης) στο Pisz έως το κανάλι Węgorzewski (συµπεριλαµβανοµένου του 
καναλιού αυτού) στο Węgorzewo, µαζί µε τις λίµνες: Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, 
Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty και 
Święcajty, συµπεριλαµβανοµένου του καναλιού Giżycki και του καναλιού Niegociński καθώς 
και του καναλιού Piękna Góra, καθώς και η παράλληλη οδός της λίµνης Ryńskie 
(συµπεριλαµβανοµένης) στο Ryn έως τη λίµνη Nidzkie (έως 3 km, που συνορεύει µε την 
προστατευόµενη περιοχή «Λίµνη Nidzkie»), µαζί µε τις λίµνες: Bełdany, Guzianka Mała και 
Guzianka Wielka. 

 
− Ο ποταµός Wisła από τις εκβολές του ποταµού Przemsza έως τη ζεύξη µε το κανάλι 

Łączański καθώς και από τις εκβολές του καναλιού αυτού στο Skawina έως τις εκβολές του 
ποταµού Wisła στον κόλπο του Gdańsk, εξαιρουµένης της λίµνης περισυλλογής υδάτων 
Włocławski. 

 
∆ηµοκρατία της Σλοβακίας 
 

∆ούναβης: από το Devín (rkm 1880,26) έως τα σύνορα Σλοβακίας-Ουγγαρίας. 
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Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 

ΣΚΩΤΙΑ  

Leith (Εδιµβούργο) Εντός των ορίων του λιµενοβραχίονα 

Γλασκώβη Strathclyde
 
Loch 

Κανάλι Crinan Crinan έως το Ardrishaig  

Κανάλι Caledonian Τα τµήµατα του καναλιού  

 

ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

 

Ποταµός Lagan Φράγµα του Lagan έως το Stranmillis 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ  

 

Ποταµός Wear (µη 
παλιρροιακός) 

Η παλαιά γέφυρα του σιδηροδροµικού σταθµού Durham έως τη 
γέφυρα Prebends (Prebends Bridge), Durham 

Ποταµός Tees Ανάντη από το φράγµα του ποταµού Tees  

Νηοδόχος Grimsby Εντός της κλεισιάδος 

Νηοδόχος Immingham Εντός της κλεισιάδος 

Νηοδόχοι Hull Εντός των κλεισιάδων 

Νηοδόχος Boston Εντός των θυρών της κλεισιάδος 

∆ιώρυγα Aire και Calder  Νηοδόχοι Goole µέχρι το Leeds, ζεύξη µε το κανάλι Leeds και 
Liverpool, ζεύξη Bank Dole έως το Selby (κλεισιά του ποταµού 
Ouse), ζεύξη Castleford έως το Wakefield (κλεισιά Falling)  
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Ποταµός Ancholme Κλεισιάδα Ferriby έως το Brigg 

Κανάλι Calder και Hebble  Wakefield (κλεισιά Falling έως την κλεισιά Broadcut Top) 

Ποταµός Foss Από τη ζεύξη (Blue Bridge) µε τον ποταµό Ouse έως τη γέφυρα 
Monk (Monk Bridge) 

Κανάλι Fossdyke  Ζεύξη µε τον ποταµό Trent έως το Brayford Pool 

Νηοδόχος Goole Εντός των θυρών της κλεισιάδος  

Hornsea Mere Ολόκληρο το κανάλι 

Ποταµός Hull Από την κλεισιά Struncheon Hill έως το Beverley Beck 

Κανάλι Market Weighton  Κλεισιά του ποταµού Humber έως την κλεισιά Sod Houses  

Κανάλι New Junction  Ολόκληρο το κανάλι 

Ποταµός Ouse Από την κλεισιά Naburn έως το Nun Monkton 

Sheffield και κανάλι South 
Yorkshire 

Κλεισιά Keadby έως την κλεισιά Tinsley  

Ποταµός Trent Κλεισιά Cromwell έως το Shardlow 

Ποταµός Witham
  

Κλεισιά Boston έως Brayford Poole (Lincoln) 

 

ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ 

Ποταµός Severn Πάνω από το Llanthony και τα προχώµατα Maisemore 
(Maisemore Weirs) 

Ποταµός Wye Πάνω από το Monmouth 

Cardiff Roath Park Lake 
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Λιµένας Talbot Εντός των ορίων των περίκλειστων νηοδόχων 

Swansea Εντός των ορίων των περίκλειστων νηοδόχων 

Ποταµός Dee Πάνω από το σηµείο άντλησης νερού Barrelwell Hill  

Ποταµός Mersey 
  

Οι νηοδόχοι (εξαιρουµένης της νηοδόχου Seaforth) 

Ποταµός Lune Πάνω από τη νηοδόχο Glasson 

Ποταµός Avon (Midland) Κλεισιά Tewkesbury έως το Evesham 

Gloucester Νηοδόχοι Gloucester City Gloucester/κανάλι Sharpness 

Λίµνη Hollingworth  Ολόκληρη η λίµνη 

Κανάλι Manchester Ship  Ολόκληρο το κανάλι και οι νηοδόχοι Salford, 
συµπεριλαµβανοµένου του ποταµού Irwell 

Pickmere Lake  Ολόκληρη η λίµνη 

Ποταµός Tawe Μεταξύ του επιθαλάσσιου φράγµατος/µαρίνας και του 
αθλητικού σταδίου Morfa  

Rudyard Lake Ολόκληρη η λίµνη 

Ποταµός Weaver Κάτω από το Northwich 

 

ΝΟΤΙΑ ΑΓΓΛΙΑ 

 

Ποταµός Nene Wisbech Cut και ποταµός Nene έως την κλεισιά Dog-in 
a-Doublet  

Ποταµός Great Ouse Kings Lynn Cut και ποταµός Great Ouse κάτω από την οδική 
γέφυρα West Lynn  

Yarmouth Εκβολές του ποταµού Yare από τη γραµµή που εκτείνεται 
µεταξύ των άκρων της βορείου και νοτίου εισόδου των µώλων, 
συµπεριλαµβανοµένου του Breydon Water 
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Lowestoft Λιµένας Lowestoft κάτω από την κλεισιά Mutford έως τη 
γραµµή που εκτείνεται µεταξύ της εισόδου των µώλων του 
εξωτερικού λιµένα  

Ποταµοί Alde και Ore Πάνω από την είσοδο προς τον ποταµό Ore έως το Westrow 
Point 

 

Ποταµός Deben Πάνω από την είσοδο προς τον ποταµό Deben έως το Felixstowe 
Ferry  

Ποταµός Orwell και ποταµός 
Stour 

Από τη γραµµή που εκτείνεται από το Fagbury Point έως το 
Point Shotley στον ποταµό Orwell έως τη νηοδόχο Ipswich, και 
από εκεί από τη γραµµή που εκτείνεται προς βορρά/νότο 
εγκαρσίως του Erwarton Ness στον ποταµό Stour έως το 
Manningtree 

Κανάλι Chelmer & 
Blackwater
  

Ανατολικά της κλεισιάδος Beeleigh  

Ποταµός Τάµεσης και οι 
παραπόταµοί του 

Ποταµός Τάµεσης άνωθεν της κλεισιάδος Teddington έως την 
Οξφόρδη  

Ποταµός Adur και κανάλι 
Southwick  

Ποταµός Adur πάνω από τη δυτική άκρη του Tarmac Wharf, και 
εντός του καναλιού Southwick  

Ποταµός Arun Ποταµός Arun πάνω από τη µαρίνα Littlehampton  

Ποταµός Ouse (Sussex) 
Newhaven 

Ποταµός Ouse πάνω από τη βόρεια άκρη του North Quay  

Bewl Water Ολόκληρη η λίµνη 

Grafham Water Ολόκληρη η λίµνη 

Rutland Water Ολόκληρη η λίµνη 

Thorpe Park Lake Ολόκληρη η λίµνη 

Chichester Ανατολικά της γραµµής που συνδέει το Cobnor Point µε το 
Chalkdock Point 

Christchurch Εντός του λιµένα Christchurch εκτός του Run 
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Κανάλι Exeter Ολόκληρο το κανάλι 

Ποταµός Avon (Avon) Νηοδόχοι της πόλης Bristol  

Netham Dam έως Pulteney Weir 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΖΩΝΗ 4 

 

Βασίλειο του Βελγίου 

Όλο το βελγικό δίκτυο εκτός από τις πλωτές οδούς της Ζώνης 3. 

 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 

Όλες οι άλλες πλωτές οδοί που δεν απαριθµούνται στις Ζώνες 1, 2 και 3. 

 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας 

Όλες οι πλωτές οδοί, εξαιρουµένων εκείνων που περιλαµβάνονται στις Ζώνες 1, 2 και 3. 

 

Γαλλική ∆ηµοκρατία 

Όλο το γαλλικό δίκτυο εκτός από τις πλωτές οδούς των Ζωνών 1, 2 και 3. 

 

Ιταλική ∆ηµοκρατία 
 
Ποταµός Πάδος : από την Piacenza έως τις εκβολές. 
 
Κανάλι Μιλάνου-Κρεµόνας (Cremona), ποταµός Πάδος: το τελικό τµήµα µήκους 15 km που 
συνδέεται µε τον Πάδο. 
 
Ποταµός Mincio : από τη Mantua, Governolo µέχρι τον Πάδο. 
 
Idrovia Ferrarese : από τον Πάδο (Pontelagoscuro), τη Φερράρα µέχρι το Porto Garibaldi. 
 
Κανάλια του Brondolo και του Valle : από τον ανατολικό Πάδο µέχρι τη λιµνοθάλασσα της 
Βενετίας. 
 
Κανάλι Fissero-Tartaro-Canalbianco : από την Adria µέχρι τον ανατολικό Πάδο. 
 
Παράκτια της Βενετίας : από τη λιµνοθάλασσα της Βενετίας µέχρι το Grado. 
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∆ηµοκρατία της Λιθουανίας 

Ολόκληρο το δίκτυο της Λιθουανίας. 

 

Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου 

Moselle. 

 

∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας 

Όλες οι άλλες πλωτές οδοί που δεν απαριθµούνται στις Ζώνες 1, 2 και 3. 

 

Βασίλειο των Κάτω Χωρών 

Όλοι οι άλλοι ποταµοί, κανάλια και εσωτερικά πλωτά ύδατα που δεν απαριθµούνται στις Ζώνες 1, 

2 και 3 

 

∆ηµοκρατία της Αυστρίας 

Thaya: έως το Bernhardsthal. 

March: άνω του km 6,00. 

 

∆ηµοκρατία της Πολωνίας 

Όλες οι άλλες πλωτές οδοί που δεν απαριθµούνται στις Ζώνες 1, 2 και 3. 

 

∆ηµοκρατία της Σλοβακίας 

Όλες οι άλλες πλωτές οδοί που δεν απαριθµούνται στη Ζώνη 3. 
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Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας 

ΣΚΩΤΙΑ  

Κανάλι Ratho και Linlithgow 
Union  

Ολόκληρο το κανάλι 

Γλασκώβη Κανάλι Forth και Clyde 

 

Κανάλι Monkland - Τµήµατα Faskine και Drumpellier  

Hogganfield Loch 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ  

 

Ποταµός Ancholme Brigg έως την κλεισιά Harram Hill  

Κανάλι Calder and Hebble  Άνω τµήµα της κλεισιάς Broadcut Top έως τη γέφυρα Sowerby  

Κανάλι Chesterfield  ∆υτικό Stockwith έως Worksop 

Κανάλι Cromford Ολόκληρο το κανάλι 

Ποταµός Derwent Από τη ζεύξη µε τον ποταµό Ouse έως τη γέφυρα Stamford  

∆ιώρυγγα Driffield  Από την κλεισιά Struncheon Hill έως το Great Driffield 

Κανάλι Erewash Από την κλεισιά Trent έως την κλεισιά Langley Mill  

Κανάλι Huddersfield  Ζεύξη µε το κανάλι Calder και Hebble στη γέφυρα Coopers 
Bridge έως το κανάλι Huddersfield Narrow στο Huddersfield 

Μεταξύ Ashton-Under-Lyne και Huddersfield 

Κανάλι Leeds-Λίβερπουλ  Από την κλεισιά του ποταµού Leeds έως το Skipton Wharf 

Light Water Valley Lake Ολόκληρη η λίµνη 
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The Mere, Scarborough  Ολόκληρη η λίµνη 

Ποταµός Ouse Πάνω από τον ταµιευτήρα Nun Monkton  

 

Κανάλι Pocklington  Από τη ζεύξη µε τον ποταµό Derwent έως το Melbourne Basin 

Sheffield και κανάλι South 
Yorkshire 

Κλεισιά Tinsley έως το Sheffield 

Ποταµός Soar Ζεύξη µε τον ποταµό Trent έως το Loughborough 

Κανάλι Trent and Mersey  Shardlow έως την κλεισιά Dellow Lane  

Ποταµός Ure και κανάλι 
Ripon Canal 

Από τη ζεύξη µε τον ποταµό Ouse έως το κανάλι Ripon (Ripon 
Basin) 

 

Κανάλι Ashton  Ολόκληρο το κανάλι 

 

ΟΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ 

Ποταµός Avon (Midland) Πάνω από το Evesham 

∆ιώρυγα Birmingham  Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Birmingham και 
Fazeley  

Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Coventry
  

Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Grand Union (από τη 
ζεύξη µε το Napton έως το 
Birmingham και Fazeley) 

Ολόκληρο το τµήµα του καναλιού 
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Κανάλι Kennet και Avon 
(από το Bath έως το 
Newbury) 

Ολόκληρο το τµήµα του καναλιού 

Κανάλι Lancaster  Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Leeds and Liverpool  Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Llangollen  Ολόκληρο το κανάλι 

Caldon Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Peak Forest  Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Macclesfield  Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Monmouthshire και 
Brecon 

Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Montgomery  Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Rochdale  Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Swansea Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Neath & Tennant Ολόκληρο το κανάλι 

Shropshire Union Canal Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Staffordshire και 
Worcester  

Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Stratford-upon-Avon Ολόκληρο το κανάλι 

Ποταµός Trent Ολόκληρος ο ποταµός 

Κανάλι Trent και Mersey  Ολόκληρο το κανάλι 

Ποταµός Weaver Πάνω από το Northwich 

Κανάλι Worcester και 
Birmingham  

Ολόκληρο το κανάλι 
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ΝΟΤΙΑ ΑΓΓΛΙΑ  

Ποταµός Nene Άνωθεν της κλεισιάδος Dog-in-a-Doublet  

Ποταµός Great Ouse Kings Lynn πάνω από την οδική γέφυρα West Lynn. Ποταµός 
Great Ouse και όλες οι συνεχιζόµενες πλωτές οδοί Fenland, 
συµπεριλαµβανοµένου του ποταµού Cam και της διώρυγας 
Middle Level  

Norfolk και Suffolk Broads Όλοι οι παλιρροιακοί και µη παλιρροιακoί ποταµοί, λίµνες και 
παραπόταµοι, κανάλια και πλωτές οδοί εντός των ορίων του 
Norfolk και Suffolk, συµπεριλαµβανοµένου του Oulton Broad, 
και οι ποταµοί Waveney, Yare, Bure, Ant και Thurne, εκτός από 
ό,τι αναφέρεται για το Yarmouth και το Lowestoft 

Ποταµός Blyth Είσοδος του ποταµού Blyth έως το Blythburgh 

Ποταµοί Alde και Ore Στον ποταµό Alde πάνω από το Westrow Point 

Ποταµός Deben Ποταµός Deben πάνω από το Felixstowe Ferry 

Ποταµός Orwell και ποταµός 
Stour 

Όλες οι πλωτές οδοί στον ποταµό Stour πάνω από το 
Manningtree 

Κανάλι Chelmer & 
Blackwater 

Προς τα δυτικά της κλεισιάδος Beeleigh 

Ποταµός Τάµεσης και οι 
παραπόταµοί του 

Ποταµός Stort και ποταµός Lee πάνω από το Bow Creek. Κανάλι 
Grand Union άνωθεν της κλεισιάδος Brentford και κανάλι 
Regents πάνω από το Limehouse Basin και όλα τα κανάλια που 
συνδέονται µε αυτό. Ποταµός Wey άνωθεν της κλεισιάδος του 
Τάµεση. Κανάλι Kennet και Avon. Ποταµός Τάµεσης πάνω από 
την Οξφόρδη. Κανάλι της Οξφόρδης 

Ποταµός Medway και η 
περιοχή Swale 

Ποταµός Medway άνωθεν της κλεισιάδος Allington  

Ποταµός Stour (Kent) Ποταµός Stour πάνω από την αποβάθρα στο Flagstaff Reach 

Λιµένας Dover   

Ποταµός Rother Ποταµός Rother και κανάλι Royal Military άνωθεν της πλωτής 
κλεισιάδος Scots και ποταµός Brede πάνω από την είσοδο της 
κλεισιάδος 
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Brighton Εσωτερικός λιµένας της µαρίνας του Brighton άνωθεν της 
κλεισιάδος 

Wickstead Park Lake Ολόκληρη η λίµνη 

Κανάλι Kennet και Avon  Ολόκληρο το κανάλι 

Κανάλι Grand Union  Ολόκληρο το κανάλι 

Ποταµός Avon (Avon) Πάνω από το Pulteney Weir 

Κανάλι Bridgewater  Ολόκληρο το κανάλι 

 

_____________________ 
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ΜΕΡΟΣ Ι 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Άρθρο 1.01 

Ορισµοί 

 

Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

Είδη σκαφών 

1. «Σκάφος» : πλοίο ή πλωτός εξοπλισµός. 

2. «Πλοίο» : πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή ποντοπόρο πλοίο. 

3. «Πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας» : πλοίο προοριζόµενο αποκλειστικώς ή κυρίως για 
ναυσιπλοΐα σε εσωτερικές πλωτές οδούς. 

4. «Ποντοπόρο πλοίο» : πλοίο πιστοποιηµένο για ναυσιπλοΐα στην ανοικτή θάλασσα ή για 
ακτοπλοΐα. 

5. «Αυτοκινούµενο πλοίο» : αυτοκινούµενο φορτηγό πλοίο ή αυτοκινούµενη δεξαµενή. 

6. «Αυτοκινούµενη δεξαµενή» : πλοίο που προορίζεται για τη µεταφορά εµπορευµάτων µέσα σε 
σταθερές δεξαµενές και που είναι κατασκευασµένο για ανεξάρτητη ναυσιπλοΐα µε τα δικά 
του µηχανικά µέσα πρόωσης. 

7. «Αυτοκινούµενο φορτηγό πλοίο» : πλοίο, εκτός από τις αυτοκινούµενες δεξαµενές, που 
προορίζεται για τη µεταφορά εµπορευµάτων και που είναι κατασκευασµένο για ανεξάρτητη 
ναυσιπλοΐα µε τα δικά του µηχανικά µέσα πρόωσης. 

8. «Ποταµόπλοιο διώρυγας» : πλοίο εσωτερικής ναυσιπλοΐας που δεν υπερβαίνει τα 38,5 m 
κατά µήκος και τα 5,05 m κατά πλάτος και που συνήθως λειτουργεί στη ∆ιώρυγα Ρήνου-
Ροδανού. 

9. «Ρυµουλκό» : πλοίο που είναι ειδικά κατασκευασµένο για να ρυµουλκεί. 
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10. «Ωστικό ρυµουλκό» : πλοίο που είναι ειδικά κατασκευασµένο για να ωθεί µία ωθούµενη 
συνοδεία. 

11. «Μαούνα» : κοινή µαούνα ή µαούνα-δεξαµενή. 

12. «Μαούνα-δεξαµενή» : που προορίζεται για τη µεταφορά εµπορευµάτων σε σταθερές 
δεξαµενές, είναι κατασκευασµένο για να ρυµουλκείται και δεν είναι εφοδιασµένο µε 
µηχανικά µέσα πρόωσης ή είναι εφοδιασµένο µε µηχανικά µέσα πρόωσης τα οποία του 
επιτρέπουν µόνο µικρούς ελιγµούς. 

13. «Κοινή µαούνα» : πλοίο, εκτός από τις µαούνες-δεξαµενές, που προορίζεται για τη µεταφορά 
εµπορευµάτων, είναι κατασκευασµένο για να ρυµουλκείται και δεν είναι εφοδιασµένο µε 
µηχανικά µέσα πρόωσης ή είναι εφοδιασµένο µε µηχανικά µέσα πρόωσης τα οποία του 
επιτρέπουν µόνο µικρούς ελιγµούς. 

14. «Φορτηγίδα» : φορτηγίδα-δεξαµενή, φορτηγίδα-φορτηγό ή φορτηγίδα πλοίου. 

15. «Φορτηγίδα-δεξαµενή» : πλοίο που προορίζεται για τη µεταφορά εµπορευµάτων σε σταθερές 
δεξαµενές, είναι κατασκευασµένο ή ειδικά διαρρυθµισµένο για να ωθείται και δεν είναι 
εφοδιασµένο µε µηχανικά µέσα πρόωσης, ή είναι εφοδιασµένο µε µηχανικά µέσα πρόωσης τα 
οποία του επιτρέπουν µόνο µικρούς ελιγµούς όταν δεν αποτελεί τµήµα ωθούµενης συνοδείας. 

16. «Φορτηγίδα-φορτηγό» : πλοίο, εκτός από φορτηγίδα-δεξαµενή, που προορίζεται για τη 
µεταφορά εµπορευµάτων, είναι κατασκευασµένο ή ειδικά διαρρυθµισµένο για να ωθείται και 
δεν είναι εφοδιασµένο µε µηχανικά µέσα πρόωσης, ή είναι εφοδιασµένο µε µηχανικά µέσα 
πρόωσης τα οποία του επιτρέπουν µόνο µικρούς ελιγµούς όταν δεν αποτελεί τµήµα 
ωθούµενης συνοδείας. 

17. «Φορτηγίδα πλοίου» : ωθούµενη φορτηγίδα που είναι κατασκευασµένη για να µεταφέρεται 
πάνω σε ποντοπόρα πλοία και για ναυσιπλοΐα σε εσωτερικές πλωτές οδούς. 

18. «Επιβατηγό πλοίο» : πλοίο που είναι κατασκευασµένο ή διαρρυθµισµένο για τη µεταφορά 
περισσότερων των δώδεκα προσώπων. 

19. «Ιστιοφόρο επιβατηγό πλοίο» : επιβατηγό πλοίο που έχει διαρρυθµισθεί ώστε να κινείται 
κυρίως µε ιστία. 

20. «Πλοίο ηµερήσιων εκδροµών» : επιβατηγό πλοίο χωρίς καµπίνες για τη διανυκτέρευση 
επιβατών. 

21. «Επιβατηγό πλοίο µε καµπίνες» : επιβατηγό πλοίο που διαθέτει καµπίνες για διανυκτέρευση 
επιβατών. 
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22. «Ταχύπλοο πλοίο» : µηχανοκίνητο πλοίο που µπορεί να φθάνει σε ταχύτητα άνω των 40 km/h 
σε σχέση µε το νερό. 

23. «Πλωτός εξοπλισµός» : πλωτή εγκατάσταση που φέρει εργαλεία που προορίζονται για 
εργασία, όπως γερανοί, εξοπλισµός βυθοκόρησης, κριοί ή ανυψωτήρες. 

24. «Σκάφος εργοταξίου» : πλοίο, κατάλληλα ναυπηγηµένο και εξοπλισµένο για να 
χρησιµοποιείται σε εργοτάξια, όπως µία βυθοκόρος αποξήρανσης, ένας κάνθαρος ή µία 
µαούνα-ποντόνι, ένα ποντόνι ή ένα πλοίο τοποθέτησης ογκολίθων. 

25. «Σκάφος αναψυχής»: πλοίο, εκτός από επιβατηγό, που προορίζεται για αθλητισµό ή 
αναψυχή. 

26. «Λέµβος» : σκάφος που χρησιµοποιείται για µεταφορά, διάσωση, ναυαγιαίρεση και εργασία. 

27. «Πλωτή εγκατάσταση»: κάθε πλωτή εγκατάσταση η οποία, κανονικά, δεν προορίζεται για 
µετακίνηση, όπως µία εγκατάσταση λουτρού, µία νεωδόχος, µία προβλήτα ή ένας 
νεώσοικος. 

28. «Πλωτό υλικό» : σχεδία ή άλλη κατασκευή, σύνολο ή αντικείµενο ικανό για ναυσιπλοΐα, 
εκτός από πλοίο, πλωτό εξοπλισµό ή πλωτήεγκατάσταση. 

Σύζευξη σκαφών 

29. «Συνοδεία» : συνοδεία σταθερής σύζευξης ή ρυµουλκούµενη συνοδεία. 

30 «Σχηµατισµός» : ο τρόπο σύζευξης µιας συνοδείας. 

31. «Συνοδεία σταθερής σύζευξης» : ωθούµενη συνοδεία ή πλαγιοδετηµένος σχηµατισµός. 

32. «Ωθούµενη συνοδεία» : σύνολο σκαφών µε σταθερή σύζευξη, από τα οποία τουλάχιστον ένα 
βρίσκεται µπροστά από το µηχανοκίνητο σκάφος που εξασφαλίζει την πρόωση της συνοδείας 
και το οποίο καλείται «ωστικό σκάφος»· θεωρείται επίσης ως σταθερή σύζευξη, µια συνοδεία 
που αποτελείται από ένα ωστικό σκάφος και ένα ωθούµενο σκάφος συζευγµένα κατά τρόπο 
ώστε να καθίσταται δυνατή µία ελεγχόµενη συνάρθρωση. 

33. «Πλαγιοδετηµένος σχηµατισµός» : σύνολο σκαφών που είναι συζευγµένα πλευρικά µε 
σταθερό τρόπο και κανένα από τα οποία δεν βρίσκεται µπροστά από το σκάφος που 
εξασφαλίζει την πρόωση του συζεύγµατος. 
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34. «Ρυµουλκούµενη συνοδεία» : σύνολο ενός ή περισσότερων σκαφών, πλωτών εγκαταστάσεων 
ή πλωτών αντικειµένων, το οποίο ρυµουλκείται από ένα ή περισσότερα µηχανοκίνητα σκάφη 
που αποτελούν τµήµα της συνοδείας. 

Ιδιαίτερες ζώνες των σκαφών 

35. «Κύριο µηχανοστάσιο» : χώρος όπου είναι εγκατεστηµένοι οι προωστήριοι κινητήρες. 

36. «Μηχανοστάσιο» : χώρος όπου είναι εγκατεστηµένοι κινητήρες καύσης. 

37. «Λεβητοστάσιο» : χώρος στον οποίο είναι τοποθετηµένη µία εγκατάσταση παραγωγής ατµού 
ή θέρµανσης θερµαγωγού ρευστού. 

38. «Κλειστή υπερκατασκευή» : υδατοστεγές άκαµπτο, συνεχές κατασκεύασµα µε άκαµπτα 
τοιχώµατα συνδεδεµένα µε το κατάστρωµα µονίµως και υδατοστεγώς. 

39. «Τιµονιέρα» : χώρος που είναι συγκεντρωµένα τα όργανα χειρισµού και ελέγχου που είναι 
απαραίτητα για τη διακυβέρνηση του πλοίου. 

40. «Ενδιαίτηµα» : χώρος που προορίζεται για τα άτοµα που ζουν συνήθως πάνω στο πλοίο, 
συµπεριλαµβανοµένων των µαγειρείων, των αποθηκών τροφίµων, των αποχωρητηρίων, των 
λουτρών, των πλυντηρίων, των χώρων υποδοχής και των διαδρόµων, αλλά εκτός από την 
τιµονιέρα. 

41. «Χώρος επιβατών» : χώροι επί του πλοίου που προορίζονται για τους επιβάτες και κλειστοί 
χώροι, όπως σαλόνια, γραφεία, καταστήµατα, κοµµωτήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια, 
ατµόλουτρα, αποχωρητήρια, λουτρά, διάδροµοι, συνδετήριοι διάδροµοι και υπαίθρια 
κλιµακοστάσια. 

42. «Κέντρο ελέγχου» : τιµονιέρα, ένας χώρος που περιέχει την εφεδρική γεννήτρια ή µέρη της ή 
ένας χώρος µε κέντρο στο οποίο ευρίσκεται µονίµως προσωπικό του πλοίου ή µέλη του 
πληρώµατος, όπως π.χ. για το σύστηµα συναγερµού πυρκαγιάς, τον τηλεχειρισµό των θυρών 
ή των φραγµάτων πυρός. 

43. «Φρέαρ κλίµακας» : το φρέαρ εσωτερικού κλιµακοστασίου ή ανελκυστήρα. 

44. «Σαλόνι» : δωµάτιο ενδιαιτήµατος ή χώρου επιβατών. Στα επιβατηγά πλοία, τα µαγειρεία δεν 
θεωρούνται ως σαλόνια. 
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45. «Μαγειρείο»: δωµάτιο µε φούρνο ή παρόµοια συσκευή µαγειρέµατος. 

46. «Αποθήκη» : δωµάτιο για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών ή δωµάτιο µε εµβαδόν άνω των 
4 m2 για την αποθήκευση εφοδίων. 

47. «Κύτος» : τµήµα του πλοίου, το οποίο χωρίζεται από τα εµπρός και προς τα πίσω µε 
διαφράγµατα που ανοίγουν ή κλείνουν µε καλύµµατα στοµίου κύτους, και το οποίο 
προορίζεται είτε για τη µεταφορά εµπορευµάτων συσκευασµένων ή χύµα, είτε για την 
υποδοχή δεξαµενών οι οποίες δεν αποτελούν µέρος της γάστρας του πλοίου. 

48. «Σταθερή δεξαµενή» : δεξαµενή που αποτελεί µέρος του πλοίου και τα τοιχώµατα της οποίας 
µπορεί να αποτελούνται είτε από αυτή καθεαυτή τη γάστρα του πλοίου, είτε από περίβληµα 
που είναι ανεξάρτητο από τη γάστρα του πλοίου. 

49. «Χώρος εργασίας» : χώρος όπου τα µέλη του πληρώµατος ασκούν τα καθήκοντά τους, 
συµπεριλαµβανοµένων της κλίµακας επιβιβάσεως, του φορτωτήρα και της λέµβου. 

50. «∆ιάδροµος» : χώρος που προορίζεται για τη συνήθη κυκλοφορία των προσώπων και των 
εµπορευµάτων. 

51. «Ασφαλής περιοχή» : η περιοχή που εξωτερικά ορίζεται από κάθετη επιφάνεια, εκτεινόµενη 
σε απόσταση 1/5 της BWL παράλληλα στο µήκος της γάστρας στη γραµµή µέγιστου 
βυθίσµατος. 

52. «Χώροι συγκέντρωσης» : χώροι του πλοίου, ειδικά προστατευµένοι, στους οποίους 
συγκεντρώνονται οι επιβάτες σε περίπτωση κινδύνου. 

53. «Χώροι εκκένωσης» : τµήµα των χώρων συγκέντρωσης του πλοίου, από το οποίο µπορεί να 
γίνεται εκκένωση ατόµων. 

Όροι τεχνικής ναυτικής 

54. «Επίπεδο µέγιστου βυθίσµατος» : σηµαίνει το ίσαλο επίπεδο που αντιστοιχεί στο µέγιστο 
βύθισµα στο οποίο επιτρέπεται η ναυσιπλοΐα του πλοίου. 

55. «Απόσταση ασφαλείας» : την απόσταση µεταξύ του επιπέδου µεγίστου βυθίσµατος και του 
παράλληλου επιπέδου που διέρχεται από το χαµηλότερο σηµείο, πάνω από το οποίο το 
σκάφος δεν θεωρείται στεγανό. 
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56. «Υπολειπόµενη απόσταση ασφαλείας» : η κατακόρυφη απόσταση που είναι διαθέσιµη, σε 
περίπτωση κλίσης του πλοίου, µεταξύ της ισάλου και του κατώτατου σηµείου της βυθισµένης 
πλευράς, πέραν της οποίας το πλοίο δεν θεωρείται στεγανό. 

57. «Υψος εξάλων (f)» : η απόσταση µεταξύ του επιπέδου µεγίστου βυθίσµατος και του 
παράλληλου επιπέδου που περνά από το χαµηλότερο σηµείο του πλευρικού διαδρόµου 
καταστρώµατος ή, αν δεν υπάρχει πλευρικός διάδροµος καταστρώµατος, από το χαµηλότερο 
σηµείο της υψηλότερης ακµής του περιβλήµατος. 

58. «Υπολειπόµενο ύψος εξάλων» : η κατακόρυφη απόσταση που είναι διαθέσιµη, σε περίπτωση 
κλίσης του πλοίου, µεταξύ της ισάλου και της ανώτερης επιφάνειας του καταστρώµατος στο 
κατώτερο σηµείο της βυθισµένης πλευράς ή, εάν δεν υπάρχει κατάστρωµα, στο κατώτερο 
σηµείο της ανώτερης επιφάνειας του σταθερού περιβλήµατος του πλοίου. 

59. «Γραµµή περιθωρίου βυθίσεως» : η νοητή γραµµή που χαράσσεται επί του περιβλήµατος σε 
απόσταση τουλάχιστον 10 cm κάτω από το κατάστρωµα στεγανών και τουλάχιστον 10 cm 
κάτω από το χαµηλότερο µη στεγανό σηµείο του περιβλήµατος. Αν δεν υπάρχει κατάστρωµα 
στεγανών, η γραµµή αυτή θεωρείται ότι βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm κάτω 
από τη χαµηλότερη γραµµή έως την οποία το εξωτερικό περίβληµα είναι στεγανό. 

60. «Ποσότητα εκτοπιζόµενου νερού (∇)» : ο όγκος του εκτοπιζόµενου νερού από το 
εµβαπτιζόµενο πλοίο και ο οποίος εκφράζεται σε m3. 

61. «Εκτόπισµα (∆)» : το συνολικό βάρος του πλοίου, συµπεριλαµβανοµένου του φορτίου, 
εκφραζόµενο σε τόνους. 

62. «Συντελεστής εκτοπίσµατος (CB)» : o λόγος µεταξύ της ποσότητας του εκτοπιζόµενου νερού 
και του γινοµένου του µήκους LWL επί το πλάτος BWL επί το βύθισµα Τ. 

63. «Πλευρική επιφάνεια εξάλων (AV)» : το πλευρικό επίπεδο του πλοίου πάνω από την 
ισαλογραµµή που εκφράζεται σε m2. 

64. «Κατάστρωµα στεγανών» : το κατάστρωµα µέχρι του οποίου φθάνουν τα απαιτούµενα 
στεγανά διαφράγµατα και από το οποίο µετράται το ύψος εξάλων. 

65. «∆ιάφραγµα» : τοίχωµα ορισµένου ύψους, συνήθως κατακόρυφο, που προορίζεται για το 
διαχωρισµό του πλοίου σε διαµερίσµατα και εκτείνεται έως τον πυθµένα του πλοίου, το 
εξωτερικό περίβληµα ή άλλα διαφράγµατα. 

66. «Εγκάρσιο διάφραγµα» : διάφραγµα που εκτείνεται από τη µία πλευρά του πλοίου έως την 
άλλη. 

67. «Τοίχωµα» : διαχωριστική επιφάνεια, συνήθως κατακόρυφη. 

 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 33 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

 

68. «∆ιαχωριστικό τοίχωµα» : µη υδατοστεγές τοίχωµα. 

69. «Μήκος (L)» : µέγιστο µήκος της γάστρας του πλοίου σε m, εξαιρουµένων του πηδαλίου και 
του προβόλου. 

70. «Ολικό µήκος (LOA)» : το µέγιστο µήκος του σκάφους σε m, συµπεριλαµβανοµένων όλων 
των σταθερών εγκαταστάσεων όπως είναι τα µέρη του µηχανισµού πηδαλιουχίας ή 
προώσεως, οι µηχανικές διατάξεις και τα παρόµοια. 

71. «Μήκος ισάλου (LWL)» : το µήκος της γάστρας του πλοίου σε m, το οποίο µετράται στο 
επίπεδο µέγιστου βυθίσµατος του πλοίου. 

72. «Πλάτος (B)» : το µέγιστο πλάτος της γάστρας του πλοίου σε m, το οποίο µετράται στο 
εξωτερικό του περιβλήµατος (εξαιρουµένων των τροχών των τροχήλατων πλοίων, των 
παραβληµάτων, κλπ.). 

73. «Ολικό πλάτος (ΒΟΑ)» : το µέγιστο πλάτος του σκάφους σε m, συµπεριλαµβανοµένων όλων 
των σταθερών εγκαταστάσεων, όπως είναι οι τροχοί των τροχήλατων πλοίων, τα 
παραβλήµατα, οι µηχανικές διατάξεις και τα παρόµοια. 

74. «Πλάτος ισάλου (BWL)» : το πλάτος της γάστρας του πλοίου σε m, το οποίο µετράται στο 
εξωτερικό του περιβλήµατος στο επίπεδο µέγιστου βυθίσµατος του πλοίου. 

75. «Ύψος (H)» : η µικρότερη κατακόρυφη απόσταση µεταξύ της ανώτατης ακµής της γάστρας ή 
της τρόπιδας και του χαµηλότερου σηµείου του καταστρώµατος στην πλευρά του πλοίου. 

76. «Βύθισµα (T)» : η κατακόρυφη απόσταση µεταξύ του χαµηλότερου σηµείου της γάστρας ή 
της τρόπιδας και του επιπέδου µεγίστου βυθίσµατος του πλοίου. 

77. «Ορθία της πρώρας» : η κατακόρυφη γραµµή στο εµπρόσθιο σηµείο της τοµής της γάστρας 
του πλοίου µε το επίπεδο µέγιστου βυθίσµατος. 

78. «Ελεύθερο πλάτος του πλευρικού καταστρώµατος» : η απόσταση µεταξύ της κατακόρυφης 
γραµµής που διέρχεται από το πιο προεξέχον µέρος του καλύµµατος του στοµίου από την 
πλευρά του πλευρικού καταστρώµατος και της κατακόρυφης γραµµής που διέρχεται από την 
εσωτερική ακµή του αντιολισθητικού συστήµατος (χειραγωγοί, προεξοχές για τα πόδια) στην 
εξωτερική πλευρά του πλευρικού καταστρώµατος. 

Μηχανισµός πηδαλιουχίας 

79. «Μηχανισµός πηδαλιουχίας» : όλος ο απαιτούµενος εξοπλισµός για την πηδαλιουχία του 
πλοίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανότητα ελιγµών που ορίζεται στο Κεφάλαιο 5. 

80. «Πηδάλιο» : το ή τα πηδάλια µε τον άξονα, συµπεριλαµβανοµένων του τόξου του πηδαλίου 
και των στοιχείων σύνδεσης µε το µηχάνηµα πηδαλιουχίας. 
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81. «Μηχάνηµα πηδαλιουχίας» : το τµήµα του µηχανισµού πηδαλιουχίας το οποίο προκαλεί την 
κίνηση του πηδαλίου. 

82. «Χειριστήριο πηδαλιουχίας» : το χειριστήριο του µηχανήµατος πηδαλιουχίας, µεταξύ της 
πηγής ισχύος και του µηχανήµατος πηδαλιουχίας. 

83. «Πηγή ισχύος» : το σύστηµα που παρέχει ισχύ στο χειριστήριο πηδαλιουχίας και στο 
µηχανισµό χειρισµού και η οποία προέρχεται από το δίκτυο του πλοίου, από συσσωρευτές ή 
από µηχανή εσωτερικής καύσεως. 

84. «Χειριστήριο πηδαλιουχίας» : τα εξαρτήµατα και τα κυκλώµατα τα σχετικά µε το χειρισµό 
ενός µηχανοκίνητου χειριστηρίου πηδαλιουχίας. 

85. «Μηχανισµός χειρισµού µηχανήµατος πηδαλιουχίας» : το χειριστήριο του µηχανήµατος 
πηδαλιουχίας, ο µηχανισµός χειρισµού και η πηγή ισχύος του. 

86. «Χειροκίνητο χειριστήριο» : σύστηµα δια του οποίου το πηδάλιο κινείται µε χειροκίνητο 
τροχό χειρισµού, µέσω µηχανικής µετάδοσης, χωρίς πρόσθετη πηγή ισχύος. 

87. «Χειροκίνητο υδραυλικό χειριστήριο» : χειροκίνητο χειριστήριο µε υδραυλική µετάδοση 
κίνησης. 

88. «Ρυθµιστής ταχύτητας στροφής» : εξοπλισµός που θέτει και διατηρεί αυτόµατα µία ορισµένη 
ταχύτητα στροφής του πλοίου σύµφωνα µε το προεπιλεγµένες τιµές. 

89. «Τιµονιέρα διαρρυθµισµένη για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα άτοµο» : τιµονιέρα 
διαρρυθµισµένη κατά τρόπο ώστε, κατά τη διάρκεια ναυσιπλοΐας µε ραντάρ, το πλοίο να 
µπορεί να διευθύνεται από ένα άτοµο. 
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Ιδιότητες των κατασκευαστικών στοιχείων και των υλικών 

90. «Υδατοστεγές» : κατασκευαστικό στοιχείο ή διάταξη που έχουν διαρρυθµισθεί ώστε να 
εµποδίζουν τη διείσδυση νερού. 

91. «Ανθεκτικό στις ψεκάδες της θάλασσας και στην κακοκαιρία» : κατασκευαστικό στοιχείο ή 
διάταξη που έχουν διαρρυθµισθεί ώστε να επιτρέπουν τη διείσδυση µόνο ασήµαντης 
ποσότητας νερού υπό κανονικές συνθήκες. 

92. «Αεροστεγές» : κατασκευαστικό στοιχείο ή διάταξη που έχουν διαρρυθµισθεί ώστε να 
εµποδίζουν τη διείσδυση αερίου και ατµών. 

93. «Άφλεκτο»: ουσία που ούτε καίγεται ούτε εκπέµπει εύφλεκτους ατµούς σε ποσότητα αρκετή 
για να αυτοαναφλεγεί όταν θερµαίνεται σε θερµοκρασία 750 °C περίπου. 

94. «Επιβραδυντικό της φωτιάς» : υλικό που µόνο δύσκολα µπορεί να αναφλεγεί ή η επιφάνεια 
του οποίου τουλάχιστον εµποδίζει την εξάπλωση της φωτιάς σύµφωνα µε τη διαδικασία 
δοκιµής του άρθρου 15.11, παράγραφος 1, σηµείο γ). 

95. «Πυραντοχή» : η ιδιότητα των κατασκευαστικών στοιχείων ή διατάξεων, όπως πιστοποιείται 
µε τη διαδικασία δοκιµής του άρθρου 15.11, παράγραφος 1, σηµείο δ). 

96. «Κώδικας ∆ιαδικασιών Πυρασφαλείας» : Ο ∆ιεθνής Κώδικας για την Εφαρµογή των 
∆ιαδικασιών Πυρασφαλείας δυνάµει της απόφασης MSC.61(67) της Επιτροπής Ναυτιλιακής 
Ασφάλειας του ∆ΝΟ. 
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Άλλοι ορισµοί 

97. «Εγκεκριµένος νηογνώµονας» : νηογνώµονας που έχει αναγνωρισθεί σύµφωνα µε τα 
κριτήρια και τις διαδικασίες του Παραρτήµατος VI. 

98. «Εγκατάσταση ραντάρ» : ηλεκτρονικό βοήθηµα πλοήγησης για τον εντοπισµό και την 
απεικόνιση του περιβάλλοντος χώρου και της κίνησης. 

99. «ECDIS εσωτερικών υδάτων» : τυποποιηµένο σύστηµα για την απεικόνιση ηλεκτρονικών 
χαρτών πλοήγησης για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και συναφών πληροφοριών, το οποίο 
απεικονίζει επιλεγµένες πληροφορίες από ειδικούς ηλεκτρονικούς χάρτες ναυσιπλοΐας για τα 
ύδατα εσωτερικής ναυσιπλοΐας και προαιρετικές πληροφορίες από άλλους αισθητήρες του 
σκάφους. 

100. «Εγκατάσταση ECDIS εσωτερικών υδάτων» : εγκατάσταση για την απεικόνιση 
ηλεκτρονικών χαρτών πλοήγησης για τα εσωτερικά ύδατα το οποίο µπορεί να λειτουργεί 
κατά δύο διαφορετικούς τρόπους: τρόπος ενηµέρωσης και τρόπος πλοήγησης. 

101. «Τρόπος ενηµέρωσης» : χρήση του ECDIS εσωτερικών υδάτων για ενηµέρωση µόνον χωρίς 
ταυτόχρονη εµφάνιση εικόνας ραντάρ. 

102. «Τρόπος πλοήγησης» : χρήση του ECDIS εσωτερικών υδάτων µε παράλληλη εµφάνιση 
εικόνας ραντάρ για την πλοήγηση σκάφους. 

103. «Επιβαίνον προσωπικό» : όλοι οι υπάλληλοι επί ενός επιβατηγού πλοίου που δεν είναι µέλη 
του πληρώµατος. 

104. «Άτοµα µειωµένης κινητικότητας» : άτοµα που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα όταν 
χρησιµοποιούν συγκοινωνιακά µέσα, όπως οι ηλικιωµένοι και τα άτοµα µε αναπηρία και τα 
άτοµα µε αισθητηριακές αναπηρίες, τα άτοµα σε αναπηρικές καρέκλες, οι έγκυοι και τα 
άτοµα που συνοδεύουν µικρά παιδιά. 

105. «Κοινοτικό πιστοποιητικό» : πιστοποιητικό που εκδίδεται για ένα πλοίο από την αρµόδια 
αρχή και το οποίο υποδηλώνει τη συµµόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
οδηγίας. 
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Άρθρο 1.02 

(χωρίς περιεχόµενο) 

Άρθρο 1.03 

(χωρίς περιεχόµενο) 

Άρθρο 1.04 

(χωρίς περιεχόµενο) 

Άρθρο 1.05 

(χωρίς περιεχόµενο) 

Άρθρο 1.06 

Προσωρινές προδιαγραφές 

Προσωρινές προδιαγραφές µπορούν να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19, 
παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας, όταν κρίνεται επειγόντως απαραίτητη, για την προσαρµογή 
στην τεχνική εξέλιξη των µεταφορών διά των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η χορήγηση 
παρέκκλισης από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας πριν από την αναµενόµενη τροποποίησή της 
ή προκειµένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια δοκιµών. Οι προδιαγραφές πρέπει να 
δηµοσιεύονται και ισχύουν για τρία έτη το πολύ. Τίθενται σε ισχύ ταυτόχρονα και καταργούνται 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σε όλα τα κράτη µέλη. 

Άρθρο 1.07 

∆ιοικητικές οδηγίες 

Για τη διευκόλυνση και την εναρµόνιση της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, είναι δυνατόν να 
εκδίδονται διοικητικές οδηγίες για την επιθεώρηση σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19, 
παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

∆ Ι Α ∆ Ι Κ Α Σ Ι Α 

 

Άρθρο 2.01 

Φορείς επιθεώρησης 
 

1. Τα κράτη µέλη συγκροτούν φορείς επιθεώρησης. 

 

2. Οι φορείς επιθεώρησης αποτελούνται από έναν Πρόεδρο και εµπειρογνώµονες. 

Σε κάθε φορέα επιθεώρησης συµµετέχουν οι εξής τουλάχιστον ως εµπειρογνώµονες: 

α) ένας υπάλληλος της αρµόδιας για την εσωτερική ναυσιπλοΐα αρχής· 

β) ένας εµπειρογνώµονας σε θέµατα ναυπήγησης σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και 
των κινητήρων τους· 

γ) ένας ναυτικός εµπειρογνώµονας κάτοχος πιστοποιητικού ναυσιπλοΐας. 

 
3. Ο Πρόεδρος και οι εµπειρογνώµονες κάθε φορέα επιθεώρησης ορίζονται από τις αρχές του 

κράτους στο οποίο ο φορέας υπάγεται. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος 
και οι εµπειρογνώµονες δηλώνουν γραπτώς ότι θα ασκούν τα καθήκοντα αυτά µε πλήρη 
ανεξαρτησία. Από τους υπαλλήλους δεν απαιτείται δήλωση. 

 
4. Οι φορείς επιθεώρησης µπορούν να επικουρούνται από ειδικούς εµπειρογνώµονες σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. 
 

Άρθρο 2.02 

Αίτηση επιθεώρησης 
 
1. Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης επιθεώρησης και ο καθορισµός του τόπου και του 

χρόνου της εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των αρχών που εκδίδουν το κοινοτικό 
πιστοποιητικό. Η αρµόδια αρχή ορίζει τα έγγραφα τα οποία πρέπει να της υποβληθούν. Η 
διαδικασία διεξάγεται κατά τρόπον που εξασφαλίζει ότι η επιθεώρηση µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα µετά την υποβολή της αίτησης. 
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2. Ο πλοιοκτήτης σκάφους το οποίο δεν υπόκειται στην παρούσα οδηγία ή ο εκπρόσωπος του 

µπορεί να ζητήσει κοινοτικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό χορηγείται εάν το σκάφος είναι 
σύµφωνο προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

 

Άρθρο 2.03 

Προσκόµιση του πλοίου για επιθεώρηση 
 
1. Ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του προσκοµίζουν το πλοίο κατά την επιθεώρηση χωρίς 

φορτίο, καθαρό και εξαρτηµένο. Παρέχουν επίσης την απαραίτητη βοήθεια κατά την 
επιθεώρηση, π.χ. προµηθεύουν κατάλληλη λέµβο και προσωπικό, διευκολύνουν την εξέταση 
των µερών της γάστρας ή των εγκαταστάσεων που δεν είναι άµεσα προσιτά ή ορατά. 

 
2. Κατά την πρώτη επιθεώρηση, ο φορέας επιθεώρησης απαιτεί επιθεώρηση έξω από το νερό. 

Είναι δυνατόν να µην διενεργείται επιθεώρηση έξω από το νερό εφόσον προσκοµίζεται 
πιστοποιητικό κλάσης ή πιστοποιητικό εγκεκριµένου νηογνώµονα σύµφωνα µε το οποίο η 
κατασκευή πληροί τις απαιτήσεις του, ή εφόσον προσκοµίζεται πιστοποιητικό σύµφωνα µε το 
οποίο η αρµόδια αρχή έχει ήδη πραγµατοποιήσει επιθεώρηση έξω από το νερό για άλλους 
λόγους. Σε περίπτωση περιοδικής επιθεώρησης ή επιθεώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 15 της 
παρούσας οδηγίας, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να ζητήσει τη διενέργεια επιθεώρησης έξω 
από το νερό. 

 

Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να πραγµατοποιεί δοκιµές λειτουργίας κατά την πρώτη 
επιθεώρηση αυτοκινούµενων πλοίων ή συνοδειών ή σε περίπτωση σηµαντικών 
τροποποιήσεων των µηχανισµών πρόωσης ή πηδαλιουχίας. 

 
3. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να απαιτεί πρόσθετες λειτουργικές δοκιµές καθώς και άλλα 

δικαιολογητικά έγγραφα. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και κατά τη φάση της ναυπήγησης του 
σκάφους. 

 

Άρθρο 2.04 

(χωρίς περιεχόµενο) 
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Άρθρο 2.05 

Προσωρινό κοινοτικό πιστοποιητικό 

1. Η αρµόδια αρχή µπορεί να εκδίδει προσωρινό κοινοτικό πιστοποιητικό : 
α) για τα σκάφη τα οποία σκοπεύουν να ταξιδεύσουν σε συγκεκριµένο τόπο µε την άδεια 

της αρµόδιας αρχής για να λάβουν κοινοτικό πιστοποιητικό· 

β) για σκάφη των οποίων το κοινοτικό πιστοποιητικό έχει προσωρινά αφαιρεθεί σε µια 
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2.07 ή στα άρθρα 12 και 16 της 
παρούσας οδηγίας· 

γ) για τα σκάφη των οποίων το κοινοτικό πιστοποιητικό συντάσσεται µετά από επιτυχή 
επιθεώρηση· 

δ) για τα σκάφη τα οποία δεν πληρούν όλους τους όρους για τη χορήγηση κοινοτικού 
πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος V. 

ε) για τα σκάφη τα οποία έχουν υποστεί ζηµίες έτσι ώστε η κατάστασή τους να µην 
συµµορφώνεται πλέον προς το κοινοτικό πιστοποιητικό· 

στ) για τις πλωτές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµούς όταν οι αρµόδιες για τις ειδικές µεταφορές 
αρχές εξαρτούν την άδεια για τη διενέργεια ειδικής µεταφοράς, όπως προβλέπεται από 
τις εφαρµοστέες εθνικές διατάξεις περί ναυσιπλοΐας στα κράτη µέλη, από τη χορήγηση 
αυτού του κοινοτικού πιστοποιητικού· 

ζ) για τα σκάφη που παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του Μέρους ΙΙ, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 2.19, παράγραφος 2. 

2. Το προσωρινό κοινοτικό πιστοποιητικό συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
εµπεριέχεται στο Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήµατος V, εφόσον κρίνεται ότι διασφαλίζεται 
επαρκώς η πλωϊµότητα του σκάφους, της πλωτής εγκατάστασης ή του πλωτού εξοπλισµού. 

Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαµβάνει του όρους τους οποίους η αρµόδια αρχή κρίνει 
απαραίτητους και ισχύει: 

α) στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία α), δ) έως στ), για 
ένα συγκεκριµένο ταξίδι το οποίο πρέπει να πραγµατοποιείται εντός εύλογου 
προθεσµίας ενός µηνός κατ' ανώτατο όριο· 

β) στις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία β) και γ), για µία 
εύλογη διάρκεια· 
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γ) στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, στοιχείο ζ), για έξι µήνες. Η διάρκεια ισχύος του 
προσωρινού κοινοτικού πιστοποιητικού µπορεί να παρατείνεται κατά έξι µήνες µέχρις 
ότου αποφασίσει η επιτροπή. 

Άρθρο 2.06 

Ισχύς του κοινοτικού πιστοποιητικού 
 
1. Η περίοδος ισχύος των κοινοτικών πιστοποιητικών που εκδίδονται για νεότευκτα πλοία 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας καθορίζεται από την αρµόδια αρχή και δεν 
υπερβαίνει: 

α) Για επιβατηγά πλοία, τα πέντε έτη· 

β) για όλα τα άλλα σκάφη, τα δέκα έτη. 

Η διάρκεια ισχύος αναγράφεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 
 
2. Για πλοία που ήταν ήδη εν υπηρεσία πριν από την επιθεώρηση, η αρµόδια αρχή ορίζει τη 

διάρκεια ισχύος του κοινοτικού πιστοποιητικού, κατά περίπτωση, ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατα της επιθεώρησης. Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 
χρονικά διαστήµατα που ορίζονται στην παράγραφο 1. 

 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 42 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

Άρθρο 2.07 

Σηµειώσεις και τροποποιήσεις του πιστοποιητικού επιθεώρησης 
 
1. Ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός του γνωστοποιούν στην αρµόδια αρχή κάθε 

αλλαγή όσον αφορά το όνοµα ή την κυριότητα του σκάφους, κάθε µέτρηση, καθώς και κάθε 
αλλαγή του επίσηµου αριθµού, του αριθµού νηολογίου ή του λιµένα νηολόγησης, και της 
αποστέλλουν το κοινοτικό πιστοποιητικό προς τροποποίηση. 

 
2. Κάθε αρµόδια αρχή µπορεί να προσθέτει πληροφορίες ή τροποποιήσεις στο κοινοτικό 

πιστοποιητικό. 
 
3. Όταν η αρµόδια αρχή προσθέτει τροποποιήσεις ή πληροφορίες σε κοινοτικό πιστοποιητικό, 

ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια αρχή που έχει εκδώσει το κοινοτικό πιστοποιητικό. 
 

Άρθρο 2.08 

(χωρίς περιεχόµενο) 

 

Άρθρο 2.09 

Περιοδική επιθεώρηση 
 
1. Το σκάφος πρέπει να υποβάλλεται σε περιοδική επιθεώρηση πριν από την εκπνοή της ισχύος 

του κοινοτικού πιστοποιητικού. 
 
2. Κατ' εξαίρεση, και ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εκπροσώπου του, 

η αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγεί, χωρίς περαιτέρω επιθεώρηση, παράταση της ισχύος του 
κοινοτικού πιστοποιητικού η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες. Η παράταση αυτή 
χορηγείται εγγράφως και πρέπει να φυλάσσεται επί του σκάφους. 

 
3. Η αρµόδια αρχή ορίζει εκ νέου τη διάρκεια ισχύος του κοινοτικού πιστοποιητικού ανάλογα 

µε τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης. 

Η διάρκεια ισχύος αναγράφεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό και γνωστοποιείται στην αρχή 
που χορήγησε αυτό το κοινοτικό πιστοποιητικό. 
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4. Εάν, αντί να παραταθεί η διάρκεια ισχύος του, το κοινοτικό πιστοποιητικό αντικαθίσταται 

από νέο, το προηγούµενο κοινοτικό πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρµόδια αρχή που το 
χορήγησε. 

 

Άρθρο 2.10 

Προαιρετική επιθεώρηση 

Ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπος του µπορούν να ζητήσουν προαιρετική επιθεώρηση 
ανά πάσα στιγµή. Στην εν λόγω αίτηση για επιθεώρηση πρέπει να δίνεται συνέχεια. 

 

Άρθρο 2.11 

(χωρίς περιεχόµενο) 

 

Άρθρο 2.12 

(χωρίς περιεχόµενο) 

 

Άρθρο 2.13 

(χωρίς περιεχόµενο) 

 

Άρθρο 2.14 

(χωρίς περιεχόµενο) 

 

Άρθρο 2.15 

Έξοδα 

Ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο εκπρόσωπός του βαρύνονται µε όλα τα έξοδα της επιθεώρησης 
του σκάφους και της έκδοσης του κοινοτικού πιστοποιητικού σύµφωνα µε ειδικό τιµολόγιο που 
ορίζει κάθε κράτος µέλος. 
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Άρθρο 2.16 

Πληροφορίες 

Η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει στα πρόσωπα, τα οποία αποδεικνύουν ότι έχουν έννοµο 
συµφέρον, να λαµβάνουν γνώση του περιεχοµένου ενός κοινοτικού πιστοποιητικού και µπορεί να 
τους χορηγεί πιστοποιηµένα ακριβή αποσπάσµατα ή αντίγραφα του κοινοτικού πιστοποιητικού τα 
οποία φέρουν τον χαρακτηρισµό αυτόν. 

 

Άρθρο 2.17 

Μητρώο κοινοτικών πιστοποιητικών 
 
1. Οι αρµόδιες αρχές δίδουν αύξοντα αριθµό στα κοινοτικά πιστοποιητικά που εκδίδουν. 

Τηρούν µητρώο όλων των κοινοτικών πιστοποιητικών που εκδίδουν σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα που εµπεριέχεται στο Παράρτηµα VI. 

 
2. Οι αρµόδιες αρχές διατηρούν τα πρακτικά, ή αντίγραφα όλων των κοινοτικών 

πιστοποιητικών που έχουν εκδώσει, και αναγράφουν σε αυτά τις τυχόν πληροφορίες και 
τροποποιήσεις καθώς και τις τυχόν ακυρώσεις και αντικαταστάσεις κοινοτικών 
πιστοποιητικών. 

 

Άρθρο 2.18 

Επίσηµος αριθµός 

1. Η αρµόδια αρχή η οποία έχει εκδώσει κοινοτικό πιστοποιητικό αναγράφει σε αυτό το 
κοινοτικό πιστοποιητικό τον επίσηµο αριθµό που αποδίδει στο σκάφος η αρµόδια αρχή του 
κράτους µέλους στο οποίο είναι νηολογηµένο το σκάφος ή στο οποίο υπάρχει ο λιµένας 
νηολόγησής του. 

Όσον αφορά τα σκάφη µη κρατών µελών, ο επίσηµος αριθµός ο οποίος πρέπει να 
αναγράφεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό, δίδεται από την αρµόδια αρχή που εκδίδει το εν 
λόγω κοινοτικό πιστοποιητικό. 

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται στα σκάφη αναψυχής. 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 45 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

 

2. (χωρίς περιεχόµενο) 

3. (χωρίς περιεχόµενο) 

4. Ο πλοιοκτήτης σκάφους ή ο εκπρόσωπός του υποβάλλουν αίτηση στις αρµόδιες αρχές για τη 
χορήγηση του επίσηµου αριθµού. Επίσης, ο πλοιοκτήτης ή ο εκπρόσωπός του είναι 
υπεύθυνοι για την αναγραφή επί του σκάφους του επίσηµου αριθµού που αναφέρεται στο 
κοινοτικό πιστοποιητικό και για την αφαίρεσή του µόλις αυτό παύσει να ισχύει. 

 

Άρθρο 2.19 

Ισοδυναµίες και παρεκκλίσεις 
 

1. Όταν οι διατάξεις του Μέρους ΙΙ προβλέπουν τη χρήση ή την ύπαρξη επί του σκάφους 
ορισµένων υλικών, εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού, ή την υιοθέτηση ορισµένων µελετών ή 
ορισµένων διαρρυθµίσεων, η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει τη χρήση ή την ύπαρξη επί 
του εν λόγω σκάφους άλλων υλικών, εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού, ή την υιοθέτηση άλλων 
µελετών ή άλλων διαρρυθµίσεων, οι οποίες αναγνωρίζονται ως ισοδύναµες σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας. 

2. Όταν, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, η 
επιτροπή δεν έχει λάβει απόφαση ισοδυναµίας σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η αρµόδια 
αρχή µπορεί να εκδίδει προσωρινό κοινοτικό πιστοποιητικό.  

Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας, οι αρµόδιες 
αρχές υποβάλλουν στην επιτροπή εντός µηνός από τη έκδοση του προσωρινού κοινοτικού 
πιστοποιητικού αναφορά σύµφωνα µε το άρθρο 2.05, παράγραφος 1, στοιχείο ζ), 
αναφέροντας το όνοµα και τον επίσηµο αριθµό του σκάφους, το είδος της παρέκκλισης και το 
κράτος, όπου είναι νηολογηµένο το σκάφος ή όπου βρίσκεται ο λιµένας νηολόγησής του. 

3. Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας, και βάσει 
σύστασης της επιτροπής, η αρµόδια αρχή µπορεί να εκδώσει δοκιµαστικά κοινοτικό 
πιστοποιητικό περιορισµένης διάρκειας για ένα συγκεκριµένο σκάφος, το οποίο περιλαµβάνει 
νέες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποκλίνουν από τις απαιτήσεις του Μέρους ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι προδιαγραφές αυτές παρέχουν ισοδύναµη ασφάλεια. 

4. Οι ισοδυναµίες και οι παρεκκλίσεις κατά τις παραγράφους 1 και 3 αναγράφονται στο 
κοινοτικό πιστοποιητικό. Η Επιτροπή ενηµερώνεται σχετικά. 
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ΜΕΡΟΣ II 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Ν Α Υ Π Η Γ Ι Κ Ε Σ  Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ 

 

Άρθρο 3.01 

Βασικός κανόνας 

Τα πλοία πρέπει να ναυπηγούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της ναυπηγικής τέχνης. 

 

Άρθρο 3.02 

Αντοχή και ευστάθεια 
 
1. Η γάστρα πρέπει να έχει επαρκή αντοχή προκειµένου να ανταποκρίνεται στη χρήση για τη 

οποία προορίζεται. 

α) Σε περίπτωση νεότευκτων πλοίων ή σηµαντικών µετατροπών οι οποίες επηρεάζουν την 
αντοχή του πλοίου, η επάρκεια αντοχής αποδεικνύεται µε την προσκόµιση απόδειξης η 
οποία βασίζεται σε σχεδιαστικούς υπολογισµούς. Η απόδειξη αυτή δεν είναι 
υποχρεωτική σε περίπτωση προσκόµισης πιστοποιητικού κλάσεως ή δήλωσης 
εγκεκριµένου νηογνώµονα. 

β) Σε περίπτωση επιθεώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 2.09, το ελάχιστο πάχος των 
ελασµάτων του πυθµένα, του υδροσυλλέκτη και των πλευρικών ελασµάτων, ελέγχονται 
ως εξής: 

Για τα χαλύβδινα πλοία, το ελάχιστο πάχος tmin δίδεται από τη µεγαλύτερη τιµή η οποία 
προκύπτει από τους ακόλουθους τύπους: 

1. Για τα σκάφη µήκους άνω των 40 m: tmin = f . b . c (2,3 + 0,04 L) [mm]· 

για τα σκάφη των οποίων το µήκος δεν υπερβαίνει τα 40 m: tmin = f . b . c (1,5 + 
0,06 L) [mm], αλλά οπωσδήποτε 3,0 mm. 

2. tmin = 0,005 . a √ T [mm] 

Όπου: 
a = απόσταση διαχωρισµού νοµέων [mm]· 
f = συντελεστής απόστασης διαχωρισµού νοµέων: 

f=1 εφόσον a < 500 mm 
f=1 + 0,0013 (a - 500) εφόσον a > 500 mm· 
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b = συντελεστής για τα ελάσµατα του πυθµένα, τα πλευρικά ελάσµατα ή 
τα ελάσµατα του υδροσυλλέκτη 

b =1,0 για τα ελάσµατα πυθµένα και τα πλευρικά ελάσµατα· 

b =1,25 για τα ελάσµατα του υδροσυλλέκτη. 

f = µπορεί να λαµβάνεται 1 για τον υπολογισµό του ελάχιστου πάχους 
των πλευρικών ελασµάτων, για την απόσταση διαχωρισµού των 
νοµέων. Ωστόσο, το ελάχιστο πάχος των ελασµάτων του 
υδροσυλλέκτη δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι κατώτερο του 
πάχους των ελασµάτων του πυθµένα και των πλευρικών ελασµάτων. 

c = συντελεστής για τον τύπο κατασκευής: 

c =0,95 για τα σκάφη µε διπλό πυθµένα και διπλό πέτσωµα, των 
οποίων το τοίχωµα το οποίο διαχωρίζει το διπλό πέτσωµα από 
το κύτος είναι κατακόρυφο κάτω από το παραπέτο. 

c =1,0 για όλους τους άλλους τύπους κατασκευής. 

γ) Για τα σκάφη µε διαµήκεις νοµείς µε διπλό πυθµένα και διπλό πέτσωµα, η ελάχιστη 
τιµή που υπολογίζεται για το πάχος των ελασµάτων σύµφωνα µε τους τύπους της 
παραγράφου β) µπορεί να µειώνεται σε µια υπολογιζόµενη τιµή που πιστοποιείται από 
εγκεκριµένο νηογνώµονα για επαρκή αντοχή της γάστρας (διαµήκης, εγκάρσια και 
τοπική αντοχή). 

Τα ελάσµατα ανανεώνονται όταν τα πλευρικά ελάσµατα, τα ελάσµατα του 
υδροσυλλέκτη ή τα πλευρικά ελάσµατα είναι κατώτερα από την επιτρεπτή τιµή που 
ορίζεται µε τον τρόπο αυτόν. 

Οι ελάχιστες τιµές οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε τη µέθοδο αποτελούν οριακές τιµές, 
λαµβανοµένης υπόψη µίας κανονικής και ενιαίας φθοράς, υπό τον όρο ότι χρησιµοποιείται 
ναυπηγικός χάλυβας και ότι τα εσωτερικά στοιχεία κατασκευής, όπως οι νοµείς, τα πλαίσια 
στήριξης, και τα διαµήκη ή εγκάρσια φέροντα στοιχεία, είναι σε καλή κατάσταση και ότι 
καµία αλλοίωση της γάστρας δεν αποτελεί τεκµήριο υπερφόρτισης της διαµήκους αντοχής. 

Εφόσον δεν επιτυγχάνονται πλέον οι τιµές αυτές, τα σχετικά ελάσµατα πρέπει να 
επιδιορθώνονται ή να αντικαθίστανται. Πάντως, ένα µικρότερο πάχος, κατά 10% κατ' 
ανώτατο όριο σε σχέση µε τις υπολογιζόµενες τιµές, είναι τοπικά επιτρεπτό. 

2. Όταν για την κατασκευή της γάστρας χρησιµοποιείται άλλο υλικό εκτός από τον χάλυβα, 
πρέπει να αποδεικνύεται µε υπολογισµό ότι η αντοχή της γάστρας (διαµήκης, εγκάρσια και 
τοπική αντοχή) ισούται τουλάχιστον προς την αντοχή που θα προέκυπτε από τη χρήση 
χάλυβα βάσει της παραδοχής ελάχιστου πάχους σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Εάν 
προσκοµίζεται πιστοποιητικό κλάσεως του πλοίου ή δήλωση εκδιδόµενη από αναγνωρισµένο 
νηογνώµονα, δεν απαιτείται απόδειξη µε υπολογισµό. 
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3. Η σταθερότητα των πλοίων πρέπει να ανταποκρίνεται στη χρήση για την οποία προορίζονται. 
 

Άρθρο 3.03 

Γάστρα 
1. Πρέπει να κατασκευάζονται στεγανά διαφράγµατα τα οποία φθάνουν µέχρι το κατάστρωµα 

ή, εάν δεν υπάρχει κατάστρωµα, µέχρι την υψηλότερη ακµή του περιβλήµατος στα εξής 
σηµεία: 

α) Ένα στεγανό σύγκρουσης σε κατάλληλη απόσταση από τη στείρα ώστε η πλευστότητα 
του φορτωµένου πλοίου να διασφαλίζεται µε µία παραµένουσα απόσταση ασφαλείας 
100 mm σε περίπτωση διείσδυσης υδάτων στο στεγανό διαµέρισµα το οποίο βρίσκεται 
µπροστά από το στεγανό σύγκρουσης. 

Κατά κανόνα, η απαίτηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι 
πληρούται όταν το στεγανό σύγκρουσης βρίσκεται σε µία απόσταση, µετρούµενη από 
την ορθία της πρώρας στο επίπεδο του µεγίστου βυθίσµατος, µεταξύ 0,04 L και 0,04 L 
+ 2 m. 

Εάν η απόσταση αυτή είναι ανώτερη από 0,04 L + 2 m, η απαίτηση η οποία αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 πρέπει να αποδεικνύεται µε υπολογισµό. 

Η απόσταση µπορεί να µειωθεί έως 0,03 L. Στην περίπτωση αυτήν, η απαίτηση η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να αποδεικνύεται µε υπολογισµό µε την 
παραδοχή ότι το διαµέρισµα εµπρός από το στεγανό σύγκρουσης και τα γειτνιάζοντα 
διαµερίσµατα έχουν πληµµυρίσει. 

β) Ένα πρυµναίο διάφραγµα της γάστρας σε κατάλληλη απόσταση από την πρύµνη για 
πλοία των οποίων το µήκος L είναι ανω των 25 m. 

2. Κανένα ενδιαίτηµα ή εξοπλισµός απαραίτητος για την ασφάλεια ή τη λειτουργία του πλοίου 
δεν πρέπει να βρίσκεται εµπρός από το στεγανό διάφραγµα σύγκρουσης. Η απαίτηση αυτή 
δεν εφαρµόζεται στον εξαρτισµό αναφορικά µε τις άγκυρες. 

3. Τα ενδιαιτήµατα, τα µηχανοστάσια και τα λεβητοστάσια, καθώς οι χώροι εργασίας που 
ενδεχοµένως αποτελούν µέρος τους, πρέπει να χωρίζονται από το κύτος µε εγκάρσια 
υδατοστεγή διαφράγµατα τα οποία ανέρχονται έως το κατάστρωµα. 

4. Τα ενδιαιτήµατα πρέπει να χωρίζονται από τα µηχανοστάσια, τα λεβητοστάσια και το κύτος 
µε αεροστεγή διαφράγµατα και πρέπει να είναι ευχερώς προσιτά από το κατάστρωµα. Εάν 
δεν υπάρχει τέτοια πρόσβαση, πρέπει να υπάρχει έξοδος κινδύνου που να οδηγεί κατευθείαν 
στο κατάστρωµα. 
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5. Τα διαφράγµατα τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 και ο διαχωρισµός των 
χώρων που αναφέρεται στην παράγραφο 4, δεν πρέπει να έχουν άνοιγµα. 

Πάντως, οι πόρτες στο πρυµναίο διάφραγµα και τα ανοίγµατα, ιδίως, για τον ελικοφόρο 
άξονα και τις σωληνώσεις, επιτρέπονται µε την προϋπόθεση ότι είναι κατασκευασµένα κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να µην µειώνεται η αποτελεσµατικότητα των διαφραγµάτων αυτών και 
των χωρισµάτων των χώρων. Οι πόρτες στο πρυµναίο διάφραγµα πρέπει να φέρουν και στις 
δύο πλευρές την ακόλουθη ευανάγνωστη επιγραφή: 

"Η πόρτα αυτή πρέπει να κλειστεί ξανά αµέσως µετά το πέρασµα". 

6. Οι αγωγοί υδροληψίας και απόρριψης νερού καθώς και οι σωληνώσεις που συνδέονται µε 
αυτές, πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη κάθε 
ανεπιθύµητη εισροή νερού στο πλοίο. 

7. Η πλώρη πρέπει να είναι έτσι κατασκευασµένη ώστε η άγκυρα να µην ξεπερνά ούτε 
ολόκληρη ούτε εν µέρει το εξωτερικό περίβληµα του σκάφους. 

 

Άρθρο 3.04 

Μηχανοστάσια, λεβητοστάσια και αποθήκες καυσίµου 

1. Τα µηχανοστάσια και τα λεβητοστάσια πρέπει να είναι διευθετηµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
ο χειρισµός, η συντήρηση, και η επισκευή των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκεί να 
µπορούν να γίνονται εύκολα και ακίνδυνα. 

2. Οι αποθήκες υγρών καυσίµων ή λιπαντικού ελαίου, οι χώροι επιβατών και τα ενδιαιτήµατα 
δεν πρέπει να έχουν κοινά τοιχώµατα τα οποία, σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, να 
βρίσκονται υπό τη στατική πίεση των υγρών. 

3. Τα τοιχώµατα, οι οροφές και οι πόρτες των µηχανοστασίων, των λεβητοστασίων και των 
αποθηκών καυσίµων πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα ή άλλο εξίσου άφλεκτο υλικό. 

Τα µονωτικά υλικά που χρησιµοποιούνται στα µηχανοστάσια πρέπει να προστατεύονται από 
την εισροή καυσίµου και ατµών καυσίµου. 

Όλα τα ανοίγµατα στα τοιχώµατα, τις οροφές και τις πόρτες των µηχανοστασίων, των 
λεβητοστασίων και των αποθηκών καυσίµων πρέπει να µπορούν να κλείνονται από το 
εξωτερικό των χώρων αυτών. Τα συστήµατα µανδάλωσης πρέπει να κατασκευάζονται από 
χάλυβα ή από άλλο άφλεκτο υλικό. 
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4. Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισµός των µηχανοστασίων, των λεβητοστασίων και των 
άλλων χώρων στους οποίους µπορεί να εισέλθουν εύφλεκτα αέρια. 

5. Οι κλίµακες µε ή χωρίς προστατευτικό κάλυµµα που οδηγούν στα µηχανοστάσια, τα 
λεβητοστάσια και τις αποθήκες καυσίµων, πρέπει να είναι µόνιµα τοποθετηµένες και 
κατασκευασµένες από χάλυβα ή άλλο ανθεκτικό και άφλεκτο υλικό. 

6. Τα µηχανοστάσια και τα λεβητοστάσια πρέπει να έχουν δύο εξόδους από τις οποίες η µία 
µπορεί να είναι έξοδος κινδύνου. 

Είναι δυνατόν να µην υπάρχει δεύτερη έξοδος όταν: 

α) Το συνολικό εµβαδόν (µέσο µήκος x µέσο πλάτος στο επίπεδο του ελάσµατος του 
δαπέδου) του δαπέδου των µηχανοστασίων ή των λεβητοστασίων δεν υπερβαίνει τα 35 
m², και 

β) η διαδροµή από κάθε σηµείο στο οποίο πρέπει να εκτελούνται οι χειρισµοί 
εξυπηρέτησης ή συντήρησης έως την έξοδο, ή τη βάση της κλίµακας πλησίον της 
εξόδου η οποία δίδει πρόσβαση στον ελεύθερο αέρα, δεν είναι µεγαλύτερη από 5 m, και 

γ) υπάρχει πυροσβεστήρας στο σηµείο συντήρησης το οποίο είναι το πλέον 
αποµακρυσµένο από την πόρτα εξόδου και επίσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 10.03, 
παράγραφος 1, στοιχείο ε), όταν η εγκατεστηµένη ισχύς των κινητήρων δεν υπερβαίνει 
τα 100 kW. 

7. Το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ηχητικής πίεσης στα µηχανοστάσια είναι 110 dB(A). Τα 
σηµεία µετρήσεων επιλέγονται ανάλογα µε τις εργασίες συντήρησης οι οποίες είναι 
απαραίτητες υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας της εγκατάστασης που είναι τοποθετηµένη 
εκεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Α Π Ο Σ Τ Α Σ Η  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ,  Υ Ψ Ο Σ  Ε Ξ Α Λ Ω Ν  Κ Α Ι   

Β Υ Θ Ο Σ Η Μ Α Ν Σ Η 

 

Άρθρο 4.01 

Απόσταση ασφαλείας 

1. Η απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι 300 mm τουλάχιστον. 

2. Για τα πλοία των οποίων τα ανοίγµατα δεν κλείνουν στεγανά κατά ψεκάδων και κακοκαιρίας 
και για τα πλοία τα οποία πλέουν µε ακάλυπτο κύτος, η απόφαση ασφαλείας αυξάνεται ώστε 
κάθε ένα από τα ανοίγµατα αυτά να βρίσκεται σε απόσταση 500 mm από το επίπεδο µέγιστου 
βυθίσµατος. 

Άρθρο 4.02 

Ύψος εξάλων 

1. Το ύψος εξάλων των πλοίων µε συνεχές κατάστρωµα, χωρίς σιµότητα και χωρίς 
υπερκατασκευές, είναι 150 mm. 

2. Για τα πλοία µε σιµότητα και υπερκατασκευές, το ύψος των εξάλων υπολογίζεται µε τον 
ακόλουθο τύπο: 

( )
15

SeβSeβ
α1150F aavv ⋅+⋅
−−⋅=  [mm] 

όπου: 

α είναι ένας διορθωτικός συντελεστής ο οποίος λαµβάνει υπόψη όλες τις εξεταζόµενες 
υπερκατασκευές· 

βv είναι ένας διαρθρωτικός συντελεστής της επίδρασης της εµπρόσθιας σιµότητας η οποία 
προκύπτει από την ύπαρξη υπερκατασκευών στο πρωραίο τέταρτο του µήκους L του 
πλοίου· 

βα  είναι ένας διορθωτικός συντελεστής της επίδρασης, αντίστοιχα, της πρυµναίας 
σιµότητας η οποία προκύπτει από την ύπαρξη υπερκατασκευών στο πρυµναίο τέταρτο 
του µήκους L του πλοίου· 

Sev είναι η αποτελεσµατική εµπρόσθια σιµότητα, σε mm· 

Sea είναι η αποτελεσµατική οπίσθια σιµότητα, σε mm. 
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3. Ο συντελεστής α υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: 

L
lelele

α vma∑ ∑ ∑++
=  

όπου: 

lem είναι το αποτελεσµατικό µήκος, σε m, των υπερκατασκευών στο ενδιάµεσο τµήµα το 
οποίο αντιστοιχεί στο ήµισυ του µήκους L του σκάφους· 

lev είναι το αποτελεσµατικό µήκος, σε m, µιας υπερκατασκευής στο πρωραίο τέταρτο του 
µήκους L του σκάφους· 

lea είναι το αποτελεσµατικό µήκος, σε m, µιας υπερκατασκευής στο πρυµναίο τέταρτο του 
µήκους L του σκάφους. 

Το αποτελεσµατικό µήκος µιας υπερκατασκευής υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: 

[ ]m
0,36

h1,5
B
b2,5llem ⋅






 −⋅=  

[ ].m
0,36

h1,5
B
b2,5lle,le

1
av ⋅








−⋅=  

όπου: 

l είναι το αποτελεσµατικό µήκος, σε m, της εξεταζόµενης υπερκατασκευής· 

β είναι το πλάτος, σε m, της εξεταζόµενης υπερκατασκευής· 

B1 είναι το µήκος του πλοίου, σε m, µετρούµενο από το εξωτερικό των ελασµάτων 
περιβλήµατος στο ύψος του καταστρώµατος, στα µέσα του µήκους της εξεταζόµενης 
υπερκατασκευής· 

h είναι, το ύψος, σε m, της εξεταζόµενης υπερκατασκευής. Πάντως, για τα στόµια του 
κύτους, το h λαµβάνεται µειώνοντας το ύψος του παραπέτου κατά το ήµισυ της 
απόστασης που αναφέρεται στο άρθρο 4.01 παράγραφοι 1 και 2. Σε καµία περίπτωση 
δεν µπορεί να λαµβάνεται για το h τιµή µεγαλύτερη από 0,36 m. 

Εάν ο λόγος για 
B
b  και 

1B
b

 είναι µικρότερος από 0,6, 

το αποτελεσµατικό µήκος le της υπερκατασκευής πρέπει να θεωρείται ίσο µε το 0. 
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4. Οι συντελεστές βv και βa υπολογίζονται σύµφωνα µε τους ακόλουθους τύπους : 

L
le3

1β v
v

⋅
−=

 

L
le3

1β a
a

⋅
−=  

5. Η εµπρόσθια αποτελεσµατική σιµότητα και η οπίσθια αποτελεσµατική σιµότητα 
υπολογίζονται αντίστοιχα µε τους ακόλουθους τύπους: 

 
Sev = Sv . p 

Sea = Sa . p 

όπου: 

Sv είναι η πραγµατική πρωραία σιµότητα, σε mm· πάντως η πρωραία σιµότητα δεν µπορεί 
να λαµβάνεται µεγαλύτερη από 1000 mm· 

Sa είναι η πραγµατική πρυµναία σιµότητα, σε mm· πάντως η πρυµναία σιµότητα δεν 
µπορεί να λαµβάνεται µεγαλύτερη από 500 mm· 

p είναι ένας συντελεστής που λαµβάνεται από τον ακόλουθο τύπο: 

.
L
x4p ⋅=
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x είναι η τετµηµένη, µετρούµενη από το άκρο του σηµείου όπου η ισότητα είναι ίση προς 
0,25 Sv / Sa αντίστοιχα (βλέπε σχεδιάγραµµα).: 

 

S v
 ή

 S
a 

x 

0.25 Sv ή 0.25 Sa 

 
 

Πάντως, ο συντελεστής p δεν µπορεί να λαµβάνεται µεγαλύτερος από 1. 

6. Εάν το γινόµενο βa . Sea είναι µεγαλύτερο από το γινόµενο βv. Sev, ως τιµή του βa. Sea 
λαµβάνεται η τιµή του βv. Sev. 

 

Άρθρο 4.03 

Ελάχιστο ύψος εξάλων 

Έχοντας υπόψη τις µειώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.02, το ελάχιστο ύψος εξάλων δεν 
πρέπει να είναι µικρότερο από 0 mm. 
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Άρθρο 4.04 

Βυθοσήµανση  

1. Το επίπεδο του µέγιστου βυθίσµατος καθορίζεται έτσι ώστε να τηρούνται ταυτόχρονα οι 
προδιαγραφές σχετικά µε το ελάχιστο ύψος εξάλων και την ελάχιστη απόσταση ασφάλειας. 
Πάντως, για λόγους ασφαλείας, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να ορίζει µεγαλύτερη τιµή για 
την απόσταση ασφάλειας ή για το ύψος των εξάλων. Το επίπεδο µέγιστου βυθίσµατος 
καθορίζεται τουλάχιστον για τη ζώνη 3. 

 
2. Το επίπεδο του µέγιστου βυθίσµατος πρέπει να σηµαίνεται µε ευδιάκριτες και ανεξίτηλες 

βυθοσηµάνσεις. 
 
3. Οι βυθοσηµάνσεις για τη ζώνη 3 πρέπει να αποτελούνται από ορθογώνιο πλάτους 300 mm. 

και ύψους 40 mm µε βάση οριζόντια η οποία συµπίπτει µε το µέγιστο επιτρεπόµενο βύθισµα. 
∆ιαφορετικές βυθοσηµάνσεις πρέπει να συµπεριλαµβάνουν ένα παρόµοιο ορθογώνιο. 

 
4. Κάθε πλοίο πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία ζεύγη βυθοσηµάνσεων, το ένα στο µέσο και τα 

άλλα δύο σε απόσταση από την πρύµνη και την πλώρη ίση περίπου µε το 1/6 του µήκους του 
πλοίου. 
 
Ωστόσο, 

α) για τα πλοία µήκους µικρότερου από 40 m, αρκεί να υπάρχουν δύο ζεύγη 
βυθοσηµάνσεων, τοποθετηµένες σε απόσταση από την πρύµνη και την πλώρη περίπου 
ίση µε το 1/4 του µήκους· 

β) για τα πλοία που δεν προορίζονται για τη µεταφορά εµπορευµάτων, αρκεί ένα ζεύγος 
βυθοσηµάνσεων τοποθετηµένες περίπου στο µέσο του πλοίου. 

5. Οι σηµάνσεις ή ενδείξεις οι οποίες, έπειτα από νέα επιθεώρηση πλοίου παύουν να ισχύουν, 
πρέπει να σβήνονται ή να σηµαδεύονται ως άκυρες υπό την επίβλεψη του φορέα 
επιθεώρησης. Εάν εξαφανισθεί οποιαδήποτε βυθοσήµανση, µπορεί να αντικαθίσταται µόνον 
υπό την επίβλεψη ενός φορέα επιθεώρησης. 

 
6. Όταν το πλοίο υφίσταται καταµέτρηση, κατ' εφαρµογή της Σύµβασης για την καταµέτρηση 

των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και το επίπεδο των ενδείξεων της καταµέτρησης πληροί 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, αυτές οι ενδείξεις καταµέτρησης επέχουν θέση 
βυθοσηµάνσεων και γίνεται σχετική µνεία στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 
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7. Για τα σκάφη που κινούνται σε ζώνες εσωτερικών πλωτών οδών διαφορετικές από τη ζώνη 3 
(ζώνες 1, 2 ή 4), η πρωραία και η πρυµναία βυθοσήµανση συµπληρώνονται µε την προσθήκη 
συµπληρωµατικής κατακόρυφης γραµµής στην οποία προστίθενται µία ή, στην περίπτωση 
περισσότερων της µιάς ζωνών, περισσότερες πρόσθετες γραµµές βύθισης, µήκους 150 mm, οι 
οποίες τοποθετούνται προς την πλώρη σε σχέση µε τη βυθοσήµανση για τη ζώνη 3.  

 
Η εν λόγω κατακόρυφη γραµµή και η οριζόντια γραµµή πρέπει να έχουν πάχος 30 mm. ∆ίπλα 
από τη βυθοσήµανση προς την κατεύθυνση της πλώρης, αναγράφεται ο αριθµός των 
αντιστοίχων ζωνών σε διαστάσεις 60 x 40 mm (βλέπε σχ. 1). 

 

 

ένδειξη καταµέτρησης βυθοσήµανση 

ύψος εξάλων 

επίπεδο µεγίστου 
βυθίσµατος για τη 
Ζώνη 3 

κλίµακα µέτρησης 

 

Σχήµα 1 
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Άρθρο 4.05 

Μέγιστο βύθισµα έµφορτου σκάφους για τα σκάφη των οποίων η γάστρα δεν είναι πάντοτε κλειστή 
ώστε να είναι προστατευµένη από τις ψεκάδες και την κακοκαιρία 

 
Εάν το επίπεδο µέγιστου βυθίσµατος για τη ζώνη 3 ή τη ζώνη 4 ενός πλοίου καθορίζεται βάσει της 
παραδοχής ότι το κύτος µπορεί να κλείνει κατά τρόπον ώστε να προστατεύεται από τις ψεκάδες και 
την κακοκαιρία και εάν η απόσταση µεταξύ του επιπέδου µέγιστου βυθίσµατος και της άνω ακµής 
του παραπέτου είναι µικρότερη από 500 mm, καθορίζεται το µέγιστο βύθισµα για λειτουργία µε 
ακάλυπτο κύτος. 
 
Στο κοινοτικό πιστοποιητικό προστίθεται η ακόλουθη δήλωση : 
 
«Όταν τα στόµια του κύτους είναι πλήρως ή εν µέρει ανοικτά, το πλοίο µπορεί να φορτώνεται 
µέχρι … mm κάτω της βυθοσήµανσης για τη ζώνη 3.» 
 

Άρθρο 4.06 

Κλίµακες βυθίσµατος 

1. Κάθε πλοίο που το βύθισµά του µπορεί να υπερβεί το 1 m πρέπει να έχει κλίµακες 
βυθίσµατος σε κάθε πλευρά προς την πρύµνη. Μπορεί να έχει και άλλες κλίµακες βυθίσµατος 

 
2. Το µηδέν κάθε κλίµακας βυθίσµατος πρέπει να βρίσκεται κατακόρυφα προς το ευρισκόµενο 

σε επίπεδο παράλληλο προς το επίπεδο µεγίστου βυθίσµατος που περνά από το χαµηλότερο 
σηµείο της γάστρας ή, αν υπάρχει, της τρόπιδας. Η κατακόρυφη απόσταση από το µηδέν 
πρέπει να είναι βαθµονοµηµένη κατά δεκατόµετρα. Η βαθµονόµηση αυτή πρέπει να 
σηµαίνεται σε κάθε κλίµακα, από το επίπεδο άφορτου βυθίσµατος µέχρι 100 mm πάνω από 
το επίπεδο µεγίστου βυθίσµατος, µε γραµµές ένστικτες ή εγχαραγµένες και βαµµένες 
εναλλάξ µε δύο χρώµατα ώστε να είναι ευδιάκριτες. Η βαθµονόµηση αυτή πρέπει να 
δείχνεται µε αριθµούς κατά µήκος της κλίµακας, τουλάχιστον κάθε 5 δεκατόµετρα, καθώς και 
στην κορυφή της κλίµακας. 

 
3. Οι δύο πρυµναίες κλίµακες καταµέτρησης που τοποθετούνται κατ' εφαρµογή της σύµβασης 

που αναφέρεται στο άρθρο 4.05, παράγραφος 6, µπορεί να επέχουν θέση κλιµάκων 
βυθίσµατος, µε τον όρο να είναι βαθµονοµηµένες σύµφωνα µε τις παραπάνω απαιτήσεις, και, 
όπου χρειάζεται, να έχουν προστεθεί αριθµοί που να δείχνουν το βύθισµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Ι Κ Α Ν Ο Τ Η Τ Α  Ε Λ Ι Γ Μ Ω Ν 

Άρθρο 5.01 

Γενικά 

Τα πλοία και οι συνοδείες πρέπει να έχουν επαρκή πλωιµότητα και ικανότητα ελιγµών. 

Τα πλοία τα οποία δεν είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες ώθησης, τα οποία προορίζονται να 
αποτελέσουν τµήµα ρυµουλκούµενης συνοδείας, πρέπει να πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις που 
ορίζονται από τον φορέα επιθεώρησης. 

Τα πλοία τα οποία είναι εξοπλισµένα µε κινητήρες ώθησης και οι συνοδείες πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις των άρθρων 5.02 έως 5.10. 

 

Άρθρο 5.02 

∆οκιµές ναυσιπλοΐας 

1. Η πλωιµότητα και η ικανότητα ελιγµών επαληθεύονται µε δοκιµές ναυσιπλοΐας. Εξετάζεται 
ιδίως η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των άρθρων 5.06 έως 5.10. 

2. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να µην διενεργεί το σύνολο ή µέρος των δοκιµών όταν η 
συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις σχετικά µε την πλωιµότητα και την ικανότητα ελιγµών 
αποδεικνύεται µε άλλο τρόπο. 

Άρθρο 5.03 

Περιοχή δοκιµών 

1. Οι δοκιµές ναυσιπλοΐας του άρθρου 5.02 πραγµατοποιούνται σε περιοχές των εσωτερικών 
πλωτών οδών οι οποίες ορίζονται από τις αρµόδιες αρχές. 

2. Οι εν λόγω περιοχές δοκιµών πρέπει να βρίσκονται εάν είναι δυνατόν σε ένα ευθύγραµµο 
τµήµα ελάχιστου µήκους 2 km και επαρκούς πλάτους σε τρέχοντα ή λιµνάζοντα ύδατα και 
πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε ευδιάκριτα σηµεία για τον καθορισµό της θέσης του πλοίου. 
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3. Ο φορέας επιθεώρησης πρέπει να µπορεί να καταγράφει υδρολογικά στοιχεία, όπως, π.χ., το 
βάθος του νερού, το πλάτος του πλωτού διαύλου και τη µέση ταχύτητα του ρεύµατος στην 
περιοχή ναυσιπλοΐας σε συνάρτηση µε τις διάφορες στάθµες ύδατος. 

 

Άρθρο 5.04 

Βαθµός φόρτωσης των πλοίων και των συνοδειών κατά τη διάρκεια των δοκιµών ναυσιπλοΐας 

Κατά τη διάρκεια των δοκιµών ναυσιπλοΐας, τα πλοία και οι συνοδείες που προορίζονται για τη 
µεταφορά εµπορευµάτων φορτώνονται σε επίπεδο 70% τουλάχιστον της µεταφορικής ικανότητάς 
τους και το φορτίο κατανέµεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο 
οριζόντια θέση της τρόπιδας. Εάν οι δοκιµές πραγµατοποιούνται µε µικρότερο φορτίο, η εξάρτιση 
για τη ναυσιπλοΐα προς την κατεύθυνση του ρεύµατος περιορίζεται στο φορτίο αυτό. 
 

Άρθρο 5.05 

Χρήση εξοπλισµού για τις δοκιµές ναυσιπλοΐας 

1. Κατά τη διάρκεια των δοκιµών ναυσιπλοΐας, µπορεί να χρησιµοποιείται όλος ο εξοπλισµός ο 
οποίος αναφέρεται στους χώρους (34) και (52) του κοινοτικού πιστοποιητικού και ο οποίος 
µπορεί να ενεργοποιείται από τη θέση πηδαλιουχίας, εκτός από τις άγκυρες. 

2. Πάντως, κατά τη διάρκεια της στροφής αντίθετα προς την κατεύθυνση του ρεύµατος η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 5.10, µπορούν να χρησιµοποιούνται οι άγκυρες. 

 

Άρθρο 5.06 

Προδιαγεγραµµένη ταχύτητα (κίνηση πρόσω) 

1. Τα πλοία και οι συνοδείες πρέπει να επιτυγχάνουν ταχύτητα σε σχέση προς το νερό ίση προς 
13 km/h τουλάχιστον. Ο όρος αυτός δεν απαιτείται από ρυµουλκά ώθησης τα οποία πλέουν 
«εκτός υπηρεσίας». 

2. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να παρέχει παρεκκλίσεις στα πλοία και τις συνοδείες που 
πλέουν αποκλειστικά σε εκβολές και σε λιµάνια. 
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3. Ο φορέας επιθεώρησης ελέγχει εάν το άφορτο πλοίο είναι σε θέση να αναπτύξει ταχύτητα 
άνω των 40 km/h σε σχέση µε το νερό. Εάν η ικανότητα αυτή επιβεβαιωθεί, στον χώρο (52) 
του κοινοτικού πιστοποιητικού αναγράφονται τα εξής: 

«Το πλοίο είναι σε θέση να αναπτύξει ταχύτητα άνω των 40 km/h σε σχέση µε το νερό.» 

 

Άρθρο 5.07 

Ικανότητα στάσης 

1. Τα πλοία και οι συνοδείες πρέπει να µπορούν να σταµατούν µε την πλώρη προς την 
κατεύθυνση του ρεύµατος έγκαιρα παραµένοντας ταυτόχρονα επαρκώς ευέλικτα. 

2. Για τα πλοία και τις συνοδείες µήκους τουλάχιστον 86 m και πλάτους τουλάχιστον 22,90 m, 
η ικανότητα στάσης µπορεί να αντικαθίσταται από την ικανότητα στροφής. 

3. Η ικανότητα στάσης αποδεικνύεται µε χειρισµούς στάσης που πραγµατοποιούνται σε µία 
περιοχή δοκιµών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5.03, η δε ικανότητα στροφής µε χειρισµούς 
στροφής σύµφωνα µε το άρθρο 5.10. 

 

Άρθρο 5.08 

Ικανότητα ναυσιπλοΐας µε κίνηση όπισθεν 

Όταν ο χειρισµός στάσης, ο οποίος απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 5.07, πραγµατοποιείται σε 
στάσιµα ύδατα, πρέπει να ακολουθείται από δοκιµή ναυσιπλοΐας µε κίνηση όπισθεν. 

 

Άρθρο 5.09 

Ικανότητα αποφυγής 

Τα πλοία και οι συνοδείες πρέπει να µπορούν να πραγµατοποιούν ένα χειρισµό αποφυγής έγκαιρα. 
Η ικανότητα αποφυγής αποδεικνύεται µε χειρισµούς αποφυγής οι οποίοι πραγµατοποιούνται σε 
περιοχή δοκιµών η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5.03. 
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Άρθρο 5.10 

Ικανότητα στροφής 

Τα πλοία και οι συνοδείες µήκους το πολύ 86 m και πλάτους το πολύ 22,90 m, πρέπει να µπορούν 
να πραγµατοποιούν στροφή έγκαιρα. 

Η ικανότητα στροφής µπορεί να αντικαθίσταται από την ικανότητα στάσης η οποία αναφέρεται στο 
άρθρο 5.07. 

Η ικανότητα στροφής αποδεικνύεται µε χειρισµούς στροφής προς την αντίθετη κατεύθυνση του 
ρεύµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ  Π Η ∆ Α Λ Ι Ο Υ Χ Ι Α Σ 
 

Άρθρο 6.01 

Γενικές απαιτήσεις 

1 Τα πλοία πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε µηχανισµό πηδαλιουχίας ο οποίος διασφαλίζει 
τουλάχιστον την ικανότητα ελιγµών η οποία αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5. 

2. Οι µηχανοκίνητοι µηχανισµοί πηδαλιουχίας πρέπει να είναι σχεδιασµένοι κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε το πηδάλιο να µην µπορεί να αλλάζει κατεύθυνση απροσδόκητα. 

3. Το σύνολο του µηχανισµού πηδαλιουχίας πρέπει να είναι σχεδιασµένο, κατασκευασµένο και 
εγκαταστηµένο κατά τρόπο που να επιτρέπει τη λειτουργία του υπό µόνιµη εγκάρσια κλίση 
µέχρι 15° και υπό θερµοκρασίες περιβάλλοντος οι οποίες κυµαίνονται από - 20°C έως + 50°
C. 

4. Τα µέρη του µηχανισµού πηδαλιουχίας πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέχουν 
σε όλες τις καταπονήσεις στις οποίες ενδέχεται να υποβληθούν υπό κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας. Οι εξωτερικές δυνάµεις που ασκούνται στο πηδάλιο δεν πρέπει να 
παρεµποδίζουν την ικανότητα λειτουργίας του µηχανισµού κίνησης του πηδαλίου και του 
χειριστηρίου του. 

5. Ο µηχανισµός πηδαλιουχίας πρέπει να περιλαµβάνει µηχανοκίνητο έλεγχο πηδαλίου εάν το 
απαιτούν οι δυνάµεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενεργοποίηση του πηδαλίου. 

6. Ο µηχανοκίνητος µηχανισµός πηδαλιουχίας πρέπει να είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα 
προστασίας από την υπερφόρτιση ώστε να περιορίζεται η ροπή που ασκεί το ωστικό 
σύστηµα. 

7. Τα ανοίγµατα για τον άξονα του πηδαλίου πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο ώστε 
να µην διαρρέουν τα λιπαντικά τα οποία ρυπαίνουν το νερό. 

 

Άρθρο 6.02 

Μηχανοκίνητο χειριστήριο µηχανισµού πηδαλιουχίας 

1. Εάν το σκάφος είναι εφοδιασµένο µε µηχανοκίνητο χειριστήριο µηχανισµού πηδαλιουχίας, 
σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας του µηχανισµού πηδαλιουχίας, ένα δεύτερο 
χειριστήριο ή ένα χειροκίνητο χειριστήριο πρέπει να µπορεί να τίθεται σε λειτουργία εντός 5 
δευτερολέπτων. 
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2. Εάν το δεύτερο χειριστήριο ή το χειροκίνητο χειριστήριο δεν ενεργοποιούνται αυτόµατα, η 
ζεύξη πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιείται µε το χέρι, αµέσως και κατά απλό τρόπο, από 
τον πηδαλιούχο. 

3. Το δεύτερο χειριστήριο ή το χειροκίνητο χειριστήριο πρέπει να διασφαλίζει την ικανότητα 
ελιγµών που προβλέπεται στο Κεφάλαιο 5. 

 

Άρθρο 6.03 

Υδραυλικό χειριστήριο του µηχανισµού πηδαλιουχίας 

1. Καµία συσκευή κατανάλωσης ισχύος δεν µπορεί να συνδέεται µε το υδραυλικό χειριστήριο 
του µηχανισµού πηδαλιουχίας. Ωστόσο, όταν υπάρχουν δύο ανεξάρτητα χειριστήρια, η 
σύνδεση αυτή επιτρέπεται σε ένα από τους δύο χειριστήρια εφόσον οι συσκευές 
κατανάλωσης είναι συνδεδεµένες στον αγωγό επιστροφής και µπορεί να αποσυνδέονται από 
το χειριστήριο µε µία διάταξη αποµόνωσης. 

2. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο υδραυλικά χειριστήρια, είναι απαραίτητο ένα δοχείο υγρών 
για κάθε ένα από τα χειριστήρια. Πάντως, επιτρέπονται διπλά δοχεία. Τα δοχεία υγρών πρέπει 
να διαθέτουν σύστηµα συναγερµού το οποίο ελέγχει την µείωση του επιπέδου του λαδιού 
κάτω από το χαµηλότερο επίπεδο πλήρωσης που επιτρέπει ασφαλή λειτουργία. 

3. ∆εν απαιτείται διπλασιασµός του συρταριού χειρισµού εάν αυτό µπορεί να ενεργοποιηθεί µε 
το χέρι ή µε χειροκίνητο υδραυλικό χειρισµό από την τιµονιέρα. 

4. Οι διαστάσεις, η κατασκευή, και η διάταξη των σωληνώσεων πρέπει να αποκλείουν, όσο το 
δυνατόν περισσότερο, τη φθορά τους από µηχανικά αίτια ή από τη φωτιά. 

5. Σε περίπτωση υδραυλικών χειριστηρίων, δεν απαιτείται ανεξάρτητο σύστηµα σωληνώσεων 
για το δεύτερο χειριστήριο εάν εξασφαλίζεται η ανεξάρτητη λειτουργία των δύο χειριστηρίων 
και εάν το σύστηµα των σωληνώσεων αντέχει σε πίεση η οποία είναι ίση προς 1,5 
τουλάχιστον της µέγιστης πίεσης λειτουργίας. 

6. Οι εύκαµπτοι αγωγοί επιτρέπονται µόνο όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για την 
απόσβεση των δονήσεων ή για την ελευθερία κίνησης των συστατικών στοιχείων. Πρέπει να 
έχουν σχεδιασθεί για πίεση η οποία είναι ίση τουλάχιστον προς τη µέγιστη πίεση λειτουργίας. 
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Άρθρο 6.04 

Πηγή ισχύος 

1. Οι µηχανισµοί πηδαλιουχίας οι οποίοι είναι εξοπλισµένοι µε δύο µηχανοκίνητα χειριστήρια 
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο πηγές ισχύος. 

2. Εάν η δεύτερη πηγή ισχύος του µηχανοκίνητου χειριστηρίου δεν λειτουργεί συνεχώς κατά 
την κίνηση του πλοίου, πρέπει να υπάρχει ένα ρυθµιστικό σύστηµα µε επαρκή ικανότητα για 
την κίνηση του δεύτερου χειριστηρίου κατά την περίοδο προθέρµανσης. 

3. Σε περίπτωση πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, καµία συσκευή κατανάλωσης δεν µπορεί να 
τροφοδοτείται από το δίκτυο τροφοδότησης του µηχανισµού πηδαλιουχίας. 

 

Άρθρο 6.05 

Χειροκίνητο χειριστήριο 

1. Ο τροχός του χειροκίνητου χειριστηρίου δεν πρέπει να κινείται από το µηχανοκίνητο 
χειριστήριο. 

2. Κατά την αυτόµατη εµπλοκή του χειροκίνητου χειριστηρίου, η επιστροφή του χειροκίνητου 
τροχού πρέπει να εµποδίζεται για κάθε θέση του πηδαλίου. 

 

Άρθρο 6.06 

Μηχανισµοί µε αυτοδιευθυνόµενη έλικα, µε έγχυση ύδατος, µε κυκλοειδή έλικα και µε έλικα 
πηδαλιουχίας 

1. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων µε αυτοδιευθυνόµενη έλικα, µε έγχυση ύδατος, µε 
κυκλοειδή έλικα ή µε έλικα πηδαλιουχίας, των οποίων το τηλεχειριστήριο της τροποποίησης 
της διεύθυνσης της ώθησης είναι ηλεκτρικό, υδραυλικό, ή µε πεπιεσµένο αέρα, πρέπει να 
υπάρχουν δύο ανεξάρτητα συστήµατα ενεργοποίησης, µεταξύ της τιµονιέρας και του 
µηχανισµού, τα οποία να ανταποκρίνονται, τηρουµένων των αναλογιών, στις απαιτήσεις των 
άρθρων 6.01 έως 6.06. 

 Οι εν λόγω µηχανισµοί δεν υπάγονται στην παρούσα παράγραφο εάν δεν είναι απαραίτητοι 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η ικανότητα ελιγµών η οποία αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5 ή 
εάν δεν είναι απαραίτητοι για τη δοκιµή στάσης. 
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2. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων µηχανισµών µε αυτοδιευθυνόµενη έλικα, µε έγχυση 
ύδατος, µε κυκλοειδή έλικα ή µε έλικα πηδαλιουχίας οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, 
το δεύτερο σύστηµα ενεργοποίησης δεν είναι απαραίτητο εάν, σε περίπτωση βλάβης ενός 
µηχανισµού, το πλοίο διατηρεί την ικανότητα ελιγµών η οποία προβλέπεται στο Κεφάλαιο 5. 

 

Άρθρο 6.07 

Συσκευές ενδείξεων και ελέγχου 

1. Η θέση του πηδαλίου πρέπει να φαίνεται καθαρά από τη θέση πηδαλιουχίας. Εάν η ένδειξη 
της θέσης του πηδαλίου είναι ηλεκτρική, πρέπει να έχει ιδιαίτερη τροφοδότηση. 

2. Στη θέση πηδαλιουχίας πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες τουλάχιστον ενδείξεις και διατάξεις 
ελέγχου : 

α) δείκτης στάθµης λαδιού του δοχείου υγρών που προβλέπεται στο άρθρο 6.03, 
παράγραφος 2, και δείκτης πίεσης λειτουργίας του υδραυλικού συστήµατος· 

β) βλάβη της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας του µηχανισµού χειρισµού· 

γ) βλάβη της πηγής ηλεκτρικής ενέργειας του χειριστηρίου· 

δ) βλάβη του ρυθµιστή ταχύτητας στροφής· 

ε) βλάβη των απαιτούµενων ρυθµιστικών µηχανισµών. 

 

Άρθρο 6.08 

Ρυθµιστές της ταχύτητας στροφής 

1. Οι ρυθµιστές ταχύτητας στροφής και τα κατασκευαστικά στοιχεία τους πρέπει να είναι 
σύµφωνα προς τις απαιτήσεις του άρθρου 9.20. 

2. Η καλή λειτουργία του ρυθµιστή ταχύτητας στροφής πρέπει να παρουσιάζεται οπτικά στη 
θέση πηδαλιουχίας µε πράσινη ενδεικτική λυχνία. 

Πρέπει να ελέγχονται οι βλάβες ή οι απαράδεκτες διακυµάνσεις της τάσης τροφοδότησης και 
η απαράδεκτη πτώση της ταχύτητας περιστροφής του γυροσκοπίου. 
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3. Όταν, εκτός του ρυθµιστή της ταχύτητας στροφής, υπάρχουν άλλα συστήµατα πηδαλιουχίας, 
πρέπει να διακρίνεται ευχερώς στη θέση πηδαλιουχίας ποιο από τα συστήµατα αυτά είναι 
συνδεδεµένο. Η µετάβαση από το ένα σύστηµα στο άλλο πρέπει να πραγµατοποιείται 
αµέσως. Οι ρυθµιστές ταχύτητας στροφής δεν πρέπει να επηρεάζουν τον µηχανισµό 
πηδαλιουχίας. 

4. Η τροφοδότηση µε ηλεκτρική ενέργεια του ρυθµιστή της ταχύτητας στροφής πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη από την τροφοδότηση άλλων συσκευών κατανάλωσης ρεύµατος. 

5. Τα γυροσκόπια, οι ανιχνευτές, και οι δείκτες της ταχύτητας στροφής που χρησιµοποιούνται 
στους ρυθµιστές της ταχύτητας στροφής, πρέπει να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες 
απαιτήσεις των ελάχιστων προδιαγραφών και όρων δοκιµών αναφορικά µε τους δείκτες 
ταχύτητας της στροφής για την εσωτερική ναυσιπλοΐα, κατά τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα ΙΧ.  

Άρθρο 6.09 

∆ιαδικασία αποδοχής 

1. Η συµµόρφωση του εγκατεστηµένου µηχανισµού πηδαλιουχίας ελέγχεται από ένα φορέα 
επιθεώρησης. Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να ζητά τα ακόλουθα 
έγγραφα: 

α) περιγραφή του µηχανισµού πηδαλιουχίας· 

β) σχέδια και πληροφορίες σχετικά µε τον µηχανισµό πηδαλιουχίας και το σύστηµα 
οδήγησης· 

γ) στοιχεία σχετικά µε τον µηχανισµό πηδαλιουχίας· 

δ) σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης· 

ε) περιγραφή του ρυθµιστή της ταχύτητας στροφής· 

στ) οδηγίες χρήσης του µηχανισµού πηδαλιουχίας. 

 

2. Η λειτουργία του συνόλου του µηχανισµού πηδαλιουχίας επαληθεύεται µε δοκιµή 
ναυσιπλοΐας. Εάν έχουν εγκατασταθεί ρυθµιστές της ταχύτητας στροφής, πρέπει να 
επαληθεύεται µε βεβαιότητα ότι µπορεί να τηρηθεί συγκεκριµένη πορεία και ότι οι στροφές 
µπορούν να διανύονται µε ασφαλή τρόπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

T I M O N Ι E Ρ Α 

Άρθρο 7.01 

Γενικά 

1. Οι τιµονιέρες πρέπει να είναι διαρρυθµισµένες µε τρόπο ώστε ο πηδαλιούχος να µπορεί να 
εργάζεται κατά τον πλου. 

2. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το επίπεδο ηχητικής πίεσης του θορύβου του πλοίου, 
µετρούµενο στη θέση πηδαλιουχίας, και στο σηµείο στο σηµείο κεφαλής του πηδαλιούχου, 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 70 dB(A). 

3. Σε περίπτωση που η τιµονιέρα είναι διαρρυθµισµένη για οδήγηση µε ραντάρ από ένα άτοµο, 
ο πηδαλιούχος πρέπει να µπορεί να εργάζεται καθιστός και όλα τα όργανα ενδείξεων ή 
έλέγχου και όλα τα όργανα χειρισµού τα οποία είναι απαραίτητα για την οδήγηση του πλοίου 
πρέπει να είναι διαρρυθµισµένα κατά τρόπο ώστε ο πηδαλιούχος να µπορεί να τα 
χρησιµοποιεί κατά τον πλου χωρίς να φεύγει από τη θέση του ούτε να αποσπά το βλέµµα του 
από την οθόνη του ραντάρ. 

Άρθρο 7.02 

Απρόσκοπτη θέα 

1. Πρέπει να διασφαλίζεται αρκετά απρόσκοπτη θέα από τη θέση πηδαλιουχίας προς όλες τις 
κατευθύνσεις. 

2. Όσον αφορά τον πηδαλιούχο, η ζώνη µη ορατότητας εµπρός από το πλοίο όταν είναι άφορτο 
µε το ήµισυ των προµηθειών του αλλά χωρίς έρµα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο µήκη του 
πλοίου ή τα 250 m, εάν η απόσταση αυτή είναι µικρότερη, µέχρι την επιφάνεια του νερού επί 
ένα τόξο που εκτείνεται από το µέσον της πλευράς του πλοίου µέχρι το εµπρόσθιο µέρος του 
πλοίου. 

Τα οπτικά και τα ηλεκτρονικά µέσα µείωσης της ζώνης µη ορατότητας δεν µπορούν να 
λαµβάνονται υπόψη κατά την επιθεώρηση. 

 Για να µειώνεται περαιτέρω η ζώνη µη ορατότητας, πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνον 
κατάλληλες ηλεκτρονικές συσκευές. 
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3. Το πεδίο ορατότητας της κανονικής θέσης του πηδαλιούχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 240° 
του ορίζοντα και τουλάχιστον 140° του ηµικυκλίου το οποίο κατευθύνεται εµπρός από το 
πλοίο. 

Κανένας ορθοστάτης, στύλος, ή υπερκατασκευή δεν πρέπει να βρίσκεται στον συνήθη άξονα 
ορατότητας του πηδαλιούχου. 

 Ακόµη και όταν υπάρχει πεδίο απρόσκοπτης θέας 240° του ορίζοντα, ο φορέας επιθεώρησης 
µπορεί να απαιτεί τη λήψη άλλων µέτρων, ιδίως την εγκατάσταση κατάλληλων βοηθητικών 
οπτικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, εάν δεν υπάρχει επαρκής απρόσκοπτη θέα προς τα πίσω. 

 Το ύψος της κατώτερη ακµής των πλευρικών παραθύρων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
χαµηλότερο, και το ύψος της ανώτερης ακµής των πλευρικών και των οπίσθιων παραθύρων 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερο. 

 Για να διαπιστωθεί κατά πόσον τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου όσον αφορά 
την ορατότητα από την τιµονιέρα, θεωρείται ότι τα µάτια του πηδαλιούχου βρίσκονται σε 
ύψος 1650 mm από το κατάστρωµα στη θέση πηδαλιουχίας. 

5. Η ανώτερη ακµή των εµπρόσθιων παραθύρων της τιµονιέρας πρέπει να βρίσκεται αρκετά 
υψηλά ώστε ένα άτοµο που βρίσκεται στη θέση πηδαλιουχίας µε τα µάτια του σε ύψος 1800 
mm να έχει απρόσκοπτη θέα προς τα εµπρός σε τουλάχιστον 10 µοίρες άνω του ορίζοντα στο 
ύψος των µατιών. 

6. Πρέπει να διασφαλίζεται απρόσκοπτη θέα από το άνοιγµα εµπρός ανεξάρτητα από τις 
καιρικές συνθήκες µε κατάλληλα µέσα. 

7. Τα κρύσταλλα τα οποία χρησιµοποιούνται στις τιµονιέρες πρέπει είναι κρύσταλλα ασφαλείας 
και να έχουν βαθµό διαφάνειας 75 % τουλάχιστον. 

 Για να αποφεύγονται οι αντανακλάσεις, τα εµπρόσθια παράθυρα της γέφυρας πρέπει να είναι 
µη αντανακλαστικά ή τοποθετηµένα κατά τρόπον ώστε ουσιαστικά να αποκλείονται οι 
αντανακλάσεις. Η απαίτηση αυτή ισχύει και όταν τα παράθυρα έχουν κλίση προς τα µέσα 
τουλάχιστον 10° και το πολύ 25°. 

 

Άρθρο 7.03 

Γενικές προδιαγραφές σχετικά µε τα όργανα χειρισµού, ενδείξεων και ελέγχου 

1. Τα όργανα χειρισµού τα οποία είναι απαραίτητα για την οδήγηση του πλοίου πρέπει να 
µπαίνουν εύκολα στη θέση λειτουργίας. Η θέση αυτή πρέπει να σηµαίνεται χωρίς κίνδυνο 
σύγχυσης. 
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