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2. Τα όργανα ελέγχου πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ο φωτισµός τους να µπορεί να 
ρυθµίζεται κατά συνεχή τρόπο µέχρι το σβήσιµο. Οι πηγές φωτισµού δεν πρέπει να ενοχλούν 
ή να παραβλάπτουν την ορατότητα των οργάνων ελέγχου. 

3. Πρέπει να υπάρχει σύστηµα για τη δοκιµή των προειδοποιητικών και των ενδεικτικών 
λυχνιών. 

4. Πρέπει να διαπιστώνεται εύκολα εάν ένα σύστηµα λειτουργεί. Εάν η λειτουργία εµφαίνεται 
µε τη βοήθεια ενδεικτικής λυχνίας, η λυχνία πρέπει να είναι πράσινη. 

5. Οι ανωµαλίες και οι βλάβες των συστηµάτων για τις οποίες προβλέπεται έλεγχος, πρέπει να 
εµφαίνονται µε τη βοήθεια ερυθρών ενδεικτικών λυχνιών. 

6. Ένα ακουστικό σήµα πρέπει να ηχεί ταυτόχρονα όταν ανάβει µία από τις ερυθρές ενδεικτικές 
λυχνίες. Τα ηχητικά προειδοποιητικά σήµατα µπορούν να αποτελούν ένα µόνο κοινό σήµα. 
Το επίπεδο ηχητικής πίεσης του σήµατος αυτού πρέπει να υπερβαίνει κατά 3 dB(A) 
τουλάχιστον το µέγιστο επίπεδο ηχητικής πίεσης του περιβάλλοντος θορύβου της θέσης 
πηδαλιουχίας. 

7. Το ηχητικό προειδοποιητικό σήµα πρέπει να µπορεί να διακόπτεται µετά τη διαπίστωση της 
ανωµαλίας ή της βλάβης. Η διακοπή αυτή δεν πρέπει να εµποδίζει τη λειτουργία του 
προειδοποιητικού σήµατος για άλλες βλάβες. Οι ερυθρές ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να 
σβήνουν µόνο όταν δεν υπάρχει πλέον βλάβη. 

8. Τα όργανα ελέγχου και ενδείξεων πρέπει να συνδέονται αυτόµατα σε µία άλλη πηγή 
ενέργειας σε περίπτωση βλάβης της τροφοδότησης τους. 

 

Άρθρο 7.04 

Ειδικές προδιαγραφές σχετικά µε τα όργανα χειρισµού, ενδείξεων και ελέγχου των κινητήρων 
πρόωσης και των µηχανισµών πηδαλιουχίας 

1. Ο χειρισµός και η παρακολούθηση των κινητήρων πρόωσης και των µηχανισµών 
πηδαλιουχίας πρέπει να µπορεί να γίνεται από τη θέση πηδαλιουχίας. Οι κινητήρες πρόωσης 
οι οποίοι είναι εξοπλισµένοι µε συµπλέκτη που µπορεί να ενεργοποιείται από τη θέση 
πηδαλιουχίας, ή οι οποίοι ενεργοποιούν µια αυτοδιευθυνόµενη έλικα που µπορεί να ελέγχεται 
από τη θέση πηδαλιουχίας, µπορούν να τίθενται σε λειτουργία ή να σταµατούν από το 
µηχανοστάσιο. 

 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 70 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

2. Κάθε προωστικός κινητήρας πρέπει να διευθύνεται από έναν µόνο µοχλό ο οποίος κινείται 
κατά µήκος τόξου σε κατακόρυφο επίπεδο περίπου παράλληλο µε τον διαµήκη άξονα του 
πλοίου. Η κίνηση του µοχλού προς την πλώρη πρέπει να κάνει το πλοίο να κινείται προς τα 
εµπρός ενώ η κίνηση του µοχλού προς την πρύµνη πρέπει να κάνει το πλοίο να κινείται προς 
τα πίσω. Η σύµπλεξη και η αλλαγή της φοράς πορείας πρέπει να γίνονται γύρω στην 
ουδέτερη θέση του µοχλού. Όταν ο µοχλός έρχεται στην ουδέτερη θέση, πρέπει να ακούγεται 
ευκρινώς ένα κλικ.  

3. Στις τιµονιέρες οι οποίες είναι διαρρυθµισµένες για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα µόνο 
άτοµο πρέπει να εµφαίνονται η φορά και η ώθηση η οποία ασκείται στο πλοίο από τη διάταξη 
πρόωσης και την ταχύτητα περιστροφής της έλικας ή των κινητήρων πρόωσης. 

4. Τα όργανα ενδείξεων και ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 6.07, παράγραφος 2, στο 
άρθρο 8.03, παράγραφος 2, και στο άρθρο 8.05, παράγραφος 11, πρέπει να βρίσκονται στη 
θέση πηδαλιουχίας. 

5. Στις τιµονιέρες οι οποίες είναι διαρρυθµισµένες για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα µόνο 
άτοµο, ο µηχανισµός κίνησης του πηδαλίου πρέπει να διευθύνεται µε τη βοήθεια ενός 
µοχλού. Ο µοχλός αυτός πρέπει να είναι κινείται εύκολα µε το χέρι και η γωνία που 
σχηµατίζει µε το διαµήκη άξονα του πλοίου πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς µε τη γωνία 
απόκλισης των ελασµάτων του πηδαλίου. Ο µοχλός πρέπει να µπορεί να αφήνεται ελεύθερος 
σε οποιαδήποτε θέση χωρίς να αλλάζει η θέση των ελασµάτων. Όταν ο µοχλός έρχεται στην 
ουδέτερη θέση, πρέπει να ακούγεται ευκρινώς ένα κλικ. 

6. Στις τιµονιέρες οι οποίες είναι διαρρυθµισµένες για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα µόνο 
άτοµο, εάν το σκάφος είναι εξοπλισµένο µε πρωραία πηδάλια ή ειδικά πηδάλια, ιδίως για την 
οπισθοπορεία, τα πηδάλια αυτά πρέπει να ενεργοποιούνται µε χωριστούς µοχλούς που 
πληρούν, τηρουµένων των αναλογιών, τις απαιτήσεις της παραγράφου 5. 

Η απαίτηση αυτή εφαρµόζεται επίσης όταν σε συνοδείες χρησιµοποιούνται άλλοι µηχανισµοί 
πηδαλιουχίας εκτός του πλοίου το οποίο διασφαλίζει την πρόωση της συνοδείας. 

7. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης ρυθµιστών της ταχύτητας στροφής, το όργανο χειρισµού της 
ταχύτητας στροφής πρέπει να µπορεί να αφήνεται σε οποιαδήποτε θέση χωρίς να αλλάζει η 
επιλεγµένη ταχύτητα. 

 Ο τοµέας στροφής του οργάνου χειρισµού πρέπει να είναι διαστασιολογηµένος κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζεται επαρκής ακρίβεια της τοποθέτησης. Η ουδέτερη θέση πρέπει να 
διακρίνεται σαφώς από τις άλλες θέσεις. Ο φωτισµός της κλίµακας πρέπει να µπορεί να 
ρυθµίζεται µε συνεχή τρόπο. 
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8. Ο µηχανισµός τηλεχειρισµού του συνόλου του µηχανισµού πηδαλιουχίας πρέπει να είναι 
µόνιµα στερεωµένος και διαρρυθµισµένος κατά τρόπο ώστε η πορεία που επιλέγεται να είναι 
ευδιάκριτη. Εάν οι µηχανισµοί τηλεχειρισµού µπορούν να αποσυµπλακούν, πρέπει να είναι 
εξοπλισµένοι µε διάταξη ένδειξης της θέσης «σε υπηρεσία» ή «εκτός υπηρεσίας». Η 
διαρρύθµιση και η λειτουργία των στοιχείων του χειριστηρίου πρέπει να είναι λειτουργικές. 

Όσον αφορά τους βοηθητικούς µηχανισµούς πηδαλιουχίας, όπως οι έλικες πηδαλιουχίας, 
επιτρέπεται µη µόνιµα στερεωµένος µηχανισµός τηλεχειρισµού υπό τον όρον ότι ο 
βοηθητικός µηχανισµός µπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγµή µε µία διάταξη σύµπλεξης 
από την τιµονιέρα. 

9. Σε περίπτωση µηχανισµών µε αυτοδιευθυνόµενη έλικα, µε έγχυση ύδατος, µε κυκλοειδή 
έλικα και µε έλικα πηδαλιουχίας, επιτρέπονται να υπάρχουν ισοδύναµα όργανα ως όργανα 
χειρισµού, ενδείξεων και ελέγχου. 

Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 8 εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, για τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη διαρρύθµιση που επιλέγονται για τα προαναφερόµενα 
όργανα πηδαλιουχίας και πρόωσης. Για κάθε µηχανισµό, η θέση του οργάνου ένδειξης πρέπει 
να εµφαίνει σαφώς την κατεύθυνση της ώθησης του πλοίου ή την κατεύθυνση του 
υδατορρεύµατος. 

 

Άρθρο 7.05 

Φανοί ναυσιπλοΐας, φωτεινά σήµατα και ηχητικά σήµατα 

1. Στο παρόν άρθρο, ο όρος : 

α) «φανοί ναυσιπλοΐας», σηµαίνει τους φανούς ιστού, τους πλευρικούς φανούς, τους 
φανούς πρύµνης, και τους φανούς οι οποίοι είναι ορατοί από όλες τις πλευρές, τους 
φανούς χειρισµών, τους κυανούς αναλάµποντες φανούς, τους κίτρινους ισχυρά 
αναλάµποντες φανούς των ταχύπλοων πλοίων και τους κυανούς φανούς για τη 
µεταφορά επικίνδυνων φορτίων· 

β) «φωτεινά σήµατα», σηµαίνει τους φανούς οι οποίοι συνοδεύουν τα ηχητικά σήµατα και 
τον φανό ο οποίος συνοδεύει την κυανή σηµαία. 

2. Στην τιµονιέρα πρέπει να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες ρεύµατος ή άλλες ισοδύναµες 
συσκευές, όπως π.χ. ενδεικτικές λυχνίες, για τον έλεγχο των φανών ναυσιπλοΐας, εκτός αν ο 
έλεγχος είναι δυνατόν να γίνεται απευθείας από την τιµονιέρα. 
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3. Στις τιµονιέρες οι οποίες είναι διαρρυθµισµένες για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα µόνο 
άτοµο, στον πίνακα ελέγχου πρέπει να υπάρχουν ενδεικτικές λυχνίες για τον έλεγχο των 
φανών ναυσιπλοΐας και των φωτεινών σηµάτων. Οι διακόπτες των φανών πρέπει να είναι 
ενσωµατωµένοι στις ενδεικτικές λυχνίες ή να είναι τοποθετηµένοι δίπλα τους. 

Η διαρρύθµιση και το χρώµα των ενδεικτικών λυχνιών των φανών ναυσιπλοΐας και των 
φωτεινών σηµάτων πρέπει να ανταποκρίνονται στη θέση και το πραγµατικό χρώµα των εν 
λόγω φανών ναυσιπλοΐας και των φωτεινών σηµάτων. 

Η µη λειτουργία ενός φανού ναυσιπλοΐας ή ενός φωτεινού σήµατος πρέπει να προκαλεί το 
σβήσιµο της αντίστοιχης ενδεικτικής λυχνίας ή να εµφαίνεται µε άλλο τρόπο από την 
αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. 

4. Στις τιµονιέρες οι οποίες είναι διαρρυθµισµένες για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα µόνο 
άτοµο, τα ηχητικά σήµατα πρέπει να µπορούν να ενεργοποιούνται µε το πόδι. Η απαίτηση 
αυτή δεν εφαρµόζεται στο σήµα «µην πλησιάζετε» σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 
των αρχών ναυσιπλοΐας των κρατών µελών. 

5. Οι φανοί ναυσιπλοΐας πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΧ, Μέρος 1. 

 

Άρθρο 7.06 

Εγκαταστάσεις ραντάρ και ενδείξεις ταχύτητας στροφής 

1.  Οι συσκευές ραντάρ και οι δείκτες ταχύτητας στροφής πρέπει να είναι τύπου ο οποίος έχει 
εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις σχετικά µε την 
εγκατάσταση και τον έλεγχο λειτουργίας των συσκευών ραντάρ και των δεικτών ταχύτητας 
στροφής σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΧ. Ο εξοπλισµός ECDIS εσωτερικών υδάτων, ο οποίος 
µπορεί να λειτουργεί σε τρόπο πλοήγησης, θεωρείται ως συσκευή ραντάρ. Επιπλέον, πρέπει 
να τηρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου του ECDIS εσωτερικών υδάτων. 

 Ο δείκτης ταχύτητας στροφής πρέπει να είναι τοποθετηµένος ενώπιον του πηδαλιούχου εντός 
του οπτικού πεδίου του. 

2. Στις τιµονιέρες οι οποίες είναι διαρρυθµισµένες για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα µόνο 
άτοµο: 

α) Η οθόνη του ραντάρ δεν πρέπει να βρίσκεται αισθητά έξω από τη γραµµή του 
βλέµµατος του πηδαλιούχου όταν βρίσκεται στην κανονική της θέση· 

β) η εικόνα του ραντάρ πρέπει να είναι πάντοτε πλήρως ορατή, χωρίς τη βοήθεια 
καλύπτρων και διαφραγµάτων, ανεξάρτητα από τις συνθήκες φωτισµού που επικρατούν 
έξω από την τιµονιέρα· 
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γ) ο δείκτης ταχύτητας στροφής πρέπει να εγκαθίσταται ακριβώς από πάνω ή από κάτω 
από την οθόνη του ραντάρ ή να είναι ενσωµατωµένος σε αυτήν. 

 

Άρθρο 7.07 

Εγκαταστάσεις ραδιοτηλεφωνίας για σκάφη µε τιµονιέρα η οποία είναι διαρρυθµισµένη για την 
οδήγηση µε ραντάρ από ένα µόνο άτοµο 

1. Για τα πλοία των οποίων η τιµονιέρα είναι διαρρυθµισµένη για την οδήγηση µε ραντάρ από 
ένα άτοµο, η λήψη των δικτύων για την επικοινωνία µε άλλα πλοία και για τις ναυτικές 
πληροφορίες πρέπει να γίνεται µε µεγάφωνο και η εκποµπή από ακίνητο µικρόφωνο. Η 
µετάβαση από την εκποµπή στη λήψη και αντίστροφα πρέπει να γίνεται µε το πάτηµα ενός 
κουµπιού. 

Τα µικρόφωνα των δικτύων αυτών δεν πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
επικοινωνία µε το δηµόσιο δίκτυο. 

2. Για τα πλοία των οποίων η τιµονιέρα είναι διαρρυθµισµένη για την οδήγηση µε ραντάρ από 
ένα άτοµο και τα οποία είναι εξοπλισµένα µε εγκατάσταση ραδιοτηλεφωνίας για επικοινωνίες 
µε το δηµόσιο δίκτυο, η λήψη πρέπει να µπορεί να γίνεται από το κάθισµα του πηδαλιούχου. 

 

Άρθρο 7.08 

Εγκαταστάσεις τηλεφωνίας επί του σκάφους 

Στα πλοία των οποίων η τιµονιέρα είναι διαρρυθµισµένη για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα 
άτοµο, πρέπει να υπάρχει σύστηµα εσωτερικής επικοινωνίας. 

Από τη θέση πηδαλιουχίας πρέπει να µπορούν να πραγµατοποιούνται οι ακόλουθες συνδέσεις 
επικοινωνίας: 

α) µε την πλώρη του πλοίου ή του πρώτου πλοίου της συνοδείας· 

β) µε την πρύµνη του πλοίου ή του τελευταίου πλοίου συνοδείας, εφόσον καµία άλλη απευθείας 
επικοινωνία δεν είναι δυνατή από τη θέση πηδαλιουχίας· 

γ) µε τα ενδιαιτήµατα του πληρώµατος· 

δ) µε τον θάλαµο του πλοιάρχου. 
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Σε όλες τις θέσεις αυτών των συνδέσεων εσωτερικής επικοινωνίας, η λήψη πρέπει να γίνεται από 
ακίνητο µεγάφωνο, και η εκποµπή από ακίνητο µικρόφωνο. Η σύνδεση µε την πλώρη και την 
πρύµνη του πλοίου ή µε το πρώτο ή το τελευταίο πλοίο της συνοδείας µπορεί να είναι 
ραδιοτηλεφωνική. 

 

Άρθρο 7.09 

Σύστηµα συναγερµού 

1. Πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητο σύστηµα συναγερµού το οποίο να φθάνει τα ενδιαιτήµατα, το 
µηχανοστάσιο και, ενδεχοµένως, το χωριστό αντλιοστάσιο. 

2. Στη θέση του πηδαλιούχου πρέπει να βρίσκεται διακόπτης ανοίγµατος - κλεισίµατος ο οποίος 
να ελέγχει το σήµα συναγερµού· δεν επιτρέπεται η χρήση διακοπτών που γυρίζουν αυτόµατα 
στη θέση διακοπής όταν αφεθούν ελεύθεροι. 

3. Η στάθµη ηχητικής πίεσης του σήµατος συναγερµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 db(Α) 
µέσα στα ενδιαιτήµατα.  

Στο µηχανοστάσιο και το αντλιοστάσιο ως σήµα συναγερµού πρέπει να υπάρχει φως 
σπινθηρισµών το οποίο είναι ορατό από όλες τις πλευρές και ευκρινώς αντιληπτό ανά πάσα 
στιγµή. 

 

Άρθρο 7.10 

Θέρµανση και αερισµός 

 

Οι τιµονιέρες πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε ένα ρυθµιζόµενο και αποτελεσµατικό σύστηµα 
θέρµανσης και αερισµού. 

 

Άρθρο 7.11 

Εγκαταστάσεις για τον χειρισµό των πρυµναίων αγκυρών 

 

Στα πλοία και τις συνοδείες των οποίων η τιµονιέρα είναι διαρρυθµισµένη για την οδήγηση µε 
ραντάρ από ένα άτοµο και των οποίων των µήκος υπερβαίνει τα 86 m ή των οποίων το πλάτος 
υπερβαίνει τα 22,90 m, ο πηδαλιούχος πρέπει να µπορεί να ρίχνει τις πρυµναίες άγκυρες χωρίς να 
εγκαταλείπει τη θέση του. 
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Άρθρο 7.12 

Τιµονιέρες που χαµηλώνουν 

Οι τιµονιέρες που είναι δυνατόν να χαµηλώνουν πρέπει να διαθέτουν ένα εφεδρικό σύστηµα 
χαµηλώµατος. 

Κάθε µηχανισµός χαµηλώµατος πρέπει να ενεργοποιεί ένα ευκρινώς ακουστό προειδοποιητικό 
σήµα. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται εάν ο κίνδυνος σωµατικών κακώσεων που µπορεί να 
προκληθεί από το χαµήλωµα αποκλείεται από κατάλληλες διατάξεις κατασκευής. 

Ο πηδαλιούχος πρέπει να µπορεί να εγκαταλείπει την τιµονιέρα από οποιαδήποτε θέση χωρίς 
κίνδυνο. 

 

Άρθρο 7.13 

Σηµείωση στο κοινοτικό πιστοποιητικό των πλοίων η τιµονιέρα των οποίων είναι διαρρυθµισµένη για 
την οδήγηση µε ραντάρ από ένα άτοµο 

Εάν το πλοίο πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 7.01, 7.04 έως 7.08 και 7.11 αναφορικά µε τις 
τιµονιέρες οι οποίες είναι διαρρυθµισµένες για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα άτοµο, στο 
πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται η εξής σηµείωση: 

«Το πλοίο είναι εξοπλισµένο µε µία τιµονιέρα διαρρυθµισµένη για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα 
άτοµο». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η  Κ Ι Ν Η Τ Η Ρ Ω Ν 

 

Άρθρο 8.01 

Γενικές διατάξεις 

 

1. Οι κινητήρες και οι βοηθητικές εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, 
και να εγκαθίστανται σύµφωνα µε τη βέλτιστη πρακτική. 

2. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά, όπως οι λέβητες, και άλλα 
δοχεία πιέσεως, καθώς και τα εξαρτήµατά τους, και οι ανελκυστήρες πρέπει να πληρούν τους 
κανονισµούς που ισχύουν σε ένα από τα κράτη µέλη της Κοινότητας. 

3. Μπορούν να εγκαθίστανται µόνον κινητήρες εσωτερικής καύσης οι οποίοι λειτουργούν µε 
καύσιµα µε σηµείο ανάφλεξης µεγαλύτερο από 55 °C. 

 

Άρθρο 8.02 

Εξοπλισµός ασφαλείας 

1. Οι κινητήρες πρέπει να εγκαθίστανται και να συναρµολογούνται έτσι ώστε να είναι αρκετά 
προσιτοί για τη λειτουργία και τη συντήρηση και να µην θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό 
που ασχολείται µε τις εργασίες αυτές. Οι κινητήρες πρέπει να διασφαλίζονται κατά της µη 
ηθεληµένης θέσης σε λειτουργία. 

2. Οι προωστικοί κινητήρες, οι βοηθητικοί κινητήρες, οι λέβητες και τα δοχεία πίεσης, καθώς 
και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε διατάξεις ασφαλείας. 

3. Οι κινητήρες που ενεργοποιούν τους αναρροφητικούς και καταθλιπτικούς αεριστήρες πρέπει 
να µπορούν να σταµατούν σε περίπτωση ανάγκης και έξω από τους χώρους όπου είναι 
εγκατεστηµένοι και έξω από το µηχανοστάσιο. 

4. Εφόσον απαιτείται, οι σύνδεσµοι σωληνώσεων που µεταφέρουν καύσιµο, λιπαντικό έλαιο, 
και έλαια που χρησιµοποιούνται στα συστήµατα µετάδοσης της κίνησης, στα συστήµατα 
ελέγχου και ενεργοποίησης και στα συστήµατα θέρµανσης, πρέπει να προστατεύονται µε 
πλέγµατα ή µε άλλο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι ψεκάδες ή η διαρροή ελαίου σε θερµές 
επιφάνειες, στους αγωγούς εισαγωγής αέρα στους κινητήρες ή σε άλλα σηµεία όπου µπορεί 
να προκληθεί ανάφλεξη. Ο αριθµός συνδέσµων στις σωληνώσεις αυτές πρέπει να είναι ο 
µικρότερος δυνατός. 
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5. Οι εξωτερικοί αγωγοί προσαγωγής καυσίµου σε υψηλή πίεση για τους ντιζελοκινητήρες, 
µεταξύ των αντλιών καυσίµου ψηλής πίεσης και των εγχυτήρων καυσίµου, πρέπει να 
προστατεύονται µε περίβληµα που να µπορεί να συγκρατεί το καύσιµο σε περίπτωση βλάβης 
της σωλήνωσης υψηλής πίεσης. Το περίβληµα πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα για τη 
συλλογή του διαρρέοντος καυσίµου, και πρέπει να υπάρχουν συστήµατα συναγερµού σε 
περίπτωση βλάβης ενός αγωγού καυσίµου· ωστόσο, δεν απαιτείται σύστηµα συναγερµού για 
κινητήρες που δεν διαθέτουν περισσότερους από δύο κυλίνδρους. Τα περιβλήµατα δεν 
απαιτούνται για κινητήρες οι οποίοι βρίσκονται στα ανοικτά καταστρώµατα και οι οποίοι 
κινούν βαρούλκα και εργάτες. 

 
6. Η µόνωση των µερών του κινητήρα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 3.04, 

παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο. 
 

Άρθρο 8.03 
 

Προωστικοί κινητήρες 
 
1. Η λειτουργία των προωστικών κινητήρων του πλοίου πρέπει να µπορεί να αρχίζει, να 

διακόπτεται ή να αναστρέφεται, εύκολα και µε ασφάλεια. 
 
2. Τα επίπεδα 
 

α) της θερµοκρασίας του ψυκτικού νερού των κύριων κινητήρων, 
 

β) της πίεσης του λιπαντικού λαδιού των κύριων κινητήρων και των οργάνων µετάδοσης, 
 

γ) της πίεσης του λαδιού και της πίεσης του αέρα των συσκευών αναστροφής των κύριων 
κινητήρων, των οργάνων αναστρέψιµης µετάδοσης ή των ελίκων, 

 
 πρέπει να παρακολουθούνται από κατάλληλες συσκευές οι οποίες ενεργοποιούν ένα σήµα 

συναγερµού όταν πλησιάζουν µία κρίσιµη στάθµη. 
 
3. Στα σκάφη τα οποία είναι εξοπλισµένα µε ένα µόνον κύριο κινητήρα, ο κινητήρας αυτός 

µπορεί να σταµατά αυτόµατα µόνο για την προστασία κατά της υπερφόρτισης. 
 
4. Στα σκάφη τα οποία είναι εξοπλισµένα µε ένα µόνον κύριο κινητήρα, ο κινητήρας αυτός 

µπορεί να είναι εξοπλισµένος µε αυτόµατη συσκευή για τον περιορισµό της ταχύτητας του 
κινητήρα µόνον εάν η αυτόµατη µείωση της ταχύτητας του κινητήρα εµφαίνεται µε οπτικό 
και ακουστικό σήµα στην τιµονιέρα και η συσκευή για τον περιορισµό της ταχύτητας του 
κινητήρα µπορεί να απενεργοποιείται από τη θέση του πηδαλιούχου. 

 
5. Τα ανοίγµατα των αξόνων πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τρόπο ώστε τα λιπαντικά τα 

οποία ρυπαίνουν το νερό να µην µπορούν να διαρρεύσουν. 
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Άρθρο 8.04 
 

Σύστηµα εξάτµισης των κινητήρων 
 
1. Τα καυσαέρια πρέπει να οδηγούνται έξω από το πλοίο. 
 
2. Πρέπει να λαµβάνονται όλες οι κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση 

των καυσαερίων στα διάφορα διαµερίσµατα. Οι σωλήνες εξάτµισης που διασχίζουν τα 
ενδιαιτήµατα ή την τιµονιέρα πρέπει, µέσα σε αυτούς του χώρους, να είναι τυλιγµένα µε 
αεροστεγές προστατευτικό περίβληµα. Ο χώρος ανάµεσα στο σωλήνα της εξάτµισης και το 
περίβληµα αυτό πρέπει να συγκοινωνεί µε τον αέρα του περιβάλλοντος. 

 
3. Οι σωλήνες εξάτµισης πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι και προστατευµένοι µε τρόπο ώστε να 

µην µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. 
 
4. Οι σωλήνες εξάτµισης στα µηχανοστάσια πρέπει να είναι κατάλληλα µονωµένοι ή 

ψυχόµενοι. Έξω από τα µηχανοστάσια, αρκεί προστασία κατά της φυσικής επαφής. 
 

Άρθρο 8.05 
 

∆εξαµενές καυσίµων, σωληνώσεις και εξαρτήµατα 
 
1. Τα υγρά καύσιµα πρέπει να αποθηκεύονται σε χαλύβδινες δεξαµενές που αποτελούν τµήµα 

της γάστρας ή να είναι σταθερά στερεωµένες σε αυτό. Εφόσον απαιτείται από τον σχεδιασµό 
του πλοίου, επιτρέπεται να χρησιµοποιείται υλικό ισοδύναµο από άποψη πυρασφάλειας. 
Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται στις δεξαµενές οι οποίες είναι ενσωµατωµένες 
εκ κατασκευής σε βοηθητικές συσκευές και χωρητικότητας ίσης ή κατώτερης των 12 l. 
Οι δεξαµενές καυσίµων δεν πρέπει να έχουν κοινή επιφάνεια µε τις δεξαµενές πόσιµου 
νερού. 

 
2. Οι δεξαµενές καθώς και οι σωληνώσεις τους και τα άλλα εξαρτήµατα πρέπει να είναι έτσι 

τοποθετηµένες και εγκατεστηµένες ώστε ούτε τα καύσιµα ούτε οι ατµοί τους να µπορούν να 
διαφύγουν τυχαία στο εσωτερικό του πλοίου. Οι βαλβίδες των δεξαµενών οι οποίες 
χρησιµεύουν για τη λήψη δειγµάτων καυσίµου ή για την εκκένωση υδάτων πρέπει να είναι 
εφοδιασµένες µε αυτόµατο κλείσιµο. 

 
3. Οι δεξαµενές καυσίµων δεν µπορούν να είναι τοποθετηµένες µπροστά από το διάφραγµα 

σύγκρουσης. 
 
4. Οι δεξαµενές καυσίµων και τα εξαρτήµατά τους δεν πρέπει να βρίσκονται ακριβώς πάνω από 

κινητήρες ή σωληνώσεις εξάτµισης. 
 
5. Τα ανοίγµατα πλήρωσης των δεξαµενών καυσίµων πρέπει να είναι ευκρινώς σηµασµένα. 
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6. Ο σωλήνας πλήρωσης των δεξαµενών υγρών καυσίµων πρέπει να έχει το στόµιό του στο 

κατάστρωµα, µε εξαίρεση όµως τις δεξαµενές που γεµίζονται για την καθηµερινή 
κατανάλωση. Ο σωλήνας πλήρωσης πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σύνδεσµο που 
ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 12 827:1999. 

  
 Οι δεξαµενές αυτές πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε σωλήνα εξαερισµού ο οποίος απολήγει 

στον ελεύθερο αέρα πάνω από το κατάστρωµα και είναι τοποθετηµένος ώστε να µην µπορεί 
να µπει µέσα νερό. Η διάµετρος του σωλήνα εξαερισµού πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον 
προς 1,25 της διαµέτρου του σωλήνα πλήρωσης. 

 
 Όταν οι δεξαµενές υγρών καυσίµων διασυνδέονται, η διάµετρος του σωλήνα διασύνδεσης 

πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον προς το 1,25 της διαµέτρου του σωλήνα πλήρωσης. 
 
7. Κατά την έξοδό τους από τις δεξαµενές, οι σωληνώσεις διανοµής καυσίµων πρέπει να είναι 

εφοδιασµένες µε συσκευή κλεισίµατος ενεργοποιούµενη από το κατάστρωµα. 
 
 Η απαίτηση αυτή δεν αφορά τις δεξαµενές οι οποίες είναι συναρµολογηµένες κατευθείαν 

στον κινητήρα. 
 
8. Οι σωληνώσεις καυσίµων, οι σύνδεσµοι, οι συγκολλήσεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να 

κατασκευάζονται από υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά στις µηχανικές, χηµικές, και θερµικές 
καταπονήσεις που υφίστανται. Οι σωληνώσεις καυσίµων δεν πρέπει να εκτίθενται στα 
βλαβερά αποτελέσµατα της θερµότητας και πρέπει να µπορούν να επιθεωρούνται σε όλο το 
µήκος τους. 

 
9. Οι δεξαµενές καυσίµων πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε υγροδείκτη. Οι υγροδείκτες πρέπει 

να είναι ευανάγνωστοι µέχρι τη µέγιστη στάθµη πλήρωσης. Οι γυάλινοι υγροδείκτες πρέπει 
να προστατεύονται κατάλληλα από κτυπήµατα, να διαθέτουν αυτοκλειόµενους κρουνούς στο 
κάτω τους µέρος, και να συνδέονται στο πάνω τους µέρος µε τις δεξαµενές πάνω από τη 
µέγιστη στάθµη πλήρωσης. Οι σωλήνες των υγροδεικτών πρέπει να είναι από υλικό που δεν 
παραµορφώνεται υπό κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οι σωλήνες βυθοµέτρησης δεν 
πρέπει να καταλήγουν σε χώρους ενδιαιτηµάτων. Οι σωλήνες βυθοµέτρησης που καταλήγουν 
σε µηχανοστάσιο ή λεβητοστάσιο πρέπει να διαθέτουν κατάλληλους αυτοκλειόµενους 
κρουνούς. 

 
10. α) Οι δεξαµενές καυσίµων πρέπει να προστατεύονται από τη διαρροή καυσίµων κατά τον 

εφοδιασµό µε καύσιµα µε τις κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις επί του σκάφους, που 
πρέπει να καταχωρούνται στον χώρο (52) του κοινοτικού πιστοποιητικού. 

 
β) Κατά τη λήψη καυσίµων από σταθµούς εφοδιασµού που διαθέτουν ιδιαίτερες τεχνικές 

εγκαταστάσεις προστασίας από διαρροή καυσίµων επί του σκάφους κατά τον 
εφοδιασµό, δεν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις εξοπλισµού του στοιχείου α) και της 
παραγράφου 11. 
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11. Αν οι δεξαµενές καυσίµων διαθέτουν συσκευή αυτόµατης διακοπής, οι αισθητήρες µέτρησης 
πρέπει να διακόπτουν τη διαδικασία πλήρωσης όταν ο βαθµός πλήρωσης των δεξαµενών 
φθάσει το 97%. Οι εν λόγω συσκευές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις εγγενούς ασφάλειας 
(«failsafe»). 

 
 Αν ο αισθητήρας χρησιµοποιεί ηλεκτρική επαφή που µπορεί να διακόπτει µέσω δυαδικού 

σήµατος το κύκλωµα που µεταδίδεται από τη δεξαµενή καυσίµων και την τροφοδοτεί, το 
σήµα πρέπει να µπορεί να µεταδίδεται στο σταθµό εφοδιασµού µέσω υδατοστεγούς 
ρευµατοδότη σύνδεσης που πληροί τις απαιτήσεις του δηµοσιεύµατος 60309-1:1999 της IEC 
για συνεχές ρεύµα 40 – 50 V, λευκού χρώµατος και µε τη γείωση στη θέση «10:00». 

 
12. Οι δεξαµενές καυσίµων πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε στεγανές θυρίδες για το καθάρισµα 

και την επιθεώρηση. 
 
13. Οι δεξαµενές καυσίµων που τροφοδοτούν απευθείας του κύριους κινητήρες καθώς και τους 

κινητήρες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου, πρέπει να είναι 
εφοδιασµένες µε συσκευή η οποία δίνει οπτικό και ακουστικό σήµα στην τιµονιέρα όταν η 
στάθµη των καυσίµων πέσει σε σηµείο το οποίο δεν αρκεί για την ασφαλή συνέχιση της 
λειτουργίας. 

 
Άρθρο 8.06 

 
Αποθήκευση λιπαντικού ελαίου, σωληνώσεις και εξαρτήµατα 

 
1. Το λιπαντικό έλαιο πρέπει να αποθηκεύεται σε χαλύβδινες δεξαµενές που αποτελούν τµήµα 

της γάστρας ή να είναι σταθερά στερεωµένες σε αυτό. Εφόσον απαιτείται από τον σχεδιασµό 
του πλοίου, επιτρέπεται να χρησιµοποιείται υλικό ισοδύναµο από άποψη πυρασφάλειας. 
Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται στις δεξαµενές χωρητικότητας ίσης ή κατώτερης των 25 l. 
Οι δεξαµενές λιπαντικού ελαίου δεν πρέπει να έχουν κοινή επιφάνεια µε τις δεξαµενές 
πόσιµου νερού. 

 
2. Οι δεξαµενές λιπαντικού ελαίου καθώς και οι σωληνώσεις τους και τα άλλα εξαρτήµατα 

πρέπει να είναι έτσι τοποθετηµένες και εγκατεστηµένες ώστε ούτε το λιπαντικό έλαιο ούτε οι 
ατµοί του να µπορούν να διαφύγουν τυχαία στο εσωτερικό του πλοίου. 

 
3. Οι δεξαµενές λιπαντικού ελαίου δεν µπορούν να είναι τοποθετηµένες µπροστά από το 

διάφραγµα σύγκρουσης. 
 
4. Οι δεξαµενές λιπαντικού ελαίου και τα εξαρτήµατά τους δεν πρέπει να βρίσκονται ακριβώς 

επάνω από κινητήρες ή σωληνώσεις εξάτµισης. 
 
5. Τα ανοίγµατα πλήρωσης των δεξαµενών λιπαντικού ελαίου πρέπει να είναι ευκρινώς 

σηµασµένα. 
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6. Οι σωληνώσεις λιπαντικού ελαίου, οι σύνδεσµοι, οι συγκολλήσεις και τα εξαρτήµατά τους 

πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά στις µηχανικές, χηµικές, και 
θερµικές καταπονήσεις που υφίστανται. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να εκτίθενται στα 
βλαβερά αποτελέσµατα της θερµότητας και πρέπει να µπορούν να επιθεωρούνται σε όλο το 
µήκος τους. 

 
7. Οι δεξαµενές λιπαντικού ελαίου πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλο υγροδείκτη. Οι 

υγροδείκτες πρέπει να είναι ευανάγνωστοι µέχρι τη µέγιστη στάθµη πλήρωσης. Οι γυάλινοι 
υγροδείκτες πρέπει να προστατεύονται αποτελεσµατικά από κτυπήµατα, να διαθέτουν 
αυτοκλειόµενους κρουνούς στο κάτω τους µέρος, και να συνδέονται στο πάνω τους µέρος µε 
τις δεξαµενές πάνω από τη µέγιστη στάθµη πλήρωσης. Οι γυάλινοι υγροδείκτες πρέπει να 
είναι από υλικό που δεν παραµορφώνεται υπό κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οι 
σωλήνες βυθοµέτρησης δεν πρέπει να καταλήγουν σε χώρους ενδιαιτηµάτων. Οι σωλήνες 
βυθοµέτρησης που καταλήγουν σε µηχανοστάσιο ή λεβητοστάσιο πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλους αυτοκλειόµενους κρουνούς. 

 
Άρθρο 8.07 

 
Αποθήκευση ελαίου που χρησιµοποιείται για τα συστήµατα µετάδοσης της κίνησης, τα συστήµατα 
ελέγχου και ενεργοποίησης και τα συστήµατα θέρµανσης, τις σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα 

 
1. Το έλαιο που χρησιµοποιείται για τα συστήµατα µετάδοσης της κίνησης, τα συστήµατα 

ελέγχου και ενεργοποίησης και τα συστήµατα θέρµανσης πρέπει να αποθηκεύεται σε 
χαλύβδινες δεξαµενές που αποτελούν τµήµα της γάστρας ή να είναι σταθερά στερεωµένες σε 
αυτό. Εφόσον απαιτείται από το σχεδιασµό του πλοίου, µπορεί να χρησιµοποιείται υλικό 
ισοδύναµο από άποψη πυρασφάλειας. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται στις δεξαµενές 
χωρητικότητας ίσης ή κατώτερης των 25 l. Οι δεξαµενές λιπαντικού ελαίου δεν πρέπει να 
έχουν κοινή επιφάνεια µε τις δεξαµενές πόσιµου νερού. 

 
2. Αυτές οι δεξαµενές ελαίου καθώς και οι σωληνώσεις τους και τα άλλα εξαρτήµατα πρέπει να 

είναι έτσι τοποθετηµένες και εγκατεστηµένες ώστε ούτε το έλαιο αυτό ούτε οι ατµοί του να 
µπορούν να διαφύγουν τυχαία στο εσωτερικό του πλοίου. 

 
3. Αυτές οι δεξαµενές ελαίου δεν πρέπει να είναι τοποθετηµένες µπροστά από το διάφραγµα 

σύγκρουσης. 
 
4. Αυτές οι δεξαµενές ελαίου και τα εξαρτήµατά τους δεν πρέπει να βρίσκονται ακριβώς επάνω 

από κινητήρες ή σωληνώσεις εξάτµισης. 
 
5. Τα ανοίγµατα πλήρωσης αυτών των δεξαµενών ελαίου πρέπει να είναι ευκρινώς σηµασµένα. 
 
6. Αυτές οι σωληνώσεις ελαίου, οι σύνδεσµοι, οι συγκολλήσεις και τα εξαρτήµατά τους πρέπει 

να κατασκευάζονται από υλικά τα οποία είναι ανθεκτικά στις µηχανικές, χηµικές, και 
θερµικές καταπονήσεις που υφίστανται. Οι σωληνώσεις δεν πρέπει να εκτίθενται στα 
βλαβερά αποτελέσµατα της θερµότητας και πρέπει να µπορούν να επιθεωρούνται σε όλο το 
µήκος τους. 
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7. Αυτές οι δεξαµενές ελαίου πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλο υγροδείκτη. Οι 

υγροδείκτες πρέπει να είναι ευανάγνωστοι µέχρι τη µέγιστη στάθµη πλήρωσης. Οι γυάλινοι 
υγροδείκτες πρέπει να προστατεύονται αποτελεσµατικά από κτυπήµατα, να διαθέτουν 
αυτοκλειόµενους κρουνούς στο κάτω τους µέρος, και να συνδέονται στο πάνω τους µέρος µε 
τις δεξαµενές πάνω από τη µέγιστη στάθµη πλήρωσης. Οι σωλήνες των υγροδεικτών πρέπει 
να είναι από υλικό που δεν παραµορφώνεται υπό κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος. Οι 
σωλήνες βυθοµέτρησης δεν πρέπει να καταλήγουν σε χώρους ενδιαιτηµάτων. Οι σωλήνες 
βυθοµέτρησης που καταλήγουν σε µηχανοστάσιο ή λεβητοστάσιο πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλους αυτοκλειόµενους κρουνούς. 

 
Άρθρο 8.08 

Αντλητικές εγκαταστάσεις 
 
1. Κάθε στεγανό διαµέρισµα πρέπει να µπορεί να αποστραγγίζεται χωριστά. Ωστόσο, η 

απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται στα υδατοστεγή διαµερίσµατα τα οποία κανονικά είναι 
κλειστά ερµητικά κατά τη διάρκεια της πορείας. 

 
2. Τα πλοία που έχουν πλήρωµα πρέπει να είναι εφοδιασµένα τουλάχιστον µε δύο ανεξάρτητες 

αντλίες αποστράγγισης οι οποίες δεν πρέπει να είναι εγκατεστηµένες στον ίδιο χώρο και από 
τις οποίες η µία τουλάχιστον πρέπει να είναι µηχανοκίνητη. Ωστόσο, τα πλοία µε ισχύ κάτω 
από 225 kW ή µε χωρητικότητα νεκρού βάρους κάτω των 350 t και τα πλοία τα οποία δεν 
προορίζονται για τη µεταφορά εµπορευµάτων µε εκτόπισµα κάτω των 250 m3, αρκεί µία 
αντλία η οποία µπορεί να είναι είτε χειροκίνητη είτε µηχανοκίνητη. 

 
 Κάθε µία από τις απαιτούµενες αντλίες πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιείται για κάθε 

υδατοστεγές διαµέρισµα. 
 
3. H ελάχιστη παροχή Q1 του πρώτου υδροσυλλέκτη υπολογίζεται µε τον εξής τύπο: 
 

Q1 = 0,1 . d1²[l/min] 
 

το d1 υπολογίζεται µε τον εξής τύπο: 
 
 ( ) [ ]mm25HBL1,5d1 ++⋅=
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 H ελάχιστη παροχή Q2 του δεύτερου υδροσυλλέκτη υπολογίζεται µε τον εξής τύπο: 
 
 Q2 = 0,1 . d2²[l/min] 
 

το d2 υπολογίζεται µε τον εξής τύπο: 
 
 ( ) [ ]mm25HBl2d 2 ++⋅=

 

 
Πάντως, η τιµή d2 δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή d1. 

 
 Για τον υπολογισµό του Q2, ως l λαµβάνεται το µήκος του µακρύτερου υδατοστεγούς 

διαµερίσµατος. 
 

Στους τύπους αυτούς, 
 

l είναι το µήκος του αντίστοιχου υδατοστεγούς διαµερίσµατος σε [m], 
 

d1 είναι η υπολογισµένη εσωτερική διάµετρος του υδροσυλλέκτη σε [mm], 
 

d2 είναι η υπολογισµένη εσωτερική διάµετρος του σωλήνα κύτους σε [mm]. 
 
4. Όταν οι υδροσυλλέκτες είναι συνδεδεµένοι σε ένα σύστηµα αποστράγγισης, οι σωληνώσεις 

των υδροσυλλεκτών πρέπει να έχουν εξωτερική διάµετρο τουλάχιστον ίση προς d1 σε mm και 
οι σωλήνες κύτους εσωτερική διάµετρο τουλάχιστον ίση προς d2 σε mm. 

 
Για τα πλοία µήκους κάτω των 25 m, οι τιµές αυτές µπορεί να µειώνονται έως 35 mm. 

 
5. Επιτρέπονται µόνο οι αντλίες αυτόµατης έναρξης της λειτουργίας. 
 
6. Σε κάθε αποστραγγιζόµενο διαµέρισµα µε επίπεδο πυθµένα και πλάτος µεγαλύτερο από 5 m, 

πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον φίλτρο αναρρόφησης τόσο στη δεξιά όσο και στην 
αριστερή πλευρά του πλοίου. 
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7. Το άδειασµα του πρυµναίου διαµερίσµατος πρέπει να γίνεται από το κύριο µηχανοστάσιο 

µέσω εύκολα προσπελάσιµων αυτοκλειόµενων σωληνώσεων. 
 
8. Οι αγωγοί άντλησης των διαφόρων διαµερισµάτων πρέπει να συνδέονται µε τον κύριο αγωγό 

µε βαλβίδες µίας κατεύθυνσης που µπορούν κλείνουν. 
 
 Τα διαµερίσµατα ή οι άλλοι χώροι που χρησιµοποιούνται για το έρµα µπορούν να συνδέονται 

µε το αντλητικό σύστηµα µε ένα απλό όργανο κλεισίµατος. Η απαίτηση αυτή δεν 
εφαρµόζεται στα κύτη τα οποία έχουν διαρρυθµισθεί για το έρµα. Η πλήρωση των κυτών 
αυτών µε υδάτινο έρµα πρέπει να γίνεται µε σωλήνωση έρµατος η οποία είναι µόνιµα 
εγκατεστηµένη και ανεξάρτητη από τους σωλήνες αποστράγγισης, ή µέσω αγωγών άντλησης 
που αποτελούνται από εύκαµπτους αγωγούς ή ενδιάµεσους αγωγούς οι οποίοι µπορεί να 
συνδέονται στον υδροσυλλέκτη. Για τον σκοπό αυτό, δεν επιτρέπονται επιστόµια σωλήνων 
αναρρόφησης ύδατος στο κύτος του πλοίου. 

 
9. Οι υδροσυλλέκτες του κύτους πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε υγροδείκτες. 
 
10. Στην περίπτωση συστήµατος άντλησης µε µόνιµα εγκατεστηµένες σωληνώσεις, οι 

σωληνώσεις αποστράγγισης του πυθµένα του υδροσυλλέκτη οι οποίες προορίζονται για να 
συλλέγουν τα απόνερα τα οποία είναι ανακατεµένα µε λάδια πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε 
όργανα κλεισίµατος τα οποία σφραγίζονται από τον φορέα επιθεώρησης. Ο αριθµός και η 
θέση των εν λόγω οργάνων κλεισίµατος, πρέπει να εγγράφονται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 

 
11. Το κλείδωµα των οργάνων κλεισίµατος θεωρείται ως ισοδύναµο προς τη σφράγιση σύµφωνα µε 

την παράγραφο 10. Το ή τα κλειδιά για το κλείδωµα των οργάνων κλεισίµατος πρέπει να φέρουν 
την ανάλογη ένδειξη και να διατηρούνται σε σηµασµένη και εύκολα προσιτή θέση στο 
µηχανοστάσιο. 

 
Άρθρο 8.09 

Σύστηµα συλλογής για τα ανακατεµένα µε έλαια απόνερα και τα χρησιµοποιηµένα έλαια 
 
1. Τα απόνερα τα οποία είναι ανακατεµένα µε λάδια που προέρχονται από τη λειτουργία του 

πλοίου πρέπει να µπορούν να αποθηκεύονται στο πλοίο. Ο υδροσυλλέκτης του 
µηχανοστασίου θεωρείται ως δεξαµενή για τον σκοπό αυτόν. 

 
2. Για τη συλλογή των χρησιµοποιηµένων ελαίων πρέπει να υπάρχουν, στο µηχανοστάσιο, ένα 

ή περισσότερα ειδικά δοχεία των οποίων η χωρητικότητα αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 1,5 της 
ποσότητας των χρησιµοποιηµένων ελαίων που προέρχονται από τα κιβώτια όλων των 
εγκατεστηµένων κινητήρων εσωτερικής καύσης και συστηµάτων µετάδοσης της κίνησης 
καθώς και των υδραυλικών ελαίων που προέρχονται από τα δοχεία υδραυλικών ελαίων. 
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 Οι διασυνδέσεις για το άδειασµα των προαναφερόµενων δοχείων πρέπει να ανταποκρίνονται 

στο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1305:1996. 
 
3. Όσον αφορά τα πλοία τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά σε σύντοµες διαδροµές, ο φορέας 

επιθεώρησης µπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις της παραγράφου 2. 
 

Άρθρο 8.10 
Θόρυβος εκπεµπόµενος από τα πλοία 

 
1. Ο θόρυβος τον οποίο προκαλεί το πλοίο όταν κινείται, και ιδίως ο θόρυβος της αναρρόφησης 

και εξάτµισης των κινητήρων, πρέπει να µειώνεται µε κατάλληλα µέσα. 
 
2. Ο θόρυβος που προκαλεί το πλοίο στα σηµεία που απέχουν 25 m από την πλευρά του δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 75 dB(A). 
 
3. Ο θόρυβος τον οποίο προκαλεί το πλοίο σε στάση, µε εξαίρεση τις εργασίες µεταφόρτωσης, 

στα σηµεία που απέχουν 25 m, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 65 dB(A). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8α 

 
(χωρίς περιεχόµενο) 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 
 

Άρθρο 9.01 
 

Γενικές διατάξεις 
 
1. Όταν δεν υπάρχουν συγκεκριµένες απαιτήσεις για ορισµένα τµήµατα µιας εγκατάστασης, 

ο βαθµός ασφαλείας θεωρείται επαρκής όταν τα τµήµατα αυτά έχουν κατασκευασθεί 
σύµφωνα µε ισχύον ευρωπαϊκό πρότυπο ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις εγκεκριµένου 
νηογνώµονα. 

 
Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται στον φορέα επιθεώρησης. 

 
2. Στο πλοίο πρέπει να υπάρχουν τα εξής έγγραφα, θεωρηµένα από τον φορέα επιθεώρησης: 
 

α) γενικό διάγραµµα του συνόλου της ηλεκτρικής εγκατάστασης, 
 

β) σχέδια µεταγωγής του κύριου πίνακα, του πίνακα της εφεδρικής εγκατάστασης και του 
πίνακα διανοµής, µε ενδείξεις των σηµαντικότερων τεχνικών δεδοµένων, όπως ένταση 
και ονοµαστικό ρεύµα των συσκευών προστασίας και χειρισµού, 

 
γ) ενδείξεις ισχύος των ηλεκτρικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού, 

 
δ) τύποι καλωδίων µε ένδειξη της διαµέτρου των αγωγών. 

 
 Για τα πλοία χωρίς πλήρωµα, τα εν λόγω έγγραφα δεν είναι απαραίτητο να ευρίσκονται επί 

του σκάφους, πρέπει όµως να είναι διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή στον πλοιοκτήτη. 
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3. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να σχεδιάζονται για µόνιµες κλίσεις µέχρι 15° και για θερµοκρασίες 

περιβάλλοντος από 0 °C έως +40 °C και στο κατάστρωµα από - 20 °C έως + 40 °C, και 
πρέπει να λειτουργούν τέλεια εντός των ορίων αυτών. 

 
4. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισµοί πρέπει να είναι ευπρόσιτες και 

εύκολες για επισκευή. 
 

Άρθρο 9.02 
Συστήµατα τροφοδότησης µε ηλεκτρική ενέργεια 

 
1. Σε πλοία τα οποία είναι εξοπλισµένα µε ηλεκτρική εγκατάσταση, η τροφοδότηση της 

εγκατάστασης πρέπει να προέρχεται κατ’ αρχήν από δύο τουλάχιστον πηγές ισχύος ώστε, σε 
περίπτωση βλάβης µιας πηγής ισχύος, η εναποµένουσα πηγή ισχύος να µπορεί να τροφοδοτεί 
επί 30 τουλάχιστον λεπτά τις συσκευές κατανάλωσης ισχύος οι οποίες είναι απαραίτητες για 
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

 
2. Η διαστασιολόγηση η οποία επαρκεί για την τροφοδότηση σε ενέργεια πρέπει να 

αποδεικνύεται µε ισοζύγιο ισχύος. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ένας κατάλληλος 
συντελεστής ταυτοχρονισµού. 

 
3. Ανεξάρτητα από την παράγραφο 1, το άρθρο 6.04 εφαρµόζεται στις πηγές ισχύος των 

µηχανισµών πηδαλιουχίας (µηχανισµοί πηδαλίου). 
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Άρθρο 9.03 

 
Προστασία κατά της φυσικής επαφής και της διείσδυσης στερεών σωµάτων και του ύδατος 

 
Ο τύπος της ελάχιστης προστασίας των µόνιµα στερεωµένων τµηµάτων της εγκατάστασης πρέπει 
να συµµορφώνεται προς τον πίνακα που ακολουθεί 
 
 
 

Τύπος ελάχιστης προστασίας 
(σύµφωνα µε το δηµοσίευµα 60529:1992 της IEC) 

Χώρος Γεννήτριες 
 

Κινητήρες Μετασχηµατιστές Πίνακες 
διανοµής 
∆ιακόπτες 

Υλικό 
εγκατά- 
στασης 

Συσκευές 
φωτισµού 

Χώροι υπηρεσίας, 
µηχανοστάσια, χώροι 
µηχανισµού πηδαλιουχίας 

 
∆Π 22 

 
∆Π 22 

2) 
∆Π 22 

1)2) 
∆Π 22 

 
∆Π 44 

 
∆Π 22 

Κύτος     ∆Π 55 ∆Π 55 
Χώροι συσσωρευτών και 
χρωµάτων 

     ∆Π 44 
u.(Ex)3) 

Ανοικτό κατάστρωµα και 
ακάλυπτες θέσεις 
πηδαλιουχίας 

  
∆Π 55 

  
∆Π 55 

 
∆Π 55 

 
∆Π 55 

Τιµονιέρα  ∆Π 22 ∆Π 22 ∆Π 22 ∆Π 22 ∆Π 22 
Ενδιαιτήµατα, εκτός των 
χώρων υγιεινής και των 
υγρών χώρων 

    
∆Π 22 

 
∆Π20 

 
∆Π 20 

Χώροι υγιεινής και υγροί 
χώροι 

  
∆Π 44 

 
∆Π 44 

 
∆Π 44 

 
∆Π 55 

 
∆Π 44 

Παρατηρήσεις: 
 
1) Για τις συσκευές που εκλύουν υψηλή θερµότητα: δείκτης προστασίας: ∆Π 12. 
2) Όταν οι συσκευές ή οι πίνακες δεν διαθέτουν αυτόν τον τύπο προστασίας, ο τόπος στον οποίον τοποθετούνται 

πρέπει να πληροί τους όρους αυτού του τύπου προστασίας. 
3) Ηλεκτρικός εξοπλισµός πιστοποιηµένου τύπου ασφαλείας όπως σύµφωνα µε  

α) τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 50014: 1997, 50015: 1998, 50016:2002, 50017:1998, 50018:2000, 50019:2000 
και 50020:2002 

ή 
β) το δηµοσίευµα 60079 της IEC της 1ης Οκτωβρίου 2003. 
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Άρθρο 9.04 

 
Προστασία κατά των εκρήξεων 

 
Στους χώρους όπου µπορεί να σωρευθούν εκρηκτικά αέρια ή εκρηκτικά µίγµατα αερίων, όπως 
διαµερίσµατα τα οποία προορίζονται για τους συσσωρευτές ή για την αποθήκευση ιδιαίτερα 
εύφλεκτων προϊόντων, µπορούν να τοποθετούνται µόνο ηλεκτρικά υλικά τα οποία προστατεύονται 
από την έκρηξη (πιστοποιηµένα ασφαλή). Στους χώρους αυτούς, δεν πρέπει να εγκαθίστανται 
διακόπτες φωτιστικών συσκευών ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Η προστασία κατά των 
εκρήξεων πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των εκρηκτικών αερίων ή των εκρηκτικών 
µιγµάτων αερίων τα οποία µπορεί να δηµιουργηθούν (οµάδα εκρηκτικότητας, κατηγορία 
θερµοκρασίας). 
 

Άρθρο 9.05 
Γειώσεις 

 
1. Οι εγκαταστάσεις όπου η τάση υπερβαίνει τα 50V πρέπει να γειώνονται. 
 
2. Τα µεταλλικά µέρη που είναι εκτεθειµένα στην φυσική επαφή και τα οποία, υπό συνθήκες 

κανονικής λειτουργίας, δεν βρίσκονται υπό τάση, όπως τα πλαίσια και τα κιβώτια των 
µηχανών, οι συσκευές και οι φωτιστικές συσκευές, πρέπει να γειώνονται χωριστά εφόσον δεν 
βρίσκονται σε ηλεκτρική επαφή µε τη γάστρα του πλοίου λόγω της εγκατάστασής τους. 

 
3. Το περίβληµα των κινητών ή φορητών συσκευών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει 

να γειώνεται, κατά την κανονική λειτουργία, µε συµπληρωµατικό αγωγό γείωσης 
ενσωµατωµένο στο καλώδιο τροφοδότησης. 

 
 Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση χρήσης µετασχηµατιστή διαχωρισµού 

κυκλώµατος ούτε σε συσκευές που είναι εφοδιασµένες µε προστατευτική µόνωση (διπλή 
µόνωση). 

 
4. Η διατοµή των αγωγών γείωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς τις τιµές που 

προκύπτουν από τον ακόλουθο πίνακα: 
 
∆ιατοµή εξωτερικών 

αγωγών 
 

Ελάχιστη διατοµή των αγωγών γείωσης 
 

[mm2] σε µονωµένα καλώδια 
[mm2] 

συναρµολογηµένα χωριστά 
[mm2] 

από 0,5 έως 4 ίδια διατοµή όπως και για τον εξωτερικό 
αγωγό 

4 

άνω των 4 έως 16 ίδια διατοµή όπως και για τον εξωτερικό 
αγωγό 

ίδια διατοµή όπως και για τον εξωτερικό 
αγωγό 

άνω των 16 έως 35 16 16 
άνω των 35 έως 120 το ήµισυ της διατοµής του εξωτερικού 

αγωγού 
το ήµισυ της διατοµής του εξωτερικού 

αγωγού 
άνω από 120 70 70 
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Άρθρο 9.06 
 

Μέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις 
 
1. ∆εν πρέπει να σηµειώνεται υπέρβαση των ακόλουθων τάσεων: 
 

Είδος εγκατάστασης Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση 
 Συνεχές ρεύµα Μονοφασικό 

εναλλασσόµενο 
ρεύµα 

Τριφασικό 
εναλλασσόµενο 

ρεύµα 
α. Εγκαταστάσεις ισχύος και θέρµανσης καθώς και 

πρίζες για γενική χρήση 
 

250 V 
 

250 V 
 

500 V 
β. Εγκαταστάσεις φωτισµού, επικοινωνίας, 

διαταγών και πληροφοριών καθώς και πρίζες για 
γενική χρήση 

 
250 V 

 
250 V 

 
- 

γ. Πρίζες για την τροφοδότηση φορητών συσκευών 
που χρησιµοποιούνται σε ακάλυπτα 
καταστρώµατα ή σε στενούς ή υγρούς χώρους 
µε µετάλλινα τοιχώµατα εκτός από λέβητες και 
δεξαµενές: 
1. γενικά 
2. όταν χρησιµοποιείται αποµονωτικός 

µετασχηµατιστής που τροφοδοτεί µία 
µόνο συσκευή 

3. σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται 
συσκευές µε προστατευτική µόνωση 
(διπλή µόνωση) 

4 σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται 
διακόπτες ασφαλείας ισχύος ≤ 30 mA 

 
 
 
 
 

50 V1) 
 
 
- 
 
 

250 V 
 
- 

 
 
 
 
 

50 V1) 

 
 

250 V2) 

 
 

250 V 
 

250 V 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

500 V 
δ. Κινητές συσκευές κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως ηλεκτρικός εξοπλισµός 
εµπορευµατοκιβωτίων, κινητήρες, ανεµιστήρες 
και κινητές αντλίες, οι οποίες κανονικά δεν 
µετακινούνται κατά τη λειτουργία και των 
οποίων τα αγώγιµα µέρη µε τα οποία είναι 
δυνατή η φυσική επαφή είναι γειωµένα µε 
αγωγό γείωσης που είναι ενσωµατωµένος στο 
καλώδιο σύνδεσης και οι οποίες, επιπλέον του 
εν λόγω αγωγού γείωσης, είναι συνδεδεµένες µε 
τη γάστρα λόγω της τοποθέτησής τους ή µε 
πρόσθετο αγωγό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 V 
ε. Πρίζες για την τροφοδότηση φορητών συσκευών 

που χρησιµοποιούνται στους λέβητες και τις 
δεξαµενές 

 
 

50 V1) 

 
 

50 V1) 

 
 
- 

Παρατηρήσεις: 
 
1) Όταν η εν λόγω τάση προέρχεται από δίκτυα ανώτερης τάσης, πρέπει να χρησιµοποιείται γαλβανική µόνωση 

(µετασχηµατιστής ασφαλείας). 
2. Όλοι οι πόλοι του δευτερεύοντος κυκλώµατος πρέπει να είναι µονωµένοι. 
 
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, και εφόσον λαµβάνονται τα απαραίτητα 

προφυλακτικά µέτρα, επιτρέπεται η χρήση υψηλότερων τάσεων: 
 

α) στις εγκαταστάσεις ισχύος που το απαιτεί η ισχύς τους, 
 

β) για ειδικές εγκαταστάσεις του πλοίου, όπως εγκαταστάσεις ασυρµάτων και ανάφλεξης. 
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Άρθρο 9.07 
 

Συστήµατα διανοµής 
 
1. Για το συνεχές και το εναλλασσόµενο µονοφασικό ρεύµα, επιτρέπονται τα ακόλουθα 

συστήµατα διανοµής: 
 

α) δύο αγωγών εκ των οποίων ο ένας είναι γείωση (L1/N/PE), 
 

β) ενός αγωγού µε επιστροφή στη γάστρα αποκλειστικά για τοπικές εγκαταστάσεις (όπως 
εγκαταστάσεις εκκίνησης κινητήρα καύσης, καθοδική προστασία) (L1/PEN), 

 
γ) δύο αγωγών που είναι µονωµένοι από τη γάστρα (L1/L2/PE). 

 
2. Για το εναλλασσόµενο τριφασικό ρεύµα, επιτρέπονται τα ακόλουθα συστήµατα διανοµής: 
 

α) τεσσάρων αγωγών µε γείωση του ουδέτερου σηµείου χωρίς επιστροφή στη γάστρα 
(L1/L2/L3/N/PE) = (δίκτυο TN-S) ή (δίκτυο ΤT), 

 
β) τριών αγωγών οι οποίοι είναι µονωµένοι από τη γάστρα (L1/L2/L3/PEN) = (δίκτυο ΙΤ), 

 
γ) συστήµατα τριών αγωγών µε ουδέτερο σηµείο γειωµένο µε επιστροφή διαµέσου της 

γάστρας εκτός για τα τελικά κυκλώµατα (L1/L2/L3/PEN). 
 
3. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει τη χρήση άλλων συστηµάτων. 
 

Άρθρο 9.08 
 

Σύνδεση µε τη ξηρά ή άλλα εξωτερικά δίκτυα 
 
1. Οι εισερχόµενοι αγωγοί τροφοδότησης από δίκτυα της ξηράς ή άλλα εξωτερικά δίκτυα προς 

τις εγκαταστάσεις του δικτύου του πλοίου πρέπει να έχουν σταθερή σύνδεση στο πλοίο υπό 
µορφή σταθερών ακροδεκτών ή σταθερών ρευµατοληπτών. Οι συνδέσεις των καλωδίων δεν 
πρέπει να υπόκεινται σε µηχανικές τάσεις. 

 
2. Εάν η τάση της πηγής υπερβαίνει τα 50 V, η γάστρα πρέπει να µπορεί να γειώνεται 

αποτελεσµατικά. Η σύνδεση της γείωσης πρέπει να επισηµαίνεται µε ιδιαίτερο τρόπο. 
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3. Οι διατάξεις µεταγωγής της σύνδεσης πρέπει να µπορούν να ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε 

να αποτρέπεται η παράλληλη λειτουργία των γεννητριών του δικτύου του πλοίου µε το 
δίκτυο της ξηράς ή ένα άλλο εξωτερικό δίκτυο. Επιτρέπεται µία σύντοµη παράλληλη 
λειτουργία για τη µετάβαση από το ένα σύστηµα στο άλλο χωρίς διακοπή της τάσης. 

 
4. Η σύνδεση πρέπει να προστατεύεται κατά των βραχυκυκλωµάτων και των υπερφορτίσεων. 
 
5. Ο κύριος πίνακας διανοµής πρέπει να δείχνει εάν η σύνδεση µε το δίκτυο της ξηράς είναι υπό 

τάση ή όχι. 
 
6. Πρέπει να εγκαθίστανται ενδεικτικές διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν τη σύγκριση της 

πολικότητας σε περίπτωση συνεχούς ρεύµατος και της διαδοχής των φάσεων σε περίπτωση 
τριφασικού εναλλασσόµενου ρεύµατος µεταξύ της σύνδεσης και του δικτύου του πλοίου. 

 
7. ∆ίπλα στην σύνδεση, µία πινακίδα πρέπει να δείχνει: 
 

α) τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την πραγµατοποίηση της σύνδεσης, 
 

β) τον τύπο του ρεύµατος και την ονοµαστική τάση και, σε περίπτωση εναλλασσόµενου 
ρεύµατος, τη συχνότητα. 

 
Άρθρο 9.09 

Παροχή ρεύµατος σε άλλα πλοία 
 
1. Όταν παρέχεται ρεύµα σε άλλα πλοία, πρέπει να χρησιµοποιείται χωριστή σύνδεση. Εάν 

χρησιµοποιούνται πρίζες ρεύµατος ονοµαστικού µεγέθους ανωτέρου των 16 Α για την 
παροχή ρεύµατος σε άλλα σκάφη, πρέπει να διασφαλίζεται (όπως µε διακόπτες ή διατάξεις 
αλληλασφάλισης) ότι η σύνδεση και η αποσύνδεση µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνον 
εκτός τάσεως. 

 
2. Τα καλώδια και οι συνδέσεις τους δεν πρέπει να υπόκεινται σε µηχανικές τάσεις. 
 
3. Το άρθρο 9.08, παράγραφοι 3 έως 7, εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών. 
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Άρθρο 9.10 

Γεννήτριες και κινητήρες 
 
1. Η πρόσβαση στις γεννήτριες, τους κινητήρες, και τα κιβώτια των ακροδεκτών τους, πρέπει να 

είναι εύκολη για τις επιθεωρήσεις, τις µετρήσεις, και τις επισκευές. Ο τύπος προστασίας τους 
πρέπει να ανταποκρίνεται στον χώρο εγκατάστασής τους (βλ. άρθρο 9.03). 

 
2. Οι γεννήτριες που λαµβάνουν κίνηση από τον κύριο κινητήρα, από τον άξονα της έλικας, ή 

από βοηθητικό σύνολο µε άλλο κύριο προορισµό, πρέπει να είναι σχεδιασµένες ανάλογα µε 
τις διακυµάνσεις του αριθµού των στροφών που µπορεί να συµβούν κατά τη συνήθη 
λειτουργία. 

 
Άρθρο 9.11 
Συσσωρευτές 

 
1. Οι συσσωρευτές πρέπει να είναι ευπρόσιτοι και τοποθετηµένοι έτσι ώστε να µην 

µετατοπίζονται µε τις κινήσεις του πλοίου. ∆εν πρέπει να τοποθετούνται σε µέρη όπου θα 
βρίσκονται εκτεθειµένοι σε υπερβολική ζέστη ή κρύο, σε ψεκάδες, ή σε ατµούς. 

 
 Οι συσσωρευτές δεν πρέπει να εγκαθίστανται στην τιµονιέρα, στα ενδιαιτήµατα, ή στα κύτη. 

Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται στους συσσωρευτές φορητών συσκευών ή σε 
συσσωρευτές οι οποίοι για να φορτισθούν δεν χρειάζονται ισχύ µεγαλύτερη από 0,2 kW. 

 
2. Συσσωρευτές οι οποίοι για να φορτισθούν χρειάζονται ισχύ µεγαλύτερη από 2,0 kW 

(υπολογισµένη µε βάση το µέγιστο ρεύµα φόρτισης και την ονοµαστική τάση του 
συσσωρευτή λαµβανοµένης υπόψη της χαρακτηριστικής καµπύλης φόρτισης της συσκευής 
φόρτισης), πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι σε ειδικούς χώρους. Εάν είναι τοποθετηµένοι στο 
κατάστρωµα, αρκεί να είναι τοποθετηµένοι σε ερµάρια. 

 
 Οι συσσωρευτές, οι οποίοι για να φορτισθούν χρειάζονται ισχύ ίση ή µικρότερη από 2,0 kW, 

µπορούν να είναι εγκατεστηµένοι επίσης κάτω από το κατάστρωµα µέσα σε ερµάρια ή 
κιβώτια. Μπορούν, επίσης, να είναι εγκατεστηµένοι στο µηχανοστάσιο ή σε άλλο χώρο µε 
καλό αερισµό, υπό τον όρο ότι προστατεύονται από πτώσεις αντικειµένων και σταγόνων 
νερού. 

 
3. Οι εσωτερικές επιφάνειες όλων των χώρων, ερµαρίων, κιβωτίων, ραφιών, και άλλων δοµικών 

στοιχείων που προορίζονται για τους συσσωρευτές, πρέπει να προστατεύονται από τις 
βλαβερές συνέπειες των ηλεκτρολυτών. 
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4. Όταν οι συσσωρευτές είναι εγκατεστηµένοι σε κλειστά διαµερίσµατα, ερµάρια ή κιβώτια, 

πρέπει να προβλέπεται αποτελεσµατικός αερισµός. Για τους συσσωρευτές νικελίου-καδµίου 
οι οποίοι για να φορτισθούν χρειάζονται ισχύ µεγαλύτερη 2 kW και τους συσσωρευτές 
µολύβδου οι οποίοι για να φορτιστούν χρειάζονται ισχύ µεγαλύτερη από 3 kW, πρέπει να 
προβλέπεται ένας µηχανικός αερισµός. 

 
 Ο αέρας πρέπει να µπαίνει από το κάτω µέρος και να φεύγει από το πάνω µέρος, ώστε να 

εξασφαλίζεται η πλήρης απαγωγή των αερίων. 
 
 Οι αγωγοί αερισµού δεν πρέπει να περιλαµβάνουν διατάξεις οι οποίες εµποδίζουν την 

ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα, όπως βαλβίδες κλεισίµατος. 
 
5. Η απαιτούµενη παροχή αέρα (Q) υπολογίζεται µε τον εξής τύπο : 
 
 Q = 0,11 . I . n    [ m3/h] 
 

όπου: 
 
 Ι = 1/4 του µέγιστου ρεύµατος που παρέχει η συσκευή φόρτισης, σε Α, 
 
 n = ο αριθµός των στοιχείων. 
 
 Σε περίπτωση εφεδρικών συσσωρευτών του δικτύου του σκάφους, ο φορέας επιθεώρησης 

µπορεί να επιτρέπει άλλες µεθόδους υπολογισµού λαµβανοµένης υπόψη της χαρακτηριστικής 
καµπύλης φόρτισης της συσκευής φόρτισης, υπό τον όρο ότι οι µέθοδοι αυτοί βασίζονται σε 
διατάξεις εγκεκριµένων νηογνωµόνων ή σε συναφή πρότυπα. 

 
6. Σε περίπτωση φυσικού αερισµού, η διατοµή των αγωγών πρέπει να αντιστοιχεί στην 

απαιτούµενη παροχή για ταχύτητα του αέρα ίση προς 0,5 m/s. Η διατοµή πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 80 cm2 για συσσωρευτές µολύβδου και τουλάχιστον 120 cm2 για συσσωρευτές 
νικελίου-καδµίου. 

 
7. Σε περίπτωση µηχανικού αερισµού, πρέπει να προβλέπεται ανεµιστήρας, κατά προτίµηση µε 

αναρρόφηση, ο κινητήρας του οποίου να µην βρίσκεται στο ρεύµα αερίων ή του αέρα. 
 
 Οι ανεµιστήρες πρέπει να είναι σχεδιασµένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η 

δηµιουργία σπινθήρων από τυχόν επαφή των πτερυγίων µε το πλαίσιο της συσκευής και να 
αποφεύγεται η δηµιουργία ηλεκτροστατικών φορτίων. 
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8. Στις πόρτες και τα καλύµµατα των διαµερισµών, των ερµαρίων και των κιβωτίων, όπου 

βρίσκονται οι συσσωρευτές, πρέπει να τοποθετείται το σήµα «απαγορεύεται η φωτιά, η γυµνή 
φλόγα και το κάπνισµα» διαµέτρου 10 cm σύµφωνα µε το σχέδιο 2 του προσαρτήµατος Ι. 

 
Άρθρο 9.12 

Εγκαταστάσεις µεταγωγής 
 
1. Πίνακες διανοµής 
 

α) Οι συσκευές, οι διακόπτες, οι ασφάλειες, και τα όργανα των πινάκων διανοµής πρέπει 
να είναι εγκατεστηµένες κατά τρόπο ώστε να είναι εµφανείς και ευπρόσιτες για τη 
συντήρηση και τις επισκευές. 

 
 Οι ακροδέκτες για τάσεις έως 50 V και οι ακροδέκτες για τάσεις ανώτερες από 50 V 

πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι χωριστά και να επισηµαίνονται κατάλληλα. 
 

β) Για όλους τους διακόπτες και τις συσκευές πρέπει να τοποθετούνται ενδεικτικές πλάκες 
στους πίνακες µε ένδειξη του κυκλώµατος. 

 
 Όσον αφορά τις ασφάλειες, πρέπει να αναφέρεται η ονοµαστική τάση και το κύκλωµα. 

 
γ) Όταν οι συσκευές των οποίων η τάση λειτουργίας είναι ανώτερη των 50 V είναι 

εγκατεστηµένες πίσω από πόρτες, τα αγώγιµα µέρη των συσκευών αυτών πρέπει να 
προστατεύονται από την τυχαία επαφή σε περίπτωση που οι πόρτες είναι ανοικτές. 

 
δ) Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των πινάκων διανοµής πρέπει να 

έχουν κατάλληλη µηχανική αντοχή, να µην φθείρονται, να είναι επιβραδυντικά της 
φωτιάς, να είναι αυτοσβενόµενα και να µην είναι υγροσκοπικά. 

 
ε) Εάν στους πίνακες διανοµής εγκαθίστανται ασφάλειες επιβράδυνσης διακοπής, πρέπει 

να διατίθενται εξαρτήµατα και εξοπλισµός σωµατικής προστασίας για την εγκατάσταση 
και την αφαίρεση των εν λόγω ασφαλειών. 

 
2. ∆ιακόπτες και προστατευτικές συσκευές: 
 

α) Τα κυκλώµατα των γεννητριών και τα κυκλώµατα χρησιµοποίησης ηλεκτρικής 
ενέργειας πρέπει να προστατεύονται κατά των βραχυκυκλωµάτων και την υπερφόρτιση 
κάθε µη γειωµένου αγωγού. Για τον σκοπό αυτόν, µπορεί να χρησιµοποιούνται 
διακόπτες ισχύος υπερέντασης ή διακόπτες ασφαλείας. 

 
 Τα κυκλώµατα τα οποία τροφοδοτούν τους κινητήρες των µηχανισµών πηδαλιουχίας 

καθώς και τα κυκλώµατα χειρισµού τους, πρέπει να προστατεύονται κατά των 
βραχυκυκλωµάτων. Όταν τα κυκλώµατα περιλαµβάνουν θερµικούς διακόπτες, οι 
διακόπτες αυτοί πρέπει να εξουδετερώνονται ή να ρυθµίζονται στο διπλάσιο 
τουλάχιστον της ονοµαστικής έντασης. 
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β) Τα καλώδια τα οποία ξεκινούν από τον κύριο πίνακα και καταλήγουν σε συσκευές 

κατανάλωσης άνω των 16 Α, πρέπει να έχουν διακόπτη φορτίου ή ισχύος. 
 

γ) Οι συσκευές οι οποίες είναι απαραίτητες για την πρόωση του πλοίου, τον µηχανισµό 
πηδαλιουχίας, τον δείκτη θέσης του πηδαλίου, τη ναυσιπλοΐα ή τα συστήµατα 
ασφαλείας, καθώς και οι συσκευές ονοµαστικής έντασης άνω των 16 Α, πρέπει να 
τροφοδοτούνται από χωριστά κυκλώµατα. 

 
δ) Τα κυκλώµατα των συσκευών οι οποίες είναι απαραίτητες για την πρόωση και το 

χειρισµό του πλοίου πρέπει να τροφοδοτούνται άµεσα από τον κύριο πίνακα διανοµής. 
 

ε) Οι διακόπτες πρέπει να επιλέγονται σε συνάρτηση µε την ονοµαστική τους ένταση, την 
θερµική ή δυναµική ανθεκτικότητά τους καθώς και την ικανότητα διακοπής τους. Οι 
διακόπτες πρέπει να διακόπτουν την παροχή ρεύµατος σε όλους τους αγωγούς 
ταυτόχρονα. Η θέση του διακόπτη πρέπει να φαίνεται. 

 
στ) Οι ασφάλειες πρέπει να είναι κλειστού τύπου από κεραµικό ή παρόµοιο υλικό. Η 

αλλαγή τους πρέπει να µπορεί να γίνεται χωρίς κίνδυνο επαφής για τον χειριστή. 
 
3. Συσκευές µέτρησης και ελέγχου 
 

α) Τα κυκλώµατα των γεννητριών, των συσσωρευτών και της διανοµής πρέπει να 
περιλαµβάνουν συσκευές µέτρησης και ελέγχου όταν τούτο απαιτείται για την ασφαλή 
λειτουργία της εγκατάστασης. 

 
β) Για τα µη γειωµένα δίκτυα η τάση των οποίων είναι ανώτερη των 50 V, πρέπει να 

προβλέπεται κατάλληλη εγκατάσταση για τον έλεγχο της γείωσης εξοπλισµένη µε 
οπτικό και ακουστικό σήµα συναγερµού. Όσον αφορά τις δευτερεύουσες 
εγκαταστάσεις, όπως τα κυκλώµατα ελέγχου, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη της 
εγκατάστασης αυτής. 

 
4. Τοποθέτηση των πινάκων διανοµής 
 

α) Οι πίνακες διανοµής πρέπει να τοποθετούνται σε προσιτά και αεριζόµενα σηµεία ώστε 
να προφυλάσσονται από το νερό και τις µηχανικές ζηµίες. 

 
 Οι σωληνώσεις και οι αγωγοί αέρος πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι κατά τρόπο ώστε 

οι πίνακες να µην µπορούν να υποστούν βλάβη σε περίπτωση διαρροής. Εάν η 
εγκατάστασή τους δίπλα σε πίνακες διανοµής είναι αναπόφευκτη, οι σωλήνες δεν 
πρέπει να περιλαµβάνουν µετακινούµενες συνδέσεις στη ζώνη αυτή. 

 
β) Τα ερµάρια και τα κοιλώµατα στα οποία στερεώνονται ακάλυπτοι διακόπτες πρέπει να 

είναι κατασκευασµένα από υλικό επιβραδυντικό της φωτιάς ή προστατευµένα µε 
επένδυση από µέταλλο ή άλλο επιβραδυντικό υλικό. 

 
γ) Όταν η ένταση είναι µεγαλύτερη από 50 V, πρέπει να τοποθετείται µονωτικό δικτύωµα 

ή τάπητας µπροστά από τον κύριο διακόπτη διανοµής στη θέση του χειριστή. 
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Άρθρο 9.13 

 
∆ιακόπτες ασφαλείας 

 
Οι διακόπτες ασφαλείας των καυστήρων πετρελαίου, των αντλιών καυσίµων, των διαχωριστών 
καυσίµων, και των ανεµιστήρων των µηχανοστασίων, πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι έξω από τους 
χώρους στους οποίους είναι εγκατεστηµένες οι συσκευές. 

 
Άρθρο 9.14 

Υλικό εγκατάστασης 
 
1. Οι στυπιοθλίπτες των συσκευών πρέπει να είναι διαστασιολογηµένοι σε συνάρτηση µε τα 

συνδεόµενα καλώδια και κατάλληλοι για τους τύπους καλωδίων που χρησιµοποιούνται. 
 
2. Οι ρευµατοδότες των διαφόρων κυκλωµάτων διανοµής διαφόρων τάσεων ή συχνοτήτων 

πρέπει να µην µπορούν να συγχέονται. 
 
3. Οι διακόπτες πρέπει να διακόπτουν την παροχή ρεύµατος σε όλους τους µη γειωµένους 

αγωγούς ταυτόχρονα. Πάντως, σε µη γειωµένα δίκτυα, επιτρέπονται µονοπολικοί διακόπτες 
στα δίκτυα φωτισµού των ενδιαιτηµάτων µε εξαίρεση τα πλυντήρια, τα λουτρά, και τα 
αποχωρητήρια. 

 
4. Όταν ή ένταση είναι µεγαλύτερη από 16 Α, οι πρίζες του ρεύµατος πρέπει να µπορούν να 

ασφαλίζονται µε διακόπτη ώστε η σύνδεση και η αφαίρεση του βύσµατος να είναι δυνατές 
µόνον εκτός τάσεως. 

 
Άρθρο 9.15 
Καλώδια 

 
1. Τα καλώδια πρέπει να είναι επιβραδυντικά της φωτιάς, αυτοσβενόµενα, και ανθεκτικά στο 

νερό και το λάδι. 
 
 Στα ενδιαιτήµατα, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται και άλλοι τύποι καλωδίων εφόσον είναι 

αποτελεσµατικά προφυλαγµένα, επιβραδυντικά της φωτιάς και αυτοσβενόµενα. 
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 Τα πρότυπα για τα επιβραδυντικά της φωτιάς ηλεκτρικά καλώδια είναι τα εξής: 
 

α) δηµοσιεύσεις 60332-1:1993, 60332-3:2000 της ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, 
ή 

 
β) ισοδύναµοι κανονισµοί αναγνωρισµένοι από ένα κράτος µέλος. 

 
2. Για τις εγκαταστάσεις ισχύος και φωτισµού, πρέπει να χρησιµοποιούνται καλώδια µε 

αγωγούς ελάχιστης διατοµής 1,5 mm². 
 
3. Ο οπλισµός και η µεταλλική επένδυση των καλωδίων δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται ως 

αγωγοί ή αγωγοί γείωσης, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
 
4. Ο οπλισµός και η µεταλλική επένδυση των καλωδίων των εγκαταστάσεων ισχύος και 

φωτισµού πρέπει να γειώνονται τουλάχιστον στο ένα άκρο. 
 
5. Η διατοµή των αγωγών πρέπει να λαµβάνει υπόψη τη µέγιστη επιτρεπόµενη τελική 

θερµοκρασία των αγωγών (µέγιστη επιτρεπόµενη ένταση) καθώς και την επιτρεπόµενη 
πτώση τάσης. Η πτώση τάσης µεταξύ του κύριου πίνακα διανοµής και του ασθενέστερου 
σηµείου της εγκατάστασης δεν πρέπει να είναι, σε σχέση µε την ονοµαστική τάση, 
περισσότερο από 5% για το φωτισµό και περισσότερο από 7% για τις εγκαταστάσεις ισχύος ή 
θέρµανσης. 

 
6. Τα καλώδια πρέπει να προστατεύονται κατά των κινδύνων µηχανικών ζηµιών. 
 
7. Η στερέωση των καλωδίων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε οι ενδεχόµενες έλξεις να 

παραµένουν σε επιτρεπτά όρια. 
 
8.  Όταν τα καλώδια διέρχονται από διαφράγµατα ή καταστρώµατα, η µηχανική αντοχή, η 

στεγανότητα, και η αντοχή κατά του πυρός των εν λόγω διαφραγµάτων και καταστρωµάτων, 
δεν πρέπει να επηρεάζονται από τους στυπιοθλήπτες. 

 
9. Οι ακροδέκτες και οι συνδέσεις όλων των αγωγών πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπον 

που να διατηρούν τις αρχικές ηλεκτρικές και µηχανικές ιδιότητες και τις ιδιότητες 
επιβράδυνσης της φωτιάς και, ανάλογα µε την περίπτωση, τις ιδιότητες πυραντοχής. 

 
10. Τα καλώδια τα οποία είναι συνδεδεµένα µε τις κινητές τιµονιέρες πρέπει να είναι επαρκώς 

εύκαµπτα και εφοδιασµένα µε µόνωση επαρκούς ευκαµπτότητας έως - 20 °C και ανθεκτικά 
στους ατµούς, στην υπεριώδη ακτινοβολία, το όζον, κλπ. 
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Άρθρο 9.16 

Εγκαταστάσεις φωτισµού 
 
1. Οι συσκευές φωτισµού πρέπει να είναι εγκατεστηµένες έτσι ώστε η θερµότητα που εκλύουν 

να µην µπορεί να βάλει φωτιά σε γειτονικά εύφλεκτα αντικείµενα ή υλικά. 
 
2. Οι συσκευές φωτισµού στα ανοικτά καταστρώµατα δεν πρέπει να είναι εγκατεστηµένες κατά 

τρόπο ώστε να παρεµποδίζουν την αναγνώριση των φανών ναυσιπλοΐας. 
 
3. Όταν δύο ή περισσότερες συσκευές φωτισµού είναι εγκατεστηµένες στο µηχανοστάσιο ή το 

λεβητοστάσιο, πρέπει να τροφοδοτούνται από δύο δίκτυα τουλάχιστον. Η απαίτηση αυτή 
εφαρµόζεται επίσης στους χώρους όπου είναι εγκατεστηµένα τα ψυκτικά µηχανήµατα, οι 
υδραυλικές µηχανές, ή οι ηλεκτρικοί κινητήρες. 

 
Άρθρο 9.17 

Φανοί ναυσιπλοΐας 
 
1. Οι πίνακες ελέγχου των φανών ναυσιπλοΐας πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι µέσα στην 

τιµονιέρα. Πρέπει να τροφοδοτούνται από ανεξάρτητο καλώδιο το οποίο προέρχεται από τον 
κύριο πίνακα διανοµής, ή από δύο δευτερεύοντα δίκτυα τα οποία είναι ανεξάρτητα το ένα 
από το άλλο. 

 
2. Οι φανοί ναυσιπλοΐας πρέπει να µπορούν να τροφοδοτούνται, να προστατεύονται και να 

ελέγχονται χωριστά από τον πίνακα των φανών ναυσιπλοΐας. 
 
3. Τυχόν βλάβη της εγκατάστασης ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 7.05, παράγραφος 2, δεν 

πρέπει να επηρεάζει τη λειτουργία του φανού που ελέγχει. 
 
4. Πολλοί φανοί οι οποίοι αποτελούν λειτουργική µονάδα και οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι 

στον ίδιο χώρο µπορούν να τροφοδοτούνται, να ελέγχονται και να παρακολουθούνται από 
κοινού. Η εγκατάσταση ελέγχου πρέπει να επιτρέπει τον εντοπισµό της βλάβης οποιουδήποτε 
από τους φανούς αυτούς. Ωστόσο, δύο πηγές φωτισµού ενός δίµορφου φανού (δύο φανοί 
συναρµολογηµένοι ο ένας πάνω από τον άλλο ή σε ένα κοινό κιβώτιο) δεν πρέπει να µπορεί 
να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα. 

 
Άρθρο 9.18 

(χωρίς περιεχόµενο) 
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Άρθρο 9.19 

Συστήµατα συναγερµού και ασφάλειας για τις µηχανικές εγκαταστάσεις 
 
Τα συστήµατα συναγερµού και ασφάλειας που προορίζονται για τον έλεγχο και την προστασία των 
µηχανικών εγκαταστάσεων πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

α) Συστήµατα συναγερµού 
 

 Τα συστήµατα συναγερµού πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο ώστε οι 
βλάβες του συστήµατος συναγερµού να µην έχουν ως αποτέλεσµα διακοπή της 
λειτουργίας της ελεγχόµενης συσκευής ή εγκατάστασης. 

 
 Οι δυαδικοί ποµποί πρέπει να σχεδιάζονται σύµφωνα µε την αρχή του ρεύµατος 

ηρεµίας ή σύµφωνα µε την αρχή του ελεγχόµενου ρεύµατος λειτουργίας. 
 

 Οι οπτικοί συναγερµοί πρέπει να παραµένουν ορατοί µέχρι την εξάλειψη της βλάβης. 
Ένας συναγερµός µε επιβεβαίωση λήψης πρέπει να είναι δυνατόν να διακρίνεται από 
έναν συναγερµό χωρίς επιβεβαίωση λήψης. Κάθε συναγερµός πρέπει να έχει, επίσης, 
ένα ακουστικό σήµα. Οι ακουστικοί συναγερµοί πρέπει να µπορούν να διακόπτονται. Η 
διακοπή του ακουστικού συναγερµού δεν πρέπει να παρεµποδίζει την ενεργοποίηση 
ενός συναγερµού ο οποίος οφείλεται σε µία νέα αιτία. 

 
 Επιτρέπονται παρεκκλίσεις για εγκαταστάσεις συναγερµού οι οποίες έχουν 5 

τουλάχιστον σηµεία µέτρησης. 
 

β) Συστήµατα ασφαλείας 
 

 Τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε, προτού εµφανισθεί 
µία κρίσιµη κατάσταση της λειτουργίας της απειλούµενης εγκατάστασης, να την 
διακόπτουν, να την µειώνουν, ή να διαβιβάζουν την εντολή σε µία θέση η οποία είναι 
µόνιµα κατειληµµένη. 

 
 Οι δυαδικοί ποµποί πρέπει να σχεδιάζονται σύµφωνα µε την αρχή του ρεύµατος 

λειτουργίας. 
 

 Εάν τα συστήµατα ασφάλειας δεν είναι σχεδιασµένα µε αυτορρύθµιση, η λειτουργία 
τους πρέπει να µπορεί να επαληθεύεται. 

 
 Τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να είναι ανεξάρτητα από τα άλλα συστήµατα. 
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Άρθρο 9.20 
 

Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις 
 
1. Γενικές διατάξεις 
 
 Οι συνθήκες δοκιµής της παραγράφου 2 εφαρµόζονται µόνο στις ηλεκτρονικές συσκευές 

καθώς και στις περιφερειακές συσκευές του µηχανισµού πηδαλιουχίας και τα µηχανήµατα τα 
οποία είναι απαραίτητα για την πρόωση του σκάφους. 

 
2. Συνθήκες δοκιµής 
 

α) Η καταπόνηση από τις παρακάτω δοκιµές δεν πρέπει να προκαλεί ζηµία ή διαταραχή 
των ηλεκτρονικών συσκευών. Οι δοκιµές πρέπει να πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα 
σχετικά διεθνή πρότυπα, όπως το δηµοσίευµα 60092-504:2001 της IEC, σε κατάσταση 
λειτουργίας της συσκευής, εκτός για τη δοκιµή της αντίστασης στο ψύχος. Οι δοκιµές 
αυτές περιλαµβάνουν έλεγχο της ορθής λειτουργίας. 

 
β) ∆ιακυµάνσεις έντασης και συχνότητας 

 
∆ιακυµάνσεις   

Συνεχείς Σύντοµης διάρκειας 
Γενικά Συχνότητας 

Τάσης 
± 5 % 
± 10 % 

± 10 %  5 s 
± 20 %  1,5 s 

Λειτουργία µε 
συσσωρευτή 

Τάσης + 30 % / - 25 % - 

 
γ) ∆οκιµή αντίστασης στη θερµότητα 

 
 Το δείγµα θερµαίνεται στους 55 °C στο διάστηµα µισής ώρας. Αφού επιτευχθεί η 

θερµοκρασία αυτή, διατηρείται επί 16 ώρες. Στη συνέχεια, διενεργείται δοκιµή 
λειτουργίας. 

 
δ) ∆οκιµή αντίστασης στο ψύχος 

 
 Το δείγµα τίθεται εκτός τάσης, ψύχεται στους - 25 °C και διατηρείται στη θερµοκρασία 

αυτή επί 2 ώρες. Στην συνέχεια, η θερµοκρασία ανέρχεται στους 0 °C και διενεργείται 
δοκιµή λειτουργίας. 
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ε) ∆οκιµή δόνησης 

 
 Η δοκιµή δόνησης πρέπει να διεξάγεται στη συχνότητα συντονισµού των συσκευών ή 

των εξαρτηµάτων, και στους 3 άξονες επί 90 λεπτά κάθε φορά. Εάν δεν διαπιστώνεται 
καµία σαφής συχνότητα συντονισµού, η δοκιµή δόνησης πραγµατοποιείται στα 30 Hz. 

 
Η δοκιµή δόνησης πραγµατοποιείται µε ηµιτονοειδή ταλάντωση στα ακόλουθα όρια: 

 
Γενικά : 

 
f = 2,0 έως 13,2 Hz; a = ± 1 mm 

 
(πλάτος a = ½ εύρος δόνησης) 

 
f = 13,2 Hz έως 100 Hz; επιτάχυνση ± 0,7 g. 

 
 Τα υλικά τα οποία προορίζονται για συναρµολόγηση σε κινητήρες ντίζελ ή στους 

µηχανισµούς πηδαλιουχίας πρέπει να υποστούν δοκιµή ως εξής: 
 

 f = 2,0 έως 25 Hz; a = ± 1,6 mm 
 

 (πλάτος a = ½ εύρος δόνησης) 
 

 f = 25 Hz έως 100 Hz; επιτάχυνση ± 4 g. 
 

 Οι αισθητήρες οι οποίοι προορίζονται για συναρµολόγηση στους σωλήνες εξάτµισης 
κινητήρων ντίζελ ενδέχεται να υπόκεινται σε αισθητά υψηλότερες καταπονήσεις. Αυτό 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τη δοκιµή. 

 
στ) Οι δοκιµές ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας πρέπει να πραγµατοποιούνται µε βάση 

τις δηµοσιεύσεις 61000-4-2:1995, 61000-4-3:2002, 61000-4-4:1995 της IEC, σε βαθµό 
δοµής 3. 

 
ζ) Η απόδειξη της συµµόρφωσης των ηλεκτρονικών συσκευών για τις παραπάνω 

συνθήκες δοκιµής παρέχεται από τον κατασκευαστή. Ως απόδειξη θεωρείται επίσης το 
πιστοποιητικό ενός νηογνώµονα. 

 
Άρθρο 9.21 

Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
 
Η λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτροµαγνητικών συστηµάτων δεν πρέπει να παρεµποδίζεται 
από ηλεκτροµαγνητικά παράσιτα. Συνακόλουθα γενικά µέτρα πρέπει να αναφέρονται: 
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α) Στην αποσύνδεση των διαύλων επικοινωνίας µεταξύ της πηγής των παρασίτων και των 

θιγόµενων συσκευών, 
 

β) στη µείωση των αιτίων των παρασίτων στην πηγή τους, 
 

γ) στη µείωση της ευαισθησίας των συσκευών έναντι των παρασίτων. 
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Άρθρο 10.01 

Εξοπλισµός αγκυρών 

1. Τα πλοία τα οποία προορίζονται για τη µεταφορά εµπορευµάτων, µε εξαίρεση τις φορτηγίδες 
πλοίου µήκους L µικρότερου ή ίσου προς 40 m, πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε πρωραίες 
άγκυρες των οποίων η συνολική µάζα υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: 
 

P = k . B . T  [kg] 

όπου: 

k     είναι συντελεστής µε τον οποίο λαµβάνεται υπόψη η σχέση του µήκους L και του 
πλάτους Β του πλοίου, καθώς και ο τύπος του πλοίου: 
 

B8
Lck
⋅

=  

πάντως, για τις φορτηγίδες ώθησης, λαµβάνεται k = c · 

c     είναι εµπειρικός συντελεστής που δίδεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Νεκρό βάρος (t) Συντελεστής (c) 

έως και 400 

από 400 έως και 650 

από 650 έως και 1000 

άνω των 1000 

45 

55 

65 

70 

 

Όσον αφορά πλοία των οποίων το νεκρό βάρος δεν υπερβαίνει τους 400 t και τα οποία, λόγω 
της κατασκευής τους και του προορισµού τους, χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε 
συγκεκριµένους τοµείς µικρών αποστάσεων, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να δέχεται 
συνολική µάζα των πρωραίων αγκύρων ίση προς τα 2/3 της συνολικής µάζας Ρ. 
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2. Τα επιβατηγά πλοία τα οποία δεν προορίζονται για τη µεταφορά εµπορευµάτων, πλην των 
ωστικών ρυµουλκών, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πρωραίες άγκυρες των οποίων η 
συνολική µάζα Ρ υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο: 

P = k . B . T    [kg] 

όπου: 

k είναι ο συντελεστής της παραγράφου 1· όµως, για να υπολογισθεί η τιµή του εµπειρικού 
συντελεστή (c), αντί του νεκρού βάρους, λαµβάνεται το εκτόπισµα σε m3 που 
αναφέρεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 

3. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 πλοία το µέγιστο µήκος των οποίων δεν υπερβαίνει τα 
86 m πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πρυµναίες άγκυρες των οποίων η συνολική µάζα είναι 
ίση προς το 25% της µάζας Ρ. 

Τα πλοία των οποίων το µέγιστο µήκος είναι µεγαλύτερο από 86 m πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε πρυµναίες άγκυρες των οποίων η συνολική µάζα είναι ίση προς το 50% της 
µάζας Ρ η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή 2. 

∆εν είναι υποχρεωµένα να είναι εξοπλισµένα µε πρυµναίες άγκυρες: 

α) Τα πλοία για τα οποία η µάζα της πρυµναίας άγκυρας είναι µικρότερη από 150 kg· για 
τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τελευταίο εδάφιο, η µάζα η οποία πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψη είναι η µειωµένη µάζα των αγκυρών· 

β) οι φορτηγίδες. 

4. Τα πλοία τα οποία προορίζονται για την πρόωση σταθερών συνοδειών των οποίων το µήκος 
δεν υπαρβαίνει τα 86 m πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε πρυµναίες άγκυρες των οποίων η 
συνολική µάζα είναι ίση προς το 25% της µεγαλύτερης συνολικής µάζας Ρ η οποία 
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 για τον µεγαλύτερο σχηµατισµό (ο οποίος 
θεωρείται ως µία ναυτική µονάδα) που επιτρέπεται και αναφέρεται στο κοινοτικό 
πιστοποιητικό. 

Τα πλοία τα οποία προορίζονται για την πρόωση προς την κατεύθυνση του ρεύµατος 
σταθερών συνοδειών µήκους µεγαλύτερου από 86 m πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε 
πρυµναίες άγκυρες των οποίων η συνολική µάζα είναι ίση προς 50% της µέγιστης µάζας Ρ, η 
οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 για τον σχηµατισµό (ο οποίος θεωρείται 
ως µία ναυτική µονάδα) που επιτρέπεται και αναφέρεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 
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5. Η µάζα των αγκυρών η οποία καθορίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 µπορεί να 
µειώνεται για ορισµένες ειδικές άγκυρες. 

6. Η συνολική µάζα Ρ η οποία προβλέπεται για τις πρωραίες άγκυρες µπορεί να κατανέµεται σε 
µία ή δύο άγκυρες. Μπορεί να µειώνεται κατά 15% όταν το πλοίο είναι εξοπλισµένο µε µία 
µόνο πρωραία άγκυρα και ο στορέας της άγκυρας είναι τοποθετηµένος στο µέσο του πλοίου. 

Για τα ωστικά ρυµουλκά και για τα πλοία των οποίων το µέγιστο µήκος υπερβαίνει τα 86 m, 
η συνολική µάζα που απαιτείται για τις πρυµναίες άγκυρες, µπορεί να κατανέµεται σε µία ή 
δύο άγκυρες. 

Η µάζα της ελαφρότερης άγκυρας δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το 45% της συνολικής 
µάζας. 

7. Οι άγκυρες από χυτοσίδηρο δεν επιτρέπονται. 

8. Η µάζα των αγκυρών πρέπει να επισηµαίνεται ανάγλυφα και µε διαρκή τρόπο. 

9. Οι άγκυρες µε µάζα µεγαλύτερη από 50 kg πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε συρµατόσχοινα. 

10. Οι αλυσίδες των πρωραίων αγκυρών πρέπει να είναι η κάθε µία µήκους: 

α) 40 m τουλάχιστον για τα πλοία µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 30 m· 

β) κατά 10 m µεγαλύτερες του µήκους του πλοίου όταν αυτό κυµαίνεται µεταξύ 30 και 
50 m· 

γ) 60 m τουλάχιστον για τα πλοία των οποίων το µήκος υπερβαίνει τα 50 m. 

Οι αλυσίδες των πρυµναίων αγκυρών πρέπει να είναι µήκους 40 m τουλάχιστον η κάθε µία. 
Πάντως, τα πλοία τα οποία πρέπει να µπορούν να σταµατούν µε την πλώρη προς την 
κατεύθυνση του ρεύµατος πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε αλυσίδες πρυµναίων αγκυρών 
µήκους 60 m τουλάχιστον η κάθε µία. 

11. Η ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό των αλυσίδων των αγκυρών υπολογίζεται µε τη βοήθεια 
των ακόλουθων τύπων: 

α) άγκυρες µάζας 0 έως 500 kg: 

R = 0,35 . P'  [kN], 

β) άγκυρες µάζας 500 kg ως 2000 kg: 

[ ]kN'P
15000

500'P35,0R 





 −

−= , 
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γ) άγκυρες µάζας άνω των 2000 kg 

R = 0,25 . P' [kN]. 

όπου: 

P' είναι η θεωρητική µάζα κάθε άγκυρας καθορισµένη σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 
έως 4 και 6. 

Η αντοχή σε εφελκυσµό των αλυσίδων αγκυρών είναι εκείνη η οποία προβλέπεται από ένα εν 
ισχύ πρότυπο σε ένα από τα κράτη µέλη. 

Όταν οι άγκυρες έχουν µάζα µεγαλύτερη από εκείνη η οποία προβλέπεται στις παραγράφους 
1 έως 6, η αντοχή σε εφελκυσµό των αλυσίδων αγκύρων πρέπει να καθορίζεται σε 
συνάρτηση µε την πραγµατική µάζα των αγκυρών. 

12. Όταν το πλοίο διαθέτει βαρύτερες άγκυρες µε αντίστοιχα ανθεκτικότερες αλυσίδες αγκυρών, 
στο κοινοτικό πιστοποιητικό αναγράφονται µόνον οι ελάχιστες µάζες και οι ελάχιστες 
αντοχές σε εφελκυσµό που απαιτούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 6 και 11. 

13. Τα όργανα σύνδεσης των αγκυρών και των αλυσίδων πρέπει να είναι ανθεκτικά σε 
εφελκυσµό κατά 20% ανώτερο της αντοχής σε εφελκυσµό της αντίστοιχης αλυσίδας. 

14. Επιτρέπεται η χρήση καλωδίων αντί αλυσίδων αγκυρών. Τα καλώδια πρέπει να έχουν την 
αυτή αντοχή σε εφελκυσµό που προβλέπεται για τις αλυσίδες αλλά το µήκος τους πρέπει να 
είναι µεγαλύτερο κατά 20%. 

 

Άρθρο 10.02 

Λοιπός εξοπλισµός 

1. Σύµφωνα µε σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις για τη ναυσιπλοΐα, ο λοιπός 
εξοπλισµός των πλοίων πρέπει να περιλαµβάνει: 

α) Σύστηµα ραδιοτηλεφωνίας· 

β) συσκευές και διατάξεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκποµπή οπτικών και 
ηχητικών σηµάτων καθώς και για τη σήµανση των πλοίων κατά την ηµέρα και κατά τη 
νύκτα· 

γ) ανεξάρτητους εφεδρικούς φανούς για τους προβλεπόµενους φανούς στάθµευσης,  
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δ) επισηµαινόµενο πυρίµαχο δοχείο µε κάλυµµα για τη συλλογή των λαδόπανων· 

ε) επισηµαινόµενο πυρίµαχο δοχείο µε κάλυµµα για τη συλλογή επικίνδυνων ή 
ρυπαντικών στερεών αποβλήτων, και επισηµαινόµενο πυρίµαχο δοχείο µε κάλυµµα, για 
τη συλλογή επικίνδυνων ή ρυπαντικών υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
εθνικές διατάξεις για τη ναυσιπλοΐα· 

στ) επισηµαινόµενο πυρίµαχο δοχείο µε κάλυµµα για τη συλλογή απόνερων. 

2. Εξάλλου, ο εξοπλισµός των πλοίων πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

α) Καλώδια πρόσδεσης : 

Τα πλοία πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε τρία καλώδια πρόσδεσης. Το ελάχιστο µήκος 
τους πρέπει να είναι το ακόλουθο: 

Πρώτο καλώδιο: L + 20 m, αλλά όχι µεγαλύτερο από 100 m, 

δεύτερο καλώδιο: 2/3 του πρώτου καλωδίου, 

τρίτο καλώδιο: 1/3 του πρώτου καλωδίου. 

Στα πλοία των οποίων το µήκος L είναι µικρότερο από 20 m. δεν απαιτείται το καλώδιο 
του µικρότερου µήκους. 

Τα καλώδια αυτά πρέπει να έχουν αντοχή σε εφελκυσµό Rs που υπολογίζεται σύµφωνα 
µε τους ακόλουθους τύπους: 

για γινόµενο L . B . T έως 1000 m3: Rs = 60 + 
10

T  B  L ⋅⋅  [kN], 

Για γινόµενο L . B . T άνω των 1000 m3:Rs = 150 + 
100

T  B L ⋅⋅  [kN]. 

Για τα απαιτούµενα καλώδια, πρέπει να υπάρχει επί του πλοίου πιστοποιητικό 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 10 204:1991, σηµείο 3.1. 

Τα καλώδια µπορούν να αντικαθίστανται από σχοινιά του αυτού µήκους και της αυτής 
αντοχής σε εφελκυσµό. Η ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό των καλωδίων αυτών πρέπει 
να αναγράφεται σε πιστοποιητικό. 

β) Καλώδια ρυµούλκησης : 

Τα ρυµουλκά πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε ένα αριθµό καλωδίων σε συνάρτηση µε 
τη λειτουργία τους. 

Πάντως, το κύριο καλώδιο πρέπει να έχει µήκος 100 m και αντοχή σε εφελκυσµό, σε 
kN, η οποία δεν είναι κατώτερη του ενός τρίτου της συνολικής ισχύος, σε kW, του ή 
των κινητήρων πρόωσης. 
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Τα αυτοκινούµενα πλοία και τα ωστικά ρυµουλκά πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε ένα 
τουλάχιστον καλώδιο ρυµούλκησης µήκους 100 m του οποίου η αντοχή σε εφελκυσµό, 
σε kΝ, δεν είναι κατώτερη του ενός τετάρτου της συνολικής ισχύος, σε kW, του ή των 
κινητήρων πρόωσης. 

γ) Ενα ορµίδιο. 

δ) Μία σανιδόσκαλα επιβίβασης, πλάτους 0,40 m και 4 m τουλάχιστον, της οποίας οι 
πλευρές σηµαίνονται µε ανοιχτόχρωµη ταινία. Η σανιδόσκαλα αυτή πρέπει να είναι 
εφοδιασµένη µε στηθαίο. Για µικρότερα πλοία, o φορέας επιθεώρησης µπορεί να 
δέχεται βραχύτερες σανιδόσκαλες. 

ε) Ένα γάντζο. 

στ) Κατάλληλο κυτίο πρώτων βοηθειών του οποίου το περιεχόµενο είναι σύµφωνο προς το 
σχετικό πρότυπο ενός κράτους µέλους. Το κυτίο πρώτων βοηθειών πρέπει να 
διατηρείται σε ένα χώρο ενδιαιτήµατος ή στην τιµονιέρα και να αποθηκεύεται κατά 
τρόπον ώστε να είναι εύκολα και ασφαλώς προσιτό εφόσον χρειάζεται. Εάν τα κυτία 
πρώτων βοηθειών είναι εγκατεστηµένα σε µέρη όπου δεν φαίνονται, το κάλυµµα πρέπει 
να φέρει το σήµα του κυτίου πρώτων βοηθειών σύµφωνα µε το σχέδιο 8 του 
Προσαρτήµατος Ι, µε µήκος πλευράς τουλάχιστον 10 cm. 

ζ) Ένα ζευγάρι κιάλια µε φακούς 7 x 50 τουλάχιστον. 

η) Μία πινακίδα για οδηγίες για τη σωτηρία και την αναζωογόνηση των ατόµων που 
πέφτουν στο νερό. 

θ) Προβολέα του οποίου ο χειρισµός µπορεί να γίνεται από την τιµονιέρα. 

3. Στα πλοία των οποίων το ύψος του περιβλήµατος πάνω από τη γραµµή του άφορτου 
βυθίσµατος υπερβαίνει το 1,50 m, πρέπει να υπάρχει σκάλα ή κλίµακα επιβίβασης. 

 

Άρθρο 10.03 

Φορητοί πυροσβεστήρες 

1. Σε κάθε έναν από τους ακόλουθους χώρους πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον φορητός 
πυροσβεστήρας σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπου ΕΝ 3:1996: 

α) Στην τιµονιέρα· 

β) κοντά σε κάθε είσοδο από το κατάστρωµα προς τα ενδιαιτήµατα· 
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γ) κοντά σε κάθε είσοδο χώρων υπηρεσίας οι οποίοι δεν είναι προσιτοί από τα 
ενδιαιτήµατα και στους οποίους υπάρχουν εγκαταστάσεις θέρµανσης, µαγειρέµατος ή 
ψύξης, που χρησιµοποιούν στερεά ή υγρά καύσιµα ή υγραέριο· 

δ) σε κάθε είσοδο µηχανοστασίου και λεβητοστασίου· 

ε) σε κατάλληλα σηµεία κάτω από το κατάστρωµα στα µηχανοστάσια και τα 
λεβητοστάσια, ώστε κανένα σηµείο του χώρου να µην απέχει περισσότερο από 10 m 
από έναν πυροσβεστήρα. 

2. Για τους φορητούς πυροσβεστήρες που απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µπορούν 
να χρησιµοποιούνται µόνον πυροσβεστήρες κόνεως µε χωρητικότητα τουλάχιστον 6 kg ή 
άλλοι φορητοί πυροσβεστήρες µε την ίδια ικανότητα κατάσβεσης του πυρός. Πρέπει να είναι 
κατάλληλοι για πυρκαγιές των κλάσεων A, Β και C και για πυρκαγιές ηλεκτρικών 
συστηµάτων έως 1000 V. 

3. Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες κόνεως, ύδατος ή αφρού οι οποίοι 
είναι κατάλληλοι τουλάχιστον για την κλάση πυρκαγιάς που είναι η πιθανότερη στο χώρο για 
τον οποίον προορίζονται. 

4. Οι φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον για 
τη σβέση πυρκαγιών στα µαγειρεία και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Η περιεκτικότητα των 
πυροσβεστήρων αυτών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 1 kg ανά 15 m3 του χώρου στον 
οποίον είναι διαθέσιµοι. 

5. Οι πυροσβεστήρες πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε δύο έτη. Εκδίδεται 
πιστοποιητικό επιθεώρησης το οποίο υπογράφει ο επιθεωρητής και στο οποίο αναγράφεται η 
ηµεροµηνία επιθεώρησης. 

6. Εάν οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι εγκατεστηµένοι σε µέρη όπου δεν φαίνονται, το 
τοίχωµα που τους σκεπάζει πρέπει να επισηµαίνεται µε το σύµβολο πυροσβεστήρα που 
προβλέπεται στο προσάρτηµα Ι, σχ. 3, και το οποίο έχει µήκος πλευράς τουλάχιστον 10 cm. 

 

Άρθρο 10.03α 

Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα σε ενδιαιτήµατα, τιµονιέρες και χώρους επιβατών 

1. Η πυροπροστασία στα ενδιαιτήµατα, τις τιµονιέρες και τους χώρους επιβατών πρέπει να 
παρέχεται µόνον µε κατάλληλους καταιονιστήρες νερού υπό πίεση οι οποίοι εγκαθίστανται 
ως µόνιµο πυροσβεστικό σύστηµα. 
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2. Η εγκατάσταση ή η µετατροπή των συστηµάτων πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνον από 
ειδικευµένες επιχειρήσεις. 

3. Τα συστήµατα πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα ή από ισοδύναµα άφλεκτα υλικά. 

4. Τα συστήµατα πρέπει να είναι σε θέση να καταιονίζουν νερό µε παροχή τουλάχιστον 5 l/m2 
ανά λεπτό σε όλη την επιφάνεια του προστατευόµενου χώρου. 

5. Τα συστήµατα που καταιονίζουν µικρότερες ποσότητες νερού πρέπει να έχουν έγκριση τύπου 
σύµφωνα µε το ψήφισµα Α 800(19) του ∆ΝΟ ή άλλο πρότυπο αναγνωρισµένο σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19, της παρούσας οδηγίας. Η έγκριση τύπου 
πραγµατοποιείται από αναγνωρισµένο νηογνώµονα ή από διαπιστευµένο ίδρυµα δοκιµών. Το 
διαπιστευµένο ίδρυµα δοκιµών πρέπει να είναι σύµφωνο προς τα εναρµονισµένα πρότυπα για 
τη λειτουργία εργαστηρίων δοκιµών (EN ISO/IEC 17025:2000). 

6. Τα συστήµατα πρέπει να ελέγχονται από εµπειρογνώµονα: 

α) Πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, 

β) πριν από την επανέναρξη λειτουργίας τους µετά την ενεργοποίησή τους, 

γ) ύστερα από κάθε τροποποίηση ή επισκευή, 

δ) τακτικά τουλάχιστον ανά διετία. 

7. Κατά τον έλεγχο σύµφωνα µε την παράγραφο 6, ο εµπειρογνώµονας ελέγχει εάν τα 
συστήµατα πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

α) Εξωτερική επιθεώρηση ολόκληρου του συστήµατος, 

β) λειτουργική δοκιµή των συστηµάτων ασφαλείας και των ακροφυσίων, 

γ) λειτουργική δοκιµή των δεξαµενών πίεσης και του συστήµατος άντλησης. 

8. Εκδίδεται πιστοποιητικό επιθεώρησης το οποίο υπογράφεται από τον επιθεωρητή και το 
οποίο αναγράφει την ηµεροµηνία επιθεώρησης. 
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9. Ο αριθµός των εγκατεστηµένων συστηµάτων αναγράφεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 

10. Για την προστασία των αντικειµένων στα ενδιαιτήµατα, τις τιµονιέρες και τους χώρους 
επιβατών, επιτρέπονται µόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα µόνον βάσει των συστάσεων της 
επιτροπής. 

 

Άρθρο 10.03β 

Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα σε µηχανοστάσια, λεβητοστάσια και αντλιοστάσια 

1. Πυροσβεστικά υλικά 

Για την προστασία των µηχανοστασίων, των λεβητοστασίων και των αντλιοστασίων, 
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τα εξής πυροσβεστικά υλικά στα µόνιµα πυροσβεστικά 
συστήµατα: 

α) CO2 (διοξείδιο του άνθρακα), 

β) HFC 227ea (επταφθοριοπροπάνιο), 

γ) IG-541 (52% άζωτο, 40% αργόν, 8% διοξείδιο του άνθρακα). 

Άλλα πυροσβεστικά υλικά επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον σύµφωνα µε το άρθρο 19, 
παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας. 

2. Αερισµός, είσοδος αέρα 

α) Ο αέρας καύσης για τους κινητήρες ώθησης δεν πρέπει να αντλείται από χώρους που 
προστατεύονται από µόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει 
όταν υπάρχουν δύο ανεξάρτητα και ερµητικά χωρισµένα κύρια µηχανοστάσια ή εάν, 
δίπλα στο κύριο µηχανοστάσιο, υπάρχει χωριστό µηχανοστάσιο µε πρωραίο 
προωθητικό µηχανισµό που εξασφαλίζει την κίνηση του πλοίου σε περίπτωση που 
εκδηλωθεί πυρκαγιά στο κύριο µηχανοστάσιο· 

β) τυχόν µηχανικός αερισµός στο προστατευόµενο χώρο αδρανοποιείται αυτόµατα σε 
περίπτωση ενεργοποίησης του πυροσβεστικού συστήµατος· 

γ) πρέπει να υπάρχουν συσκευές για το ταχύ κλείσιµο όλων των ανοιγµάτων που 
επιτρέπουν την είσοδο αέρα ή την απαγωγή αερίων από τον προστατευόµενο χώρο. 
Πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς εάν τα ανοίγµατα είναι ανοικτά ή κλειστά· 
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δ) ο αέρας που εξέρχεται από τις βαλβίδες ασφαλείας των δοχείων πεπιεσµένου αέρα των 
µηχανοστασίων πρέπει να διοχετεύεται στην ατµόσφαιρα· 

ε) η υπερπίεση ή η υποπίεση που προκύπτει από την εισροή του πυροσβεστικού υλικού 
δεν πρέπει να καταστρέφει τα κατασκευαστικά στοιχεία των χωρισµάτων του 
προστατευόµενου χώρου. Πρέπει να είναι δυνατή η εξισορρόπηση της πίεσης χωρίς 
κίνδυνο· 

στ) οι προστατευόµενοι χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστηµα για την απαγωγή του 
πυροσβεστικού υλικού και των καυσαερίων. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να µπορούν να 
ενεργοποιούνται από θέσεις εκτός των προστατευόµενων χώρων και δεν πρέπει να 
καθίστανται απρόσιτα σε περίπτωση πυρκαγιάς στους χώρους αυτούς. Εάν υπάρχουν 
µόνιµες συσκευές απαγωγής αερίων, δεν πρέπει να είναι δυνατόν να τίθενται σε 
λειτουργία πριν σβυστεί η πυρκαγιά. 

3. Σύστηµα συναγερµού πυρκαγιάς 

Ο προστατευόµενος χώρος πρέπει να παρακολουθείται µε κατάλληλο σύστηµα συναγερµού 
πυρκαγιάς. Ο συναγερµός πρέπει να είναι αισθητός στην τιµονιέρα, στα ενδιαιτήµατα και 
στον προστατευόµενο χώρο. 

4. Σωληνώσεις 

α) Το πυροσβεστικό υλικό πρέπει να µεταφέρεται στον προστατευόµενο χώρο και να 
διανέµεται εκεί µε σταθερές σωληνώσεις. Εντός του προστατευόµενου χώρου, οι 
σωληνώσεις και οι σύνδεσµοί τους πρέπει να είναι χαλύβδινοι. Οι σωληνώσεις που 
συνδέουν τις δεξαµενές και οι σύνδεσµοι διαστολής εξαιρούνται από την απαίτηση 
αυτήν εάν τα χρησιµοποιούµενα υλικά έχουν ισοδύναµες ιδιότητες σε περίπτωση 
πυρκαγιάς. Οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται εσωτερικά και εξωτερικά κατά 
της διάβρωσης· 

β) τα ακροφύσια εκροής πρέπει να είναι διαστασιολογηµένα και εγκατεστηµένα κατά 
τρόπον ώστε το πυροσβεστικό υλικό να κατανέµεται κατά οµοιόµορφο τρόπο. 

5. Συσκευή ενεργοποίησης 

α) ∆εν επιτρέπονται πυροσβεστικά συστήµατα µε αυτόµατη ενεργοποίηση· 

β) το πυροσβεστικό σύστηµα πρέπει να µπορεί να ενεργοποιείται από κατάλληλη θέση 
εκτός του προστατευόµενου χώρου· 

γ) οι συσκευές ενεργοποίησης πρέπει να εγκαθίστανται κατά τρόπον ώστε να µπορούν να 
ενεργοποιούνται ακόµη και σε περίπτωση πυρκαγιάς, ενώ, σε περίπτωση ζηµίας λόγω 
πυρκαγιάς ή έκρηξης στον προστατευόµενο χώρο, πρέπει να µπορεί πάντα να 
διοχετεύεται η απαιτούµενη ποσότητα πυροσβεστικού υλικού. 
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Οι µη µηχανικές συσκευές ενεργοποίησης πρέπει να τροφοδοτούνται από δύο πηγές 
ενέργειας ανεξάρτητες µεταξύ τους. Αυτές οι πηγές ενέργειας πρέπει να βρίσκονται 
εκτός του προστατευόµενου χώρου. Οι αγωγοί ελέγχου εντός του προστατευόµενου 
χώρου πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να εξακολουθούν να λειτουργούν επί 
30 τουλάχιστον λεπτά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για τα ηλεκτρικά καλώδια, η απαίτηση 
αυτή πληρούται εάν τα καλώδια είναι σύµφωνα προς το πρότυπο IEC 60331-21:1999. 

Εάν οι συσκευές ενεργοποίησης είναι εγκατεστηµένες κατά τρόπον ώστε να µην είναι 
ορατές, το κάλυµµά τους πρέπει να φέρει το σύµβολο της «πυροσβεστικής 
εγκατάστασης» που εµφαίνεται στο προσάρτηµα Ι, σχ. 6, µε µήκος πλευρά τουλάχιστον 
10 cm, καθώς και το εξής κείµενο µε κόκκινα γράµµατα σε λευκό φόντο: 

«Feuerlöscheirichtung 

Installation d'extinction 

Brandlusintallatie 

Fire-fighting installation». 

δ) Εάν το πυροσβεστικό σύστηµα προστατεύει περισσότερους του ενός χώρους, οι 
συσκευές ενεργοποίησης για κάθε χώρο πρέπει να είναι χωριστές και να επισηµαίνονται 
σαφώς. 

ε) ∆ίπλα σε κάθε συσκευή ενεργοποίησης, πρέπει να αναρτώνται οδηγίες χρήσης σε µια 
γλώσσα των κρατών µελών, µε τρόπο ορατό και ανεξίτηλο. Πρέπει να περιλαµβάνουν, 
ιδίως: 

αα) την ενεργοποίηση του πυροσβεστικού συστήµατος, 

ββ) την ανάγκη εξακρίβωσης ότι όλα τα άτοµα έχουν εγκαταλείψει τον 
προστατευόµενο χώρο, 

γγ) τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνει το πλήρωµα όταν ενεργοποιείται το 
πυροσβεστικό σύστηµα, 

δδ) τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνει το πλήρωµα σε περίπτωση βλάβης 
του πυροσβεστικού συστήµατος. 

στ) Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρουν ότι, πριν από την ενεργοποίηση του 
πυροσβεστικού συστήµατος, πρέπει να διακόπτεται η λειτουργία των κινητήρων 
καύσης που απορροφούν αέρα από τον προστατευόµενο χώρο. 
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6. Προειδοποιητικά συστήµατα 

α) Τα µόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα πρέπει να διαθέτουν ηχητικά και οπτικά 
προειδοποιητικά συστήµατα· 

β) το προειδοποιητικό σύστηµα πρέπει να ενεργοποιείται αυτόµατα µόλις ενεργοποιηθεί 
για πρώτη φορά το πυροσβεστικό σύστηµα. Το προειδοποιητικό σήµα πρέπει να ηχεί 
επί αρκετό χρόνο πριν από την απελευθέρωση του πυροσβεστικού υλικού και δεν 
πρέπει να είναι δυνατή η απενεργοποίησή του· 

γ) τα προειδοποιητικά σήµατα πρέπει να είναι ορατά στους προστατευόµενους χώρους και 
έξω από τις εισόδους τους, και να είναι σαφώς ακουστό ακόµη και υπό τις συνθήκες 
λειτουργίας που προκαλούν το µεγαλύτερο εγγενή θόρυβο. Τα σήµατα αυτά πρέπει να 
είναι σαφώς διαφορετικά από όλα τα άλλα ηχητικά και οπτικά σήµατα στο 
προστατευόµενο χώρο, 

δ) τα ηχητικά προειδοποιητικά σήµατα πρέπει να είναι σαφώς ακουστά στους γειτονικούς 
χώρους ακόµη και όταν οι ενδιάµεσες πόρτες είναι κλειστές και υπό τις συνθήκες 
λειτουργίας που προκαλούν το µεγαλύτερο εγγενή θόρυβο· 

ε) εάν το προειδοποιητικό σήµα δεν αυτοπαρακολουθείται όσον αφορά τα 
βραχυκυκλώµατα, τις βλάβες των καλωδιώσεων και τις πτώσεις τάσης, πρέπει να είναι 
δυνατόν να ελέγχεται η ορθή λειτουργία του· 

στ) σε κάθε είσοδο σε χώρο στον οποίον είναι δυνατόν να απελευθερώνεται πυροσβεστικό 
υλικό, πρέπει να αναρτάται σαφώς ορατή επιγραφή µε το ακόλουθο κείµενο το οποίο 
γράφεται µε κόκκινα γράµµατα σε λευκό φόντο: 

«Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung! 

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort veralssen! 

Attention, installation d'extinction d'incendie 

Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)! 

Let op, brandlusinstallatie! 

Bij het in werking treden van het alarmsignal (omschrijving van het signal) deze ruimte 
onmiddllijk verlaten!» 

Warning, fire-fighting installation! 

Leave the room immediately as the warning signal sounds (description of signal)» 
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7. ∆εξαµενές πίεσης, σύνδεσµοι και σωληνώσεις πίεσης 

α) Οι δεξαµενές πίεσης, οι σύνδεσµοι και οι σωληνώσεις πίεσης πρέπει να είναι σύµφωνες 
προς τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη µέλη, 

β) οι δεξαµενές πίεσης πρέπει να εγκαθίστανται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, 

γ) οι δεξαµενές πίεσης, οι σύνδεσµοι και οι σωληνώσεις πίεσης δεν πρέπει να 
εγκαθίστανται σε ενδιαιτήµατα, 

δ) η θερµοκρασία στα ερµάρια και τους χώρους εγκατάστασης που περιέχουν δεξαµενές 
πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 50°C, 

ε) τα ερµάρια ή οι χώροι εγκατάστασης στο κατάστρωµα πρέπει να είναι σταθερά 
στερεωµένα και να διαθέτουν γρίλιες οι οποίες πρέπει να διαρρυθµίζονται κατά τρόπον 
ώστε, σε περίπτωση διαρροής από τη δεξαµενή πίεσης, να µην υπάρχει διαφυγή αερίου 
στο εσωτερικό του πλοίου. ∆εν επιτρέπονται απευθείας συνδέσεις µε άλλους χώρους. 

8. Ποσότητα πυροσβεστικού υλικού 

Εάν η ποσότητα του πυροσβεστικού υλικού προορίζεται για την προστασία περισσότερων 
του ενός χώρων, η συνολική ποσότητα του διαθέσιµου πυροσβεστικού υλικού δεν χρειάζεται 
να είναι µεγαλύτερη από την ποσότητα που απαιτείται για το µεγαλύτερο προστατευόµενο 
χώρο. 

9. Εγκατάσταση, επιθεώρηση και τεκµηρίωση 

α) Το σύστηµα πρέπει να εγκαθίσταται ή να µετατρέπεται µόνον από επιχείρηση 
ειδικευµένη σε πυροσβεστικά συστήµατα. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις που 
ορίζουν ο κατασκευαστής του πυροσβεστικού υλικού και ο κατασκευαστής του 
συστήµατος (φύλλο δεδοµένων προϊόντος, φύλλο δεδοµένων ασφαλείας). 

β) Το σύστηµα πρέπει να ελέγχεται από εµπειρογνώµονα: 

αα) πριν από την έναρξη λειτουργίας τους, 

ββ) πριν από την επανέναρξη λειτουργίας τους µετά την ενεργοποίησή τους, 

γγ) ύστερα από κάθε τροποποίηση ή επισκευή, 

δδ) τακτικά τουλάχιστον ανά διετία. 

γ) Κατά την επιθεώρηση, ο εµπειρογνώµονας ελέγχει εάν το σύστηµα πληροί τις 
απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. 
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 δ) Η επιθεώρηση καλύπτει τουλάχιστον τα εξής: 

αα) Εξωτερική επιθεώρηση ολόκληρης της εγκατάστασης, 

ββ) έλεγχο της στεγανότητας των σωληνώσεων, 

γγ) λειτουργικό έλεγχο των συστηµάτων ελέγχου και ενεργοποίησης, 

δδ) έλεγχο της πίεσης και του περιεχοµένου των δεξαµενών, 

εε) έλεγχο της στεγανότητας και των συσκευών κλειδώµατος των προστατευόµενων 
χώρων, 

στστ) έλεγχο του συστήµατος συναγερµού πυρκαγιάς, 

ζζ) έλεγχο του προειδοποιητικού συστήµατος. 

ε) Εκδίδεται πιστοποιητικό επιθεώρησης το οποίο υπογράφεται από τον επιθεωρητή και 
το οποίο αναγράφει την ηµεροµηνία επιθεώρησης. 

στ) Ο αριθµός των µόνιµων πυροσβεστικών συστηµάτων αναγράφεται στο κοινοτικό 
πιστοποιητικό. 

10. Πυροσβεστικά συστήµατα διοξειδίου του άνθρακα 

Τα πυροσβεστικά συστήµατα που χρησιµοποιούν CO2 ως πυροσβεστικό υλικό πρέπει να 
είναι σύµφωνα προς τις ακόλουθες διατάξεις επιπλέον των απαιτήσεων των παραγράφων 1 
έως 9: 

α) Τα δοχεία CO2 πρέπει να τοποθετούνται έξω από τον προστατευόµενο χώρο σε χώρο ή 
ερµάριο ερµητικά χωριστό από τους άλλους χώρους. Οι πόρτες αυτών των χώρων και 
ερµαρίων εγκατάστασης πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω, να µπορούν να κλειδώνουν 
και να φέρουν, στην εξωτερική τους επιφάνεια, το σύµβολο «Γενική προειδοποίηση 
κινδύνου» σύµφωνα µε το προσάρτηµα Ι, σχ. 5, ύψους τουλάχιστον 5 cm, καθώς και 
την επισήµανση «CO2» µε το ίδιο χρώµα και το ίδιο ύψος. 

β) Οι χώροι εγκατάστασης δοχείων CO2 κάτω από τα καταστρώµατα πρέπει να είναι 
προσιτοί µόνον από το εξωτερικό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να διαθέτουν δικό τους 
κατάλληλο σύστηµα τεχνητού αερισµού µε αγωγούς απαγωγής, τελείως χωριστό από τα 
άλλα συστήµατα αερισµού του πλοίου. 

γ) Τα δοχεία CO2 δεν πρέπει να περιέχουν άνω των 0,75 kg/l. Ο ειδικός όγκος του µη 
πεπιεσµένου CO2 λαµβάνεται ως 0,56 m3/kg. 

δ) Ο όγκος του CO2 για τον προστατευόµενο χώρο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς 
το 40% του συνολικού του όγκου. Ο όγκος αυτός πρέπει να µπορεί να παρέχεται εντός 
120 δευτερολέπτων, και να µπορεί να ελέγχεται όταν ολοκληρωθεί η παροχή. 
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ε) Το άνοιγµα των βαλβίδων των δοχείων και η ενεργοποίηση της βαλβίδας 
απελευθέρωσης πρέπει να είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες. 

στ) Ο αρκετός χρόνος που αναφέρεται στην παράγραφο 6, σηµείο β), πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Πρέπει να υπάρχει αξιόπιστη συσκευή που να 
εξασφαλίζει την απαιτούµενη καθυστέρηση πριν από την απελευθέρωση του αερίου 
CO2. 

11. Πυροσβεστικά συστήµατα µε HFC-227ea 

Τα πυροσβεστικά συστήµατα που χρησιµοποιούν HFC-227ea ως πυροσβεστικό υλικό πρέπει 
να είναι σύµφωνα προς τις ακόλουθες διατάξεις επιπλέον των απαιτήσεων των παραγράφων 1 
έως 9: 

α) Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόµενοι χώροι, ο καθένας µε 
διαφορετικό συνολικό όγκο, κάθε χώρος πρέπει να διαθέτει δικό του πυροσβεστικό 
σύστηµα. 

β) Κάθε δοχείο HFC-227ea που είναι εγκατεστηµένο σε ένα προστατευόµενο χώρο πρέπει 
να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας κατά της υπερπίεσης. Η βαλβίδα αυτή πρέπει να 
απελευθερώνει ακίνδυνα το περιεχόµενο του δοχείου στον προστατευόµενο χώρο εάν 
το δοχείο εκτίθεται στην επήρεια της φωτιάς και δεν έχει ενεργοποιηθεί το 
πυροσβεστικό σύστηµα. 

γ) Κάθε δοχείο πρέπει να διαθέτει συσκευή για τον έλεγχο της πίεσης του αερίου. 

δ) Τα δοχεία HFC-227ea δεν πρέπει να περιέχουν άνω των 1,15 kg/l. Ο ειδικός όγκος του 
µη πεπιεσµένου HFC-227ea λαµβάνεται ως 0,1374 m3/kg. 

ε) Ο όγκος του HFC-227ea για τον προστατευόµενο χώρο πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίσος προς το 8% του συνολικού του όγκου. Ο όγκος αυτός πρέπει να µπορεί να 
παρέχεται εντός 10 δευτερολέπτων. 

στ) Τα δοχεία HFC-227ea πρέπει να διαθέτουν συσκευή παρακολούθησης της πίεσης η 
οποία να ενεργοποιεί ακουστικό και οπτικό συναγερµό στην τιµονιέρα σε περίπτωση 
ακούσιας απώλειας προωθητικού αερίου. Εάν δεν υπάρχει τιµονιέρα, αυτό το σήµα 
συναγερµού πρέπει να δίνεται έξω από τον προστατευόµενο χώρο. 

ζ) Μετά την απελευθέρωση του HFC-227ea, η συγκέντρωση στον προστατευόµενο χώρο 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10,5%. 

η) Το πυροσβεστικό σύστηµα δεν πρέπει να περιλαµβάνει τµήµατα από αλουµίνιο. 

12. Πυροσβεστικά συστήµατα µε IG-541 

Τα πυροσβεστικά συστήµατα που χρησιµοποιούν IG-541 ως πυροσβεστικό υλικό πρέπει να 
είναι σύµφωνα προς τις ακόλουθες διατάξεις επιπλέον των απαιτήσεων των παραγράφων 1 
έως 9: 
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α) Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός προστατευόµενοι χώροι, ο καθένας µε 
διαφορετικό συνολικό όγκο, κάθε χώρος πρέπει να διαθέτει δικό του πυροσβεστικό 
σύστηµα. 

β) Κάθε δοχείο IG-541 που είναι εγκατεστηµένο σε ένα προστατευόµενο χώρο πρέπει να 
διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας κατά της υπερπίεσης. Η βαλβίδα αυτή πρέπει να 
απελευθερώνει ακίνδυνα το περιεχόµενο του δοχείου στον προστατευόµενο χώρο εάν 
το δοχείο εκτίθεται στην επήρεια της φωτιάς και δεν έχει ενεργοποιηθεί το 
πυροσβεστικό σύστηµα. 

γ) Κάθε δοχείο πρέπει να διαθέτει συσκευή για τον έλεγχο της πίεσης του αερίου. 

δ) Η πίεση πλήρωσης του δοχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 bar στους +15°C. 

ε) Ο όγκος IG-541 για τον προστατευόµενο χώρο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς 
το 44% και το πολύ 50% του συνολικού του όγκου. Ο όγκος αυτός πρέπει να µπορεί να 
παρέχεται εντός 120 δευτερολέπτων. 

13. Πυροσβεστικά συστήµατα για την προστασία αντικειµένων 

Για την προστασία αντικειµένων στα µηχανοστάσια, τα λεβητοστάσια και τα αντλιοστάσια, 
επιτρέπονται µόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα µόνον βάσει συστάσεων της επιτροπής. 

 

Άρθρο 10.04 

Λέµβοι 

1. Τα ακόλουθα σκάφη πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε λέµβο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 1914:1997: 

α) τα αυτοκινούµενα πλοία και οι µαούνες νεκρού βάρους άνω των 150 t· 

β) τα ρυµουλκά και το ωστικά ρυµουλκά εκτοπίσµατος άνω των 150 m3· 

γ) ο πλωτός εξοπλισµός· 

δ) τα επιβατηγά πλοία. 

2. Οι λέµβοι πρέπει να µπορούν να καθελκύονται εντός 5 λεπτών από την πρώτη απαιτούµενη 
ενέργεια µε το χέρι. Εάν χρησιµοποιείται µηχανοκίνητη εγκατάσταση καθέλκυσης, πρέπει να 
είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης της τροφοδότησης σε ενέργεια να µην 
παρεµποδίζεται η ταχεία καθέλκυσή της. 

3. Οι λέµβοι πρέπει να επιθεωρούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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Άρθρο 10.05 

Σωσίβια και σωσίβιες ζώνες 

1. Στο πλοίο πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον τρία σωσίβια σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο ΕΝ 14 144:2002. Τα σωσίβια αυτά πρέπει να είναι έτοιµα για χρήση και στερεωµένα 
σε κατάλληλα σηµεία του καταστρώµατος, όχι όµως δεµένα στις βάσεις τους. Ένα 
τουλάχιστον σωσίβιο πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά στην τιµονιέρα και πρέπει να είναι 
εφοδιασµένο µε αυτοαναφλεγόµενο φανό, οποίος τροφοδοτείται από συσσωρευτή και δεν 
µπορεί να σβύσει στο νερό. 

2. Στο σκάφος πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µια άµεσα προσιτή φουσκωτή σωσίβια ζώνη 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 395:1998 ή ΕΝ 396:1998 για κάθε πρόσωπο που 
συνήθως βρίσκεται στο πλοίο. 

Για τα παιδιά, επιτρέπεται επίσης να υπάρχουν µη φουσκωτές σωσίβιες ζώνες σύµφωνα µε τα 
πρότυπα αυτά. 

3. Τα σωσίβια και οι σωσίβιες ζώνες πρέπει να επιθεωρούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

 

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Σ Τ Ι Σ  Θ Ε Σ Ε Ι Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 

 

Άρθρο 11.01 

Γενικές διατάξεις 

 

1. Τα πλοία πρέπει να ναυπηγούνται, να διαρρυθµίζονται και να εξοπλίζονται κατά τρόπο ώστε 
οι άνθρωποι να µπορούν να εργάζονται και να µετακινούνται ασφαλώς. 

2. Οι µόνιµες εγκαταστάσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εργασία επί του πλοίου πρέπει να 
είναι σχεδιασµένες, διαρρυθµισµένες και ασφαλισµένες κατά τρόπο που να καθιστά εύκολο 
και ασφαλή το χειρισµό, τη χρήση και τη συντήρησή τους. Ενδεχοµένως, τα κινητά µέρη ή τα 
µέρη στα οποία αναπτύσσεται υψηλή θερµοκρασία πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 
προστατευτικά συστήµατα. 

 

Άρθρο 11.02 

Προστασία κατά των πτώσεων 

1. Τα καταστρώµατα και οι πλευρικοί διάδροµοι πρέπει να είναι επίπεδα και να µην έχουν 
τµήµατα τα οποία προκαλούν κινδύνους γλιστρήµατος. Στα µέρη αυτά, κάθε συγκέντρωση 
ύδατος πρέπει να είναι αδύνατη. 

2. Τα καταστρώµατα καθώς και οι πλευρικοί διάδροµοι, τα δάπεδα των µηχανοστασίων, τα 
πλατύσκαλα, οι κλίµακες και το επάνω µέρος των δεστρών των πλευρικών καταστρωµάτων 
πρέπει να είναι αντιολισθητικά. 

3. Το επάνω µέρος των δεστρών των πλευρικών διαδρόµων και τα εµπόδια στις διόδους, όπως 
οι ακµές των σκαλοπατιών, πρέπει να επισηµαίνονται µε χρώµατα ώστε να διακρίνονται από 
το γύρω κατάστρωµα. 

4. Οι εξωτερικές ακµές των καταστρωµάτων καθώς και οι θέσεις εργασίας στις οποίες τα άτοµα 
κινδυνεύουν να πέσουν από ύψος άνω του 1 m πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε παραπέτα ή 
διαδοκίδες ελάχιστου ύψους 0,70 m ή χειραγωγό σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 711:1995, το οποίο πρέπει να περιλαµβάνει ένα στηθαίο, µία ράβδο σε ύψος των γονάτων 
και µία προεξοχή για τα πόδια. Οι πλευρικοί διάδροµοι πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε 
προεξοχές για τα πόδια και συνεχή χειραγωγό στερεωµένο στη διαδοκίδα. Οι χειραγωγοί της 
διαδοκίδας δεν απαιτούνται όταν τα πλευρικά καταστρώµατα είναι εφοδιασµένα µε στέρεο 
χειραγωγό από την πλευρά του νερού. 

5. Στις θέσεις εργασίας στις οποίες τα άτοµα κινδυνεύουν να πέσουν από ύψος άνω του 1 m, ο 
φορέας επιθεώρησης µπορεί να απαιτεί την εγκατάσταση κατάλληλων εξαρτηµάτων και 
εξοπλισµού για να εξασφαλίζονται ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 
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Άρθρο 11.03 

∆ιαστάσεις των χώρων εργασίας 

 

Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν διαστάσεις οι οποίες να εξασφαλίζουν ελευθερία κινήσεων σε 
όλα τα άτοµα που εργάζονται εκεί. 

 

Άρθρο 11.04 

Πλευρικοί διάδροµοι 

 

1. Το ελεύθερο πλάτος των πλευρικών διαδρόµων πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 m. Η 
διάσταση αυτή µπορεί να µειώνεται έως 0,50 m σε ορισµένα τµήµατα τα οποία είναι 
αναγκαία για τη λειτουργία του πλοίου, όπως οι κρουνοί για τον καθαρισµό της γέφυρας. Στο 
σηµείο όπου βρίσκονται οι δέστρες µπορεί να µειώνεται έως 0,40 m. 

2. Έως ένα ύψος 0,90 m πάνω από τον πλευρικό διάδροµο, το ελεύθερο πλάτος του πλευρικού 
διαδρόµου µπορεί να µειώνεται έως 0,54 m, υπό τον όρο ότι το ελεύθερο πλάτος πιο πάνω, 
µεταξύ της εξωτερικής ακµής της γάστρας και της εσωτερικής ακµής του κύτους, είναι 
τουλάχιστον 0,65 m. Στην περίπτωση αυτήν, το ελεύθερο πλάτος του πλευρικού διαδρόµου 
µπορεί να µειώνεται έως 0,50 m εάν η εξωτερική ακµή του πλευρικού διαδρόµου είναι 
εφοδιασµένη µε χειραγωγό σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 711:1995 για να 
αποφεύγονται οι πτώσεις. Στα σκάφη µε µήκος το πολύ 55 m τα οποία έχουν ενδιαιτήµατα 
µόνον στο πρυµναίο τµήµα τους, είναι δυνατόν να µην υπάρχουν χειραγωγοί. 

3. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζονται έως ένα ύψος 2,00 m πάνω από τον 
πλευρικό διάδροµο. 

 

Άρθρο 11.05 

Πρόσβαση στους χώρους εργασίας 
 

1. Τα σηµεία πρόσβασης και οι διάδροµοι όπου κυκλοφορούν άνθρωποι και φορτία πρέπει να 
είναι διαστασιολογηµένοι και διαρρυθµισµένοι ώστε: 

α) Να υπάρχει αρκετός χώρος µπροστά στο άνοιγµα της πρόσβασης ώστε να 
παρεµποδίζονται οι µετακινήσεις· 

β) το ελεύθερο πλάτος του διαδρόµου να ανταποκρίνεται στον προορισµό του χώρου 
εργασίας και να είναι τουλάχιστον 0,60 m, εκτός στα σκάφη πλάτους µικρότερου από 
8 m, στα οποία το πλάτος των διαδρόµων µπορεί να µειώνεται στα 0,50 m· 

γ) το ελεύθερο ύψος του διαδρόµου, συµπεριλαµβανοµένου του κατωφλιού, να είναι 
τουλάχιστον 1,90 m. 
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2. Οι πόρτες πρέπει να είναι κατασκευασµένες ώστε να κλείνουν και να ανοίγουν µε ασφάλεια 
και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να προστατεύονται από το τυχαίο άνοιγµα ή κλείσιµο. 

3. Εάν οι προσβάσεις, οι έξοδοι, και οι διάδροµοι έχουν διαφορές ύψους µεγαλύτερο από 
0,50 m, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες κλίµακες, φορητές κλίµακες, ή βαθµίδες. 

4. Στις θέσεις εργασίας οι οποίες είναι κατειληµµένες µόνιµα πρέπει να προβλέπονται κλίµακες 
εάν η διαφορά επιπέδου είναι µεγαλύτερη από 1,00 m. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται 
στις εξόδους κινδύνου. 

5. Στα σκάφη τα οποία διαθέτουν κύτη, πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον µόνιµο µέσο 
πρόσβασης σε κάθε άκρο κάθε κύτους. 

Κατά παρέκκλιση από την πρώτη φράση, τα µόνιµα µέσα πρόσβασης δεν απαιτούνται εάν 
υπάρχουν δύο τουλάχιστον κινητές κλίµακες µε κλίση 60° που φθάνουν τουλάχιστον 
3 σκαλοπάτια επάνω από το κάλυµµα του ανοίγµατος. 

 

Άρθρο 11.06 

Έξοδοι και έξοδοι κινδύνου 

 

1. Ο αριθµός, η διαρρύθµιση, και οι διαστάσεις των εξόδων, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων 
κινδύνου, πρέπει να ανταποκρίνονται στη χρήση και στις διαστάσεις των αντίστοιχων χώρων. 
Όταν µία από τις εν λόγω εξόδους είναι έξοδος κινδύνου, πρέπει να επισηµαίνεται 
κατάλληλα. 

2. Οι έξοδοι κινδύνου ή τα παράθυρα ή τα καλύµµατα των φεγγιτών που χρησιµεύουν ως έξοδοι 
κινδύνου πρέπει να έχουν επιφάνεια ελεύθερου ανοίγµατος τουλάχιστον 0,36 m2, και η 
µικρότερή τους διάσταση να είναι τουλάχιστον 0,50 m. 

 
Άρθρο 11.07 

Κλίµακες 

1. Οι κλίµακες και οι κινητές κλίµακες πρέπει να είναι στερεωµένες µε ασφαλή τρόπο. Το 
πλάτος των κλιµάκων πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 m, το ωφέλιµο πλάτος µεταξύ των 
χειραγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 m. Το βάθος των σκαλοπατιών δεν πρέπει να 
είναι µικρότερο από 0,15 m.· οι επιφάνειες των σκαλοπατιών πρέπει να είναι αντιολισθητικές, 
οι δε κλίµακες µε περισσότερα από τρία σκαλοπάτια πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε 
χειραγωγούς. 
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2. Οι κλίµακες και τα ανεξάρτητα σκαλοπάτια πρέπει να έχουν ωφέλιµο πλάτος τουλάχιστον 
0,30 m· η απόσταση µεταξύ δύο σκαλοπατιών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,30 m· η 
απόσταση µεταξύ των σκαλοπατιών και των δοµών πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,15 m.  

3. Οι κλίµακες και τα ανεξάρτητα σκαλοπάτια πρέπει να µπορεί να αναγνωρίζονται εύκολα εκ 
των άνω και να είναι εφοδιασµένες µε χειρολαβές πάνω από τα ανοίγµατα εξόδου. 

4. Οι φορητές σκάλες πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 0,40 m, και τουλάχιστον 0,50 m στη 
βάση τους· πρέπει να προστατεύονται από ανατροπή και γλίστρηµα· τα σκαλοπάτια πρέπει να 
είναι σταθερά στερεωµένα στα σκέλη της κλίµακας. 

 

Άρθρο 11.08 

Εσωτερικοί χώροι 

1. Οι διαστάσεις, η διαρρύθµιση, και η διάταξη των εσωτερικών χώρων εργασίας πρέπει να 
είναι προσαρµοσµένες στις εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελούνται και να τηρούν τις 
απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας. Οι χώροι πρέπει να είναι διαθέτουν επαρκή φωτισµό ο 
οποίος δεν είναι εκτυφλωτικός και να µπορούν να αερίζονται. Ενδεχοµένως, οι χώροι 
εργασίας πρέπει να διαθέτουν συσκευές θέρµανσης που εξασφαλίζουν επαρκή θερµοκρασία. 

2. Το δάπεδο των εσωτερικών χώρων εργασίας πρέπει να είναι στερεό και ανθεκτικό, να µην 
έχει σηµεία τα οποία δηµιουργούν κινδύνους γλιστρήµατος και πρέπει να είναι 
αντιολισθητικά. Τα ανοίγµατα στα καταστρώµατα και στα δάπεδα πρέπει, όταν είναι ανοικτά, 
να είναι εφοδιασµένα µε διατάξεις προστασίας κατά των πτώσεων. Τα παράθυρα και οι 
φεγγίτες πρέπει να είναι τοποθετηµένοι και εγκατεστηµένοι ώστε να επιτρέπουν ακίνδυνο 
χειρισµό και καθαρισµό. 

 

Άρθρο 11.09 

Προστασία από τον θόρυβο και τους κραδασµούς 
1. Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι τοποθετηµένοι, διαρρυθµισµένοι και εξοπλισµένοι έτσι 

ώστε τα µέλη του πληρώµατος να µην εκτίθενται σε βλαβερούς κραδασµούς. 

2. Εξάλλου, οι µόνιµα χρησιµοποιούµενοι χώροι εργασίας πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι και 
ηχοµονωµένοι ώστε να µην κινδυνεύει η ασφάλεια και η υγεία των µελών του πληρώµατος 
από τον θόρυβο. 
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3. Για τα µέλη του πληρώµατος τα οποία είναι πιθανόν να εκτεθούν σε στάθµη θορύβου 
ανώτερη των 85 dB (A) καθηµερινά, πρέπει να προβλέπονται ατοµικές συσκευές ακουστικής 
προστασίας. Στους χώρους εργασίας όπου η στάθµη του θορύβου υπερβαίνει τα 90 dB (A), η 
υποχρέωση χρησιµοποίησης των συσκευών ακουστικής προστασίας πρέπει να επισηµαίνεται 
µε το σήµα «Υποχρέωση χρήσης συσκευής ακουστική προστασίας» διαµέτρου τουλάχιστον 
10 cm σύµφωνα µε το σχέδιο 7 του προσαρτήµατος Ι. 

 

Άρθρο 11.10 

Καλύµµατα στοµίων κύτους 

1. Τα καλύµµατα των στοµίων κύτους πρέπει να είναι ευπρόσιτα και ο χειρισµός τους να γίνεται 
µε ασφάλεια. Εξάλλου, τα στοιχεία των καλυµµάτων των στοµίων του κύτους βάρους 
µεγαλύτερου από 40 kg πρέπει να µπορούν να σύρονται ή να ανατρέπονται ή να εξοπλίζονται 
µε µηχανοκίνητες συσκευές ανοίγµατος. Τα καλύµµατα των στοµίων του κύτους, των οποίων 
ο χειρισµός γίνεται µε συσκευές ανύψωσης, πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε ευπρόσιτες 
διατάξεις κατάλληλες για τη στερέωση οργάνων σύνδεσης. Τα µη εναλλάξιµα καλύµµατα 
στοµίων του κύτους και τα µετζάνια πρέπει να φέρουν ακριβείς ενδείξεις αναφορικά µε τα 
στόµια του κύτους στα οποία αντιστοιχούν καθώς και την κατάλληλη θέση τους στα εν λόγω 
στόµια. 

2. Τα καλύµµατα των στοµίων κύτους πρέπει να είναι ασφαλισµένα κατά της ανύψωσης από 
τον άνεµο και τις µηχανές φόρτωσης. Τα συρόµενα καλύµµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα 
µε καστάνιες που εµποδίζουν την µη ηθεληµένη οριζόντια µετακίνηση κατά περισσότερο από 
0,40 m· πρέπει να µπορούν να στερεώνονται στην οριστική τους θέση. Πρέπει να 
προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για τη στερέωση των στοιβαγµένων καλυµµάτων. 

3. Στην περίπτωση των καλυµµάτων των στοµίων κύτους µε µηχανικό χειρισµό, η µετάδοση της 
ενέργειας πρέπει να διακόπτεται αυτόµατα όταν ελευθερώνεται ο διακόπτης ελέγχου. 

4. Τα καλύµµατα των στοµίων του κύτους πρέπει να µπορούν να ανθίστανται στα φορτία τα 
οποία ενδέχεται να δεχθούν. Τα καλύµµατα των στοµίων του κύτους επί των οποίων 
επιτρέπεται το περπάτηµα πρέπει να αντέχουν σε συγκεντρωµένη φόρτιση τουλάχιστον 75 
kg. Τα καλύµµατα επί των οποίων δεν επιτρέπεται το περπάτηµα πρέπει να επισηµαίνονται. 
Τα καλύµµατα των στοµίων κύτους τα οποία προορίζονται να δεχθούν φορτίο 
καταστρώµατος πρέπει να φέρουν ένδειξη του επιτρεπόµενου φορτίου σε t/m². Όταν 
απαιτούνται στηρίγµατα για να επιτευχθεί το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο, τούτο πρέπει να 
επισηµαίνεται σε ένα κατάλληλο σηµείο. Στην περίπτωση αυτή, στο πλοίο πρέπει να 
υπάρχουν τα αντίστοιχα σχέδια.  
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Άρθρο 11.11 

Βαρούλκα 

1. Τα βαρούλκα πρέπει να είναι σχεδιασµένα κατά τρόπο ο οποίος να επιτρέπει την εργασία µε 
πλήρη ασφάλεια. Πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε διατάξεις που εµποδίζουν τη µη ηθεληµένη 
απελευθέρωση του φορτίου. Τα βαρούλκα χωρίς αυτόµατο µπλοκάρισµα πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε φρένο ανάλογο µε την ανυψωτική τους δύναµη. 

2. Τα χειροκίνητα βαρούλκα πρέπει να διαθέτουν διατάξεις που εµποδίζουν την επιστροφή του 
στρόφαλου. Τα βαρούλκα τα οποία είναι και χειροκίνητα και µηχανοκίνητα πρέπει να είναι 
σχεδιασµένα έτσι ώστε ο µηχανισµός ελέγχου της κινητήριας δύναµης να µην µπορεί να 
ενεργοποιήσει το χειροκίνητο έλεγχο. 

 

Άρθρο 11.12 

Γερανοί 

1. Οι γερανοί πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τη βέλτιστη πρακτική. Οι δυνάµεις που 
δηµιουργούνται κατά την λειτουργία τους πρέπει να µεταδίδονται µε ασφαλή τρόπο στη δοµή 
του πλοίου χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ευστάθειά του. 

2. Στους γερανούς πρέπει να τοποθετείται επιγραφή του κατασκευαστή µε τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

α) όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή· 

β) σήµανση CE µε ένδειξη του έτους κατασκευής· 

γ) αναφορά σειράς ή τύπου· 

δ) ενδεχοµένως, αριθµός σειράς. 

3. Στους γερανούς, πρέπει να σηµειώνεται µόνιµα και ευκρινώς το µέγιστο επιτρεπόµενο 
φορτίο. 

Στους γερανούς των οποίων το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο δεν υπερβαίνει τα 2000 kg, 
αρκεί να σηµειώνεται µόνιµα και ευκρινώς το ωφέλιµο φορτίο το οποίο αντιστοιχεί στο 
µεγαλύτερο βραχίονα φόρτωσης. 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 127 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

4. Πρέπει να υπάρχουν προστατευτικές διατάξεις κατά των κινδύνων συντριβής ή σκισίµατος. 
Τα εξωτερικά τµήµατα του γερανού πρέπει να αφήνουν απόσταση ασφαλείας 0,5 m προς τα 
πάνω, προς τα κάτω, και πλευρικά από όλα τα γύρω αντικείµενα. ∆εν απαιτείται απόσταση 
ασφαλείας πλευρικά εκτός των χώρων εργασίας και κυκλοφορίας. 

5. Οι µηχανοκίνητοι γερανοί πρέπει να µπορούν να προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένες 
χρήσεις. Η δυνατότητα έναρξης λειτουργία τους πρέπει να υπάρχει µόνο από την 
προβλεπόµενη θέση χειρισµού του γερανού. Τα στοιχεία του χειριστηρίου πρέπει να είναι µε 
αυτόµατη επαναφορά (κουµπιά χωρίς συγκρατητές)· η διεύθυνση λειτουργίας τους πρέπει να 
είναι σαφέστατη. 

Σε περίπτωση βλάβης της κινητήριας δύναµης, το φορτίο δεν πρέπει να µπορεί να κατέρχεται 
ανεξέλεγκτα. Οι ακούσιες κινήσεις του γερανού πρέπει να αποτρέπονται. 

Τυχόν ανοδικές µετακινήσεις της διάταξης ανύψωσης και υπερβάσεις του ασφαλούς φορτίου 
περιορίζονται µε κατάλληλη διάταξη. Τυχόν καθοδικές µετακινήσεις της διάταξης ανύψωσης 
περιορίζονται όταν ο αριθµός των στροφών του καλωδίου επί του ελίκτρου είναι µικρότερος 
από δύο. Μετά την ενεργοποίηση της διάταξης αυτόµατης συγκράτησης πρέπει να είναι 
ακόµα δυνατή η αντίθετη αντίστοιχη κίνηση. 

Η αντοχή εφελκισµού των καλωδίων των κινητών µερών αντιστοιχεί στο πενταπλάσιο του 
επιτρεπόµενου φορτίου του καλωδίου. Η κατασκευή των καλωδίων πρέπει να είναι χωρίς 
σφάλµατα και να ανταποκρίνεται στη χρήση σε γερανούς. 

6. Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία ή πριν την επαναλειτουργία µετά από σηµαντικές 
µετασκευές, πρέπει να υπολογίζεται και να αποδεικνύεται µε δοκιµή η επαρκής σταθερότητα 
και ευστάθεια των γερανών. 

Εφόσον το ωφέλιµο φορτίο ενός γερανού δεν υπερβαίνει τα 2000 kg, ο εµπειρογνώµονας 
µπορεί να αποφασίσει ότι η απόδειξη µε υπολογισµό µπορεί να αντικατασταθεί εν µέρει ή εν 
όλω από δοκιµή µε φορτίο ίσο µε 1,25 φορές το ωφέλιµο φορτίο το οποίο φέρεται από τον 
µακρύτερο βραχίονα φόρτωσης επί του συνόλου του τοµέα περιστροφής. 

Η επιθεώρηση σύµφωνα µε την πρώτη ή δεύτερη παράγραφο πρέπει να πραγµατοποιείται 
από εµπειρογνώµονα εγκεκριµένο από τον φορέα επιθεώρησης. 

7. Οι γερανοί πρέπει να ελέγχονται σε τακτικά διαστήµατα, οπωσδήποτε τουλάχιστον µία φορά 
κάθε 12 µήνες, από αρµόδιο άτοµο. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αυτής, η ασφάλεια 
των όρων λειτουργίας ελέγχεται µε οπτική επιθεώρηση και έλεγχο της λειτουργίας. 
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8. Το αργότερο κάθε 10 χρόνια, ο γερανός πρέπει να υποβάλλεται εκ νέου σε επιθεώρηση από 
εµπειρογνώµονα εγκεκριµένο από φορέα επιθεώρησης. 

9. Οι γερανοί ωφέλιµου φορτίου άνω των 2000 kg ή οι προοριζόµενοι για τη µεταφόρτωση 
φορτίου ή οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε ανυψωτικές µηχανές, σε ποντόνια, άλλο πλωτό 
εξοπλισµό ή σκάφη εργοταξίου, πρέπει επιπλέον να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ενός 
κράτους µέλους. 

10. Όσον αφορά όλους τους γερανούς πρέπει να φυλάσσονται επί του σκάφους τουλάχιστον τα 
ακόλουθα έγγραφα: 
α) Οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του γερανού, που να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

ακτίνα και τρόπος λειτουργίας των οργάνων χειρισµού, 

µέγιστο επιτρεπόµενο ωφέλιµο φορτίο σε συνάρτηση µε το βραχίονα φόρτωσης, 

µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση του γερανού, 

οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης, 

οδηγίες για τους τακτικούς ελέγχους, 

γενικά τεχνικά δεδοµένα· 

β) βεβαιώσεις σχετικά µε τους ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 6 έως 8 ή 9. 

 

Άρθρο 11.13 

Αποθήκευση εύφλεκτων υγρών 

 

Για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών µε σηµείο ανάφλεξης µικρότερο των 55ο C πρέπει να 
υπάρχει εξαεριζόµενο ντουλάπι από άφλεκτο υλικό επί του καταστρώµατος. Στην εξωτερική του 
πλευρά, πρέπει να υπάρχει το σήµα «Απαγορεύεται η φωτιά, η γυµνή φλόγα και το κάπνισµα», µε 
διάµετρο τουλάχιστον 10 cm, σύµφωνα µε το σχήµα 2 του προσαρτήµατος Ι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
 

Ε Ν ∆ Ι Α Ι Τ Η Μ Α Τ Α 
 

Άρθρο 12.01 
Γενικές διατάξεις 

 
1. Τα πλοία πρέπει να διαθέτουν ενδιαιτήµατα για τα άτοµα τα οποία συνήθως βρίσκονται επί 

του πλοίου, οπωσδήποτε πάντως για το ελάχιστο πλήρωµα. 
 
2. Τα ενδιαιτήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα, διαρρυθµισµένα, και εξοπλισµένα κατά 

τρόπο ώστε να πληρούν απαιτήσεις ασφαλείας, υγιεινής και άνεσης των ατόµων που 
βρίσκονται στο πλοίο. Η πρόσβαση σε αυτά πρέπει να είναι εύκολη και ασφαλής και να είναι 
µονωµένα κατά του ψύχους και της θερµότητας. 

 
3. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος 

Κεφαλαίου εάν η ασφάλεια και η υγιεινή των ατόµων επί του πλοίου διασφαλίζονται µε άλλο 
τρόπο. 

 
4. Ο φορέας επιθεώρησης καταγράφει στο κοινοτικό πιστοποιητικό τυχόν περιορισµούς στη 

διάρκεια της καθηµερινής λειτουργίας και τον τρόπο λειτουργίας που οφείλονται στις 
αποκλίσεις κατά την παράγραφο 3. 

 
Άρθρο 12.02 

 
Ειδικές προδιαγραφές κατασκευής 

 
1. Τα ενδιαιτήµατα πρέπει να µπορούν να αερίζονται επαρκώς ακόµα και εάν οι πόρτες είναι 

κλειστές· εξάλλου, τα ενδιαιτήµατα πρέπει να φωτίζονται επαρκώς από το φως της ηµέρας 
και να προσφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο θέα προς τα έξω. 

 
2. Όταν η πρόσβαση στα ενδιαιτήµατα δεν βρίσκεται στο επίπεδο του καταστρώµατος και η 

διαφορά επιπέδου είναι τουλάχιστον 0,30 m, οι χώροι πρέπει να είναι προσπελάσιµοι µε 
κλίµακες. 

 
3. Στο εµπρός τµήµα του πλοίου, τα πατώµατα δεν πρέπει να βρίσκονται περισσότερο από 

1,20 m κάτω από το επίπεδο του µέγιστου βυθίσµατος. 
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4. Οι χώροι διαβίωσης και οι καµπίνες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο εξόδους, στη 
µεγαλύτερη δυνατή απόσταση µεταξύ τους, οι οποίες χρησιµεύουν και ως διάδροµοι 
διαφυγής. Μία έξοδος µπορεί να αποτελεί έξοδο κινδύνου. Αυτό δεν ισχύει για χώρους οι 
οποίοι έχουν έξοδο κατευθείαν στο κατάστρωµα ή σε διάδροµο που λογίζεται ως διάδροµος 
διαφυγής, εφόσον ο εν λόγω διάδροµος έχει δύο εξόδους αποµακρυσµένες η µία από την 
άλλη και στις δύο πλευρές του πλοίου. Οι έξοδοι κινδύνου, στις οποίες είναι δυνατό να 
περιλαµβάνονται τα παράθυρα και οι φεγγίτες, πρέπει να έχουν επιφάνεια ελεύθερου 
ανοίγµατος τουλάχιστον 0,36 m2, η µικρότερή τους διάσταση να είναι τουλάχιστον 0,50 m 
και να επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση σε περίπτωση κινδύνου. Η µόνωση και η επένδυση 
των διαδρόµων οπισθοδρόµησης πρέπει να είναι κατασκευασµένες µε υλικά επιβραδυντικά 
της φωτιάς και η χρήση των διαδρόµων διαφυγής πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή 
µε κατάλληλα µέσα, όπως µε κλίµακες ή βαθµίδες. 

 
5. Τα ενδιαιτήµατα πρέπει να προστατεύονται κατά του θορύβου και των κραδασµών. Η 

µέγιστη επιτρεπτή στάθµη θορύβου είναι: 
α) στους χώρους διαβίωσης: 70 dB(A)· 
β) στις καµπίνες: 60 dB(A). Η προδιαγραφή αυτή δεν ισχύει για σκάφη τα οποία 

λειτουργούν αποκλειστικά εκτός των ωρών ξεκούρασης του πληρώµατος, σύµφωνα µε 
την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών. Ο περιορισµός σχετικά µε το διάστηµα 
λειτουργίας πρέπει να καταγράφεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 

 
6. Το ύψος οροφής στα ενδιαιτήµατα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,00 m. 
 
7. Κατά κανόνα, τα πλοία πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν κοινόχρηστο χώρο διαβίωσης 

χωριστά από την καµπίνα. 
 
8. Το διαθέσιµο εµβαδόν του δαπέδου των ενδιαιτηµάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 m2 ανά 

άτοµο και οπωσδήποτε τουλάχιστον 8 m² συνολικά (εξαιρουµένων των επίπλων εκτός των 
τραπεζών και των καρεκλών). 

 
9. Ο όγκος κάθε ατοµικού χώρου διαβίωσης και καµπίνας πρέπει να είναι 7 m3 τουλάχιστον. 
 
10. Ο όγκος του αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,5 m3 στους ατοµικούς χώρους διαβίωσης. Ο 

όγκος του αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 m3 για τον πρώτο ένοικο και 3 m3 για κάθε 
επιπλέον ένοικο (από τον όγκο αυτό αφαιρούνται τα έπιπλα). Οι καµπίνες πρέπει να 
προορίζονται, κατά το δυνατόν, για δύο άτοµα κατ' ανώτατο όριο. Οι κουκέτες πρέπει να 
είναι τοποθετηµένες σε ύψος 0,30 m τουλάχιστον από το δάπεδο. Εάν υπάρχουν 
υπερκείµενες κουκέτες, πάνω από κάθε κουκέτα πρέπει να υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος 
ύψους 0,60 m τουλάχιστον. 
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11. Το ανώτερο ύψος των θυρών πρέπει να είναι 1,90 m τουλάχιστον πάνω από το κατάστρωµα ή 

πάνω από το πάτωµα και το ελεύθερο πλάτος 0,60 m τουλάχιστον. Το ύψος αυτό µπορεί να 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση συρόµενων ή ανατρεπόµενων καλυµµάτων ή στεγασµάτων. Οι 
πόρτες πρέπει να µπορεί να ανοίγουν και από τις δύο πλευρές, µε κατεύθυνση προς τα έξω. 
Το τοίχωµα καθόδου δεν µπορεί να είναι ύψους µεγαλύτερου από 0,40 m, µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων άλλων κανονισµών σχετικά µε την ασφάλεια. 

 
12. Οι κλίµακες πρέπει να είναι στερεωµένες µόνιµα και πρέπει να µπορεί κανείς να τις 

ανεβοκατεβαίνει χωρίς κίνδυνο. Ο όρος αυτός θεωρείται ότι εκπληρώνεται όταν: 
 

α) Οι κλίµακες έχουν πλάτος τουλάχιστον 0,60 m, 
 

β) οι βαθµίδες έχουν βάθος τουλάχιστον 0,15 m, 
 

γ) οι βαθµίδες είναι αντιολισθητικές, 
 

δ) οι κλίµακες µε πάνω από τρεις βαθµίδες είναι εφοδιασµένες µε χειραγωγούς ή 
χερούλια. 

 
13. Οι αγωγοί επικίνδυνων αερίων ή υγρών και ειδικότερα οι αγωγοί οι οποίοι βρίσκονται υπό 

τόση πίεση ώστε η παραµικρή διαρροή να µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για τους 
ανθρώπους, δεν πρέπει να είναι τοποθετηµένοι στα ενδιαιτήµατα ή στους διαδρόµους που 
οδηγούν στα ενδιαιτήµατα. Εξαιρούνται οι αγωγοί ατµού και οι αγωγοί των υδραυλικών 
συστηµάτων υπό τον όρο ότι είναι τοποθετηµένοι σε µεταλλικούς κυλίνδρους, όπως και οι 
αγωγοί για εγκαταστάσεις υγροποιηµένου αερίου για οικιακή χρήση. 

 
Άρθρο 12.03 

 
Εγκαταστάσεις υγιεινής 

 
1. Τα σκάφη που διαθέτουν ενδιαιτήµατα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τις εξής εγκαταστάσεις 

υγιεινής: 
 

α) Μία τουαλέτα για κάθε µονάδα ενδιαιτηµάτων ή για κάθε έξι µέλη του πληρώµατος. 
Πρέπει να είναι δυνατός ο εξαερισµός τους· 

 
β) ένα νιπτήρα µε αποχέτευση µε παροχή θερµού και κρύου πόσιµου νερού για κάθε 

µονάδα ενδιαιτηµάτων ή για κάθε τέσσερα µέλη του πληρώµατος· 
 

γ) ένα ντους ή λουτρό µε παροχή ζεστού και κρύου πόσιµου νερού για κάθε µονάδα 
ενδιαιτηµάτων ή για κάθε έξι µέλη του πληρώµατος. 
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2. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση προς τα ενδιαιτήµατα. 

Οι τουαλέτες δεν πρέπει να επικοινωνούν άµεσα µε τα µαγειρεία, τις τραπεζαρίες, ή τους 
χώρους διαβίωσης - κουζίνες. 

 
3. Οι τουαλέτες πρέπει να έχουν εµβαδόν 1 m2, τουλάχιστον, το πλάτος πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 0,75 m και το µήκος τουλάχιστον 1,10 m. Οι τουαλέτες στις καµπίνες 
χωρητικότητας δύο ατόµων µπορεί να είναι µικρότερες. Εάν η τουαλέτα περιλαµβάνει 
νιπτήρα ή/και ντους, το εµβαδόν πρέπει να αυξάνεται τουλάχιστον κατ' αναλογία της 
επιφάνειας που καταλαµβάνει ο νιπτήρας ή/και το ντους (ή ενδεχοµένως το λουτρό). 

 
Άρθρο 12.04 
Μαγειρεία 

 
1. Τα µαγειρεία µπορεί να συνδυάζονται µε τους κοινόχρηστους χώρους διαβίωσης. 
 
2. Τα µαγειρεία πρέπει να περιλαµβάνουν: 

α) Κουζίνα µαγειρέµατος, 

β) νεροχύτη µε αποχέτευση, 

γ) τροφοδότηση µε πόσιµο νερό, 

δ) ψυγείο, 

ε) επαρκή χώρο για αποθήκευση και εργασία. 
 
3. Ο χώρος εστίασης της τραπεζαρίας και του µαγειρείου πρέπει να επαρκούν για τα µέλη του 

πληρώµατος τα οποία κατά κανόνα τον χρησιµοποιούν ταυτόχρονα. Το πλάτος των θέσεων 
καθήµενων δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 0,60 m. 

 
Άρθρο 12.05 
Πόσιµο νερό 

 
1. Τα σκάφη που περιλαµβάνουν ενδιαιτήµατα πρέπει να διαθέτουν δεξαµενή πόσιµου νερού. 

Τα ανοίγµατα πλήρωσης των δεξαµενών πόσιµου νερού και οι αγωγοί πόσιµου νερού πρέπει 
να φέρουν ένδειξη ότι προορίζονται αποκλειστικά για πόσιµο νερό. Οι σωλήνες πλήρωσης 
πόσιµου νερού πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι ψηλότερα από το κατάστρωµα. 
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2. Οι δεξαµενές πόσιµου νερού: 
 

α) στην εσωτερική τους επιφάνεια, πρέπει να είναι κατασκευασµένες µε υλικά τα οποία 
ανθίστανται στη διάβρωση και δεν δηµιουργούν κινδύνους από φυσιολογικής απόψεως, 

β) πρέπει να µην περιλαµβάνουν τµήµατα σωλήνα στα οποία δεν διασφαλίζεται η συνεχής 
ροή νερού, και 

γ) πρέπει να προστατεύονται από την υπερβολική θερµότητα. 
 
3. Πέραν της παραγράφου 2, οι δεξαµενές πόσιµου νερού: 
 

α) έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 150 l ανά άτοµο που κανονικά βρίσκεται στο πλοίο 
αλλά τουλάχιστον κατά µέλος του ελάχιστου πληρώµατος, 

β) είναι εφοδιασµένες µε άνοιγµα για τον εσωτερικό καθαρισµό το οποίο µπορεί να 
κλείνει µε κλειδί, 

γ) διαθέτουν µετρητή της στάθµης του νερού, 
δ) είναι εφοδιασµένες µε σωλήνες αερισµού µε έξοδο στον ελεύθερο αέρα ή εξοπλισµένες 

µε κατάλληλα φίλτρα. 
 
4. Οι δεξαµενές πόσιµου νερού δεν πρέπει να έχουν κοινά τοιχώµατα µε άλλες δεξαµενές. Οι 

αγωγοί του πόσιµου νερού δεν πρέπει να περνούν από δεξαµενές οι οποίες περιέχουν άλλα 
υγρά. ∆εν επιτρέπεται η επικοινωνία µεταξύ του συστήµατος πόσιµου νερού και άλλων 
σωλήνων. Οι σωληνώσεις µεταφοράς αερίων ή άλλων υγρών εκτός του πόσιµου νερού, δεν 
πρέπει να διέρχονται από δεξαµενές πόσιµου νερού. 

 
5. Οι δεξαµενές πόσιµου νερού υπό πίεση πρέπει να λειτουργούν µόνο µε πεπιεσµένο αέρα 

οργανικής σύνθεσης. Εάν ο πεπιεσµένος αέρας παράγεται µε τη βοήθεια συµπιεστών, πρέπει 
να τοποθετείται ακριβώς πριν από την υπό πίεση υδατοδεξαµενή φίλτρο αέρα ή 
ελαιοδιαχωριστής εκτός και εάν ο αέρας χωρίζεται από το νερό µε µεµβράνη. 

 
Άρθρο 12.06 

 
Θέρµανση και αερισµός 

 
1. Τα ενδιαιτήµατα πρέπει να µπορεί να θερµαίνονται ανάλογα µε τον προορισµό τους. Οι 

εγκαταστάσεις θέρµανσης πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις µετεωρολογικές συνθήκες 
που µπορεί να προκύψουν. 
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2. Οι χώροι διαβίωσης και οι καµπίνες πρέπει να µπορεί να αερίζονται επαρκώς ακόµα και εάν 

οι πόρτες είναι κλειστές. Ο αερισµός πρέπει να επιτρέπει επαρκή κυκλοφορία του αέρα υπό 
όλες τις κλιµατικές συνθήκες. 

 
3. Τα ενδιαιτήµατα πρέπει να είναι σχεδιασµένα και διαρρυθµισµένα κατά τρόπο ώστε να 

παρεµποδίζεται η είσοδος µολυσµένου αέρα από άλλους χώρους του πλοίου, όπως τα 
µηχανοστάσια ή το κύτος. Σε περίπτωση εξαναγκασµένου αερισµού, τα ανοίγµατα 
προσαγωγής του αέρα πρέπει να είναι διαρρυθµισµένα κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι 
ανωτέρω απαιτήσεις. 

 
Άρθρο 12.07 

Άλλες εγκαταστάσεις εκτός των ενδιαιτηµάτων 
 
1. Κάθε µέλος του πληρώµατος το οποίο διαβιεί επί του πλοίου πρέπει να διαθέτει ατοµική 

κουκέτα και ατοµικό χτιστό ερµάριο µε κλειδαριά. Η κουκέτα πρέπει να έχει ελάχιστες 
εσωτερικές διαστάσεις 2,00 x 0,90 m. 

 
2. Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλοι χώροι εκτός των καµπίνων για τη φύλαξη και το 

στέγνωµα των ενδυµάτων που χρησιµοποιούνται για εργασία. 
 
3. Όλοι οι χώροι πρέπει να µπορούν να φωτίζονται µε ηλεκτρικό φως. Συµπληρωµατικοί 

λαµπτήρες αερίου ή υγρού καυσίµου επιτρέπονται µόνο στους χώρους διαβίωσης. Οι 
συσκευές φωτισµού αερίου πρέπει να είναι µεταλλικές και να λειτουργούν αποκλειστικά µε 
καύσιµα το σηµείο ανάφλεξης των οποίων είναι ανώτερο των 55°C ή µε πετρέλαιο εµπορίου. 
Πρέπει να τοποθετούνται ή να στερεώνονται κατά τρόπο που να µην προκαλούν κίνδυνο 
πυρκαγιάς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
 

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Θ Ε Ρ Μ Α Ν Σ Η Σ,  Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ε Μ Α Τ Ο Σ  Κ Α Ι 
Κ Α Τ Α Ψ Υ Ξ Η Σ  Π Ο Υ  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ο Υ Ν  Μ Ε  Κ Α Υ Σ Ι Μ Α 

 
Άρθρο 13.01 

Γενικές διατάξεις 
 
1. Οι εγκαταστάσεις θέρµανσης, µαγειρέµατος και κατάψυξης που λειτουργούν µε υγραέριο 

πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 14. 
 
2. Οι εγκαταστάσεις θέρµανσης, µαγειρέµατος και κατάψυξης και τα εξαρτήµατά τους, πρέπει 

να είναι σχεδιασµένες και εγκατεστηµένες κατά τρόπο ώστε να µην προκαλεί κίνδυνο, ακόµα 
και σε περίπτωση υπερθέρµανσης. Πρέπει να είναι εγκατεστηµένες κατά τρόπο ώστε να µην 
καθίσταται δυνατή η ανατροπή ή η τυχαία µετακίνησή τους. 

 
3. Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν µπορεί να εγκαθίστανται σε 

χώρους όπου αποθηκεύονται ή χρησιµοποιούνται υλικά µε σηµείο ανάφλεξης µικρότερο των 
55°C. Από τους χώρους αυτούς δεν µπορεί να διέρχεται καµία σωλήνωση των εν λόγω 
εγκαταστάσεων. 

 
4. Πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή επαρκούς αέρα για την καύση. 
 
5. Οι συσκευές θέρµανσης πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεµένες σε αγωγούς εφοδιασµένους µε 

κατάλληλες κεφαλές ή διατάξεις προστασίας κατά του ανέµου. Πρέπει να είναι 
διαρρυθµισµένες κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισµός τους. 

 
Άρθρο 13.02 

Χρήση υγρών καυσίµων, συσκευές που λειτουργούν µε πετρέλαιο 
 
1. Οι εγκαταστάσεις θέρµανσης, µαγειρέµατος και κατάψυξης που λειτουργούν µε υγρά 

καύσιµα µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο µε καύσιµα των οποίων το σηµείο ανάφλεξης 
είναι ανώτερο των 55°C. 

 
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι εγκαταστάσεις θέρµανσης, µαγειρέµατος και 

κατάψυξης µε φυτίλι και λειτουργούν µε κοινό πετρέλαιο, επιτρέπονται στα ενδιαιτήµατα και 
την τιµονιέρα υπό τον όρο ότι η χωρητικότητα των δεξαµενών τροφοδότησής τους δεν 
υπερβαίνει τα 12 λίτρα. 
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3. Οι συσκευές µε φυτίλι πρέπει: 
 

α) να είναι εφοδιασµένες µε µεταλλική δεξαµενή καυσίµων το στόµιο πλήρωσης των 
οποίων µπορεί να κλειδώνεται και δεν έχουν συγκολλήσεις κασσιτέρου κάτω από το 
µέγιστο επίπεδο πλήρωσης και να είναι σχεδιασµένες και εγκατεστηµένες κατά τρόπο 
ώστε η δεξαµενή καυσίµου να µην µπορεί να ανοίγει ή να αδειάζει τυχαία, 

β) να µπορούν να ανάβουν χωρίς τη βοήθεια άλλου υγρού καυσίµου, 
γ) να εγκαθίστανται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η εκκένωση των καυσαερίων. 

 

Άρθρο 13.03 

Συσκευές µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργούν µε εξατµιζόµενο πετρέλαιο 
και συσκευές θέρµανσης µε καυστήρες ψεκασµού 

1. Οι συσκευές µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργούν µε εξατµιζόµενο πετρέλαιο και οι 
συσκευές θέρµανσης µε καυστήρες ψεκασµού πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε 
τις βέλτιστες πρακτικές. 

2. Εάν µία συσκευή µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργεί µε εξατµιζόµενο πετρέλαιο ή µία 
συσκευή θέρµανσης µε καυστήρα ψεκασµού είναι εγκατεστηµένη σε µηχανοστάσιο, η 
τροφοδοσία της σε αέρα και οι µηχανές πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο ώστε η 
συσκευή µαγειρέµατος ή θέρµανσης και οι µηχανές να µπορεί να λειτουργούν ταυτόχρονα µε 
πλήρη ασφάλεια και ανεξάρτητα. Ενδεχοµένως, πρέπει να υπάρχει χωριστή τροφοδοσία 
αέρα. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι κατασκευασµένη κατά τρόπο ώστε η φλόγα του 
καυστήρα να µην µπορεί να φθάνει σε άλλα τµήµατα των εγκαταστάσεων του 
µηχανοστασίου. 

 

Άρθρο 13.04 

Συσκευές µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργούν µε εξατµιζόµενο πετρέλαιο 

1. Οι συσκευές µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργούν µε εξατµιζόµενο πετρέλαιο πρέπει 
να µπορούν να ανάβουν χωρίς τη βοήθεια άλλου υγρού καυσίµου. Πρέπει να είναι 
τοποθετηµένες πάνω από δοχείο συλλογής αποστάξεων το οποίο να καλύπτει όλα τα τµήµατα 
στα οποία κυκλοφορεί καύσιµο, µε ύψος τουλάχιστον 20 mm και χωρητικότητα 2 λίτρων 
τουλάχιστον. 

2. Όσον αφορά τις συσκευές µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργούν µε εξατµιζόµενο 
πετρέλαιο οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στα µηχανοστάσια, το δοχείο συλλογής 
αποστάξεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να έχει βάθος τουλάχιστον 200 mm. 
Το κάτω άκρο της συσκευής πρέπει να βρίσκεται πάνω από το άνω άκρο του δοχείου 
συλλογής αποστάξεων. Επίσης, το δοχείο συλλογής πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 
100 mm πάνω από το δάπεδο. 
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3. Οι συσκευές µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργούν µε εξατµιζόµενο πετρέλαιο πρέπει 
να είναι εφοδιασµένες µε κατάλληλο ρυθµιστή ο οποίος, για κάθε επιλεγείσα θέση ρύθµισης, 
διασφαλίζει σταθερή ροή καυσίµου προς τον καυστήρα και αποτρέπει κάθε διαρροή 
καυσίµου σε περίπτωση τυχαίου σβησίµατος της φλόγας. Θεωρούνται κατάλληλοι οι 
ρυθµιστές οι οποίοι λειτουργούν ακόµη και σε περίπτωση κραδασµών και σε περίπτωση 
κλίσεως έως 12° και οι οποίοι, εκτός από την διάταξη ρύθµισης της έντασης: 

α) Περιλαµβάνουν δεύτερη διάταξη για το ασφαλές και αξιόπιστο κλείσιµο της παροχής 
καυσίµου σε περίπτωση υπέρβασης του επιτρεπόµενου επιπέδου, ή 

β) είναι εφοδιασµένοι µε αγωγό υπερχείλισης, όµως µόνο εάν το δοχείο συλλογής 
απόσταξης έχει επαρκή χωρητικότητα για να δεχθεί τουλάχιστον το περιεχόµενο της 
δεξαµενής καυσίµου. 

4. Εφόσον η δεξαµενή καυσίµου µίας συσκευής µαγειρέµατος ή θέρµανσης είναι 
εγκατεστηµένη χωριστά: 

α) Το ύψος στο οποίο είναι τοποθετηµένη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος που ορίζεται 
από τις προδιαγραφές λειτουργίας που προβλέπονται από τον κατασκευαστή της 
συσκευής, 

β) πρέπει να είναι τοποθετηµένη κατά τρόπο ώστε να προφυλάσσεται από υπερβολική 
θέρµανση, 

γ) η τροφοδοσία σε καύσιµο πρέπει να µπορεί να διακόπτεται από τη συσκευή. 

5. Οι σωλήνες διαφυγής καπνού των συσκευών µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργούν µε 
εξατµιζόµενο πετρέλαιο πρέπει να περιλαµβάνουν διάταξη για την αποτροπή του φαινοµένου 
της καµινάδας. 

 

Άρθρο 13.05 

Συσκευές θέρµανσης µε καυστήρες ψεκασµού 

Οι συσκευές θέρµανσης µε καυστήρες ψεκασµού πρέπει ιδίως να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες 
προδιαγραφές: 

α) Πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής αερισµός της εστίας πριν την τροφοδοσία σε 
καύσιµα, 

β) η τροφοδοσία σε καύσιµα πρέπει να ρυθµίζεται µε θερµοστάτη, 

γ) η έναυση του καυσίµου πρέπει να γίνεται µε ηλεκτρική διάταξη ή µε φλόγιστρο, 

δ) ένας εξοπλισµός επίβλεψης της φλόγας πρέπει να διακόπτει την τροφοδοσία σε 
καύσιµο όταν η φλόγα σβήνει, 

ε) ο κεντρικός διακόπτης πρέπει να είναι τοποθετηµένος έξω από το χώρο που 
εγκαθίσταται η συσκευή, σε προσιτό σηµείο. 
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Άρθρο 13.06 

Συσκευές θέρµανσης µε εξαναγκασµένη προσαγωγή 

 

Οι συσκευές θέρµανσης µε εξαναγκασµένη προσαγωγή οι οποίες περιλαµβάνουν θάλαµο καύσης 
γύρω από τον οποίο προσάγεται υπό πίεση ο αέρας θέρµανσης σε ένα σύστηµα διανοµής ή σε ένα 
χώρο, πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: 

α) Εάν το καύσιµο ψεκάζεται υπό πίεση, η τροφοδοσία σε αέρα καύσης πρέπει να 
πραγµατοποιείται µε φυσητήρα. 

β) Ο θάλαµος καύσης πρέπει να αερίζεται καλά πριν ανάψει ο καυστήρας. Μπορεί να θεωρηθεί 
ότι ο αερισµός αυτός πραγµατοποιείται όταν ο φυσητήρας του αέρα καύσης συνεχίζει να 
λειτουργεί µετά το σβήσιµο της φλόγας. 

γ) Η τροφοδοσία σε καύσιµο διακόπτεται αυτόµατα: 

εάν η φωτιά σβήσει, 

εάν η τροφοδοσία σε αέρα καύσης δεν επαρκεί, 

εάν ο θερµός αέρας υπερβαίνει προκαθορισµένη θερµοκρασία, ή 

εάν οι διατάξεις ασφαλείας παύσουν να λειτουργούν. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η τροφοδοσία σε καύσιµο δεν πρέπει να αποκαθίσταται αυτόµατα 
µετά τη διακοπή. 

δ) Η λειτουργία των φυσητήρων αέρα καύσης και αέρα θέρµανσης πρέπει να µπορεί να 
διακόπτεται έξω από τους θερµαινόµενους χώρους. 

ε) Εάν ο αέρας θέρµανσης απάγεται από έξω, οι σωλήνες αναρρόφησης πρέπει να βρίσκονται 
όσο το δυνατόν ψηλότερα από το κατάστρωµα. Πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπο 
ώστε η βροχή και οι ψεκάδες να µην µπορεί να εισέρχονται σε αυτούς. 

στ) Οι αγωγοί αέρα θέρµανσης πρέπει να είναι µεταλλικοί. 

ζ) Οι οπές εξόδου του αέρα θέρµανσης δεν πρέπει να µπορεί να κλείνουν εντελώς. 

η) Οι ενδεχόµενες διαρροές καυσίµου δεν πρέπει να µπορεί να φθάνουν τους αγωγούς αέρα 
θέρµανσης. 

θ) Ο αέρας εξαναγκασµένης προσαγωγής των συσκευών θέρµανσης δεν πρέπει να µπορεί να 
αντλείται από µηχανοστάσια. 
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Άρθρο 13.07 
 

Θέρµανση µε στερεά καύσιµα 
 
1. Οι συσκευές θέρµανσης µε στερεά καύσιµα πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε µεταλλική 

πλάκα µε ανυψωµένα χείλη, εγκατεστηµένη κατά τρόπο ώστε να αποτρέπεται η έξοδος 
αναµµένου καυσίµου ή ζεστής τέφρας από τη εν λόγω πλάκα. 

 
Η απαίτηση αυτή δεν εφαρµόζεται σε συσκευές οι οποίες είναι εγκατεστηµένες µέσα σε 
διαµερίσµατα κατασκευασµένα από άφλεκτα υλικά και αποκλειστικά προοριζόµενα να 
περιέχουν θερµάστρες. 

 
2. Οι θερµάστρες στερεών καυσίµων πρέπει να διαθέτουν θερµοστατικούς ρυθµιστές οι οποίοι 

ελέγχουν τη ροή του απαραίτητου για την καύση αέρα. 
 
3. Κοντά σε κάθε συσκευή θέρµανσης πρέπει να είναι τοποθετηµένα µέσα για την εύκολη 

κατάσβεση της τέφρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
 

Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε ΙΣ  Υ Γ Ρ Α Ε Ρ Ι Ο Υ  Γ Ι Α  Ο Ι Κ Ι Α Κ Η  Χ Ρ Η Σ Η 
 

Άρθρο 14.01 
 

Γενικές διατάξεις 
 
1. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου περιλαµβάνουν βασικά µία οµάδα διανοµής µε ένα ή 

περισσότερα δοχεία υγραερίου, έναν ή περισσότερους ρυθµιστές πίεσης, δίκτυο διανοµής και 
συσκευές που χρησιµοποιούν το υγραέριο. 

 
Τα εφεδρικά και κενά δοχεία εκτός της θέσης διανοµής δεν θεωρούνται µέρος της 
εγκατάστασης. Το άρθρο 14.05 εφαρµόζεται σ’ αυτά, τηρουµένων των αναλογιών. 

 
2. Οι εγκαταστάσεις επιτρέπεται να λειτουργούν µόνο µε προπάνιο του εµπορίου. 
 

Άρθρο 14.02 
Εγκαταστάσεις 

 
1. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση µε προπάνιο και να είναι 

κατασκευασµένες και εγκατεστηµένες σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές. 
 
2. Η χρήση των εγκαταστάσεων υγραερίου επιτρέπεται µόνο για οικιακούς σκοπούς στα 

ενδιαιτήµατα και στην τιµονιέρα καθώς και για τους αντίστοιχους σκοπούς στα επιβατηγά 
πλοία. 

 
3. Μπορεί να υπάρχουν πολλές χωριστές εγκαταστάσεις στο σκάφος. Ενδιαιτήµατα που τα 

χωρίζει κύτος ή σταθερή δεξαµενή δεν µπορεί να εξυπηρετούνται από την ίδια εγκατάσταση. 
 
4. Κανένα τµήµα εγκατάστασης υγραερίου δεν µπορεί να βρίσκεται στο µηχανοστάσιο. 
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Άρθρο 14.03 

 
∆οχεία υγραερίου 

 
1. Επιτρέπονται µόνο δοχεία µε χωρητικότητα 5 έως 35 kg. Όσον αφορά τα επιβατηγά πλοία, ο 

φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέψει εγκατάσταση δοχείων υγραερίου µεγαλύτερης 
χωρητικότητας. 

 
Τα δοχεία πρέπει να φέρουν την επίσηµη σφραγίδα η οποία πιστοποιεί ότι έχουν υποβληθεί 
µε επιτυχία στις δοκιµασίες οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισµούς. 

 
Άρθρο 14.04 

Εγκατάσταση και διαρρύθµιση των µονάδων διανοµής 
 
1. Οι µονάδες διανοµής πρέπει να είναι εγκατεστηµένες στο κατάστρωµα σε ερµάριο ή σε 

χτιστό ερµάριο έξω από το χώρο των ενδιαιτηµάτων και µε τρόπο που να µην παρεµποδίζουν 
την κυκλοφορία στο πλοίο. ∆εν πρέπει, όµως, να είναι εγκατεστηµένες κολλητά στο έλασµα 
του εµπρόσθιου ή οπισθίου παραπέτου. Το ερµάριο µπορεί να είναι χτιστό ερµάριο 
εντοιχισµένο στην υπερκατασκευή του πλοίου µε τον όρο ότι είναι αεροστεγές και ότι µπορεί 
να ανοίγει µόνο προς τα έξω. Πρέπει να είναι τοποθετηµένο έτσι ώστε οι σωληνώσεις που 
οδηγούν στα σηµεία κατανάλωσης του υγραερίου να έχουν όσον το δυνατόν µικρότερο 
µήκος. 

 
Μπορεί να λειτουργούν ταυτόχρονα τόσα µόνο δοχεία όσο είναι αναγκαία για τη λειτουργία 
της εγκατάστασης. Μπορεί να λειτουργούν ταυτόχρονα περισσότερα δοχεία µε τη χρήση ενός 
αυτόµατου αναστρεπτικού συζευκτήρα. Σε κάθε εγκατάσταση µπορεί να λειτουργούν το πολύ 
τέσσερα δοχεία. Περιλαµβανοµένων και των εφεδρικών δοχείων, δεν πρέπει να υπάρχουν 
περισσότερα από έξι δοχεία ανά εγκατάσταση. 

 
Στα επιβατηγά πλοία µε µαγειρεία ή καντίνες για τους επιβάτες µπορούν να συνδέονται έως 
έξι δοχεία. Περιλαµβανοµένων και των εφεδρικών δοχείων, δεν πρέπει να υπάρχουν 
περισσότερα από εννέα δοχεία ανά εγκατάσταση. 

 
Οι ρυθµιστές της πίεσης ή ο πρώτος ρυθµιστής, εάν η ρύθµιση της πίεσης γίνεται σε δύο 
φάσεις, πρέπει να είναι στερεωµένοι στο εσωτερικό τοίχωµα του ιδίου ερµαρίου όπου 
βρίσκονται και τα δοχεία. 

 
2. Οι µονάδες διανοµής πρέπει να είναι εγκατεστηµένες έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροής το 

αέριο να µπορεί να διαφεύγει στο εξωτερικό του ερµαρίου όπου βρίσκεται η µονάδα χωρίς 
κανένα κίνδυνο να εισδύσει στο εσωτερικό του πλοίου ή να έλθει σε επαφή µε πηγή που θα 
µπορούσε να δηµιουργήσει ανάφλεξη. 
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3. Τα ερµάρια πρέπει να είναι κατασκευασµένα από υλικά επιβραδυντικά της φωτιάς και να 

αερίζονται επαρκώς από ανοίγµατα στο πάνω και στο κάτω µέρος τους. Τα δοχεία πρέπει να 
είναι τοποθετηµένα στο ερµάριο όρθια, κατά τρόπον ώστε να µην µπορούν να ανατραπούν. 

 
4. Τα ερµάρια πρέπει να είναι κατασκευασµένα κατά τρόπον ώστε η θερµοκρασία των δοχείων 

να µην µπορεί να υπερβαίνει τους 50°C. 
 
5. Στον εξωτερικό τοίχο του ερµαρίου πρέπει να είναι τοποθετηµένη η επιγραφή «υγραέριο» και 

το σήµα «απαγορεύεται η φωτιά, η γυµνή φλόγα και το κάπνισµα», διαµέτρου 100 mm 
τουλάχιστον, σύµφωνα µε το σχέδιο 2 του προσαρτήµατος Ι. 

 
Άρθρο 14.05 

Εφεδρικά και άδεια δοχεία 
 
Τα εφεδρικά και άδεια δοχεία τα οποία δεν βρίσκονται στη µονάδα διανοµής πρέπει να φυλάγονται 
έξω από τα ενδιαιτήµατα και την τιµονιέρα σε ερµάριο κατασκευασµένο σύµφωνα µε το 
άρθρο 14.04. 

 
Άρθρο 14.06 

Ρυθµιστές πίεσης 
 
1. Οι συσκευές υγραερίου πρέπει να συνδέονται µε τα δοχεία µόνο µέσω δικτύου διανοµής 

εφοδιασµένου µε ένα ή περισσότερους ρυθµιστές πίεσης οι οποίοι κατεβάζουν την πίεση του 
αερίου έως την πίεση χρήσης. Η µείωση αυτή µπορεί να γίνεται σε ένα ή σε δύο στάδια. Όλοι 
οι ρυθµιστές πίεσης πρέπει να είναι µόνιµα προρυθµισµένοι σε πίεση καθορισµένη σύµφωνα 
µε το άρθρο 14.07. 

 
2. Οι τελικοί ρυθµιστές πίεσης πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε ή να ακολουθούνται αµέσως 

από διάταξη η οποία προστατεύει αυτόµατα το σωλήνα από υπερβολική πίεση σε περίπτωση 
κακής λειτουργίας του ρυθµιστή. Σε περίπτωση διαφυγής αερίων στην προστατευτική 
διάταξη, αυτά πρέπει να διαφεύγουν στον ελεύθερο αέρα χωρίς κανένα κίνδυνο να εισδύσουν 
στο εσωτερικό του πλοίου ή να έλθουν σε επαφή µε πηγή που θα µπορούσε να δηµιουργήσει 
ανάφλεξη· εάν απαιτείται, πρέπει να τοποθετείται ειδικός σωλήνας για το σκοπό αυτό. 

 
3. Οι προστατευτικές διατάξεις και οι οχετοί εξαερισµού πρέπει να προφυλάσσονται από την 

είσοδο νερού. 
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Άρθρο 14.07 

Πίεση 
 
1. Όταν χρησιµοποιούνται ρυθµιστές πίεσης δύο σταδίων η µέση πίεση δεν πρέπει να 

υπερβαίνει την ατµοσφαιρική κατά περισσότερο από 2,5 bar. 
 
2. Η πίεση στην έξοδο του τελευταίου ρυθµιστή δεν πρέπει να υπερβαίνει την ατµοσφαιρική 

κατά περισσότερο από 0,05 bar µε ανοχή 10%. 
 

Άρθρο 14.08 
Σωληνώσεις και εύκαµπτοι σωλήνες 

 
1. Οι σωληνώσεις πρέπει να αποτελούνται από άκαµπτους χαλύβδινους ή χάλκινους σωλήνες. 
 

Οι συνδέσεις µε τα δοχεία, όµως, πρέπει να είναι εύκαµπτοι σωλήνες υψηλών πιέσεων ή 
ελικοειδείς σωλήνες κατάλληλοι για προπάνιο. Οι συσκευές υγραερίου οι οποίες δεν είναι 
µόνιµα εγκατεστηµένες µπορεί να συνδέονται µε το δίκτυο µε κατάλληλους εύκαµπτους 
σωλήνες µήκους το πολύ 1 m. 

 
2. Οι σωληνώσεις πρέπει να αντέχουν σε όλες τις µηχανικές καταπονήσεις και τις διαβρωτικές 

επιδράσεις που µπορεί να υποστούν κατά την κανονική λειτουργία τους στο πλοίο. Η διάταξη 
και τα χαρακτηριστικά τους πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή παροχή υγραερίου υπό 
κατάλληλη πίεση στις συσκευές κατανάλωσης. 

 
3. Οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν τις κατά το δυνατόν λιγότερες ενώσεις. Οι σωλήνες και οι 

ενώσεις πρέπει να είναι αεροστεγείς και να µένουν αεροστεγείς παρά τους κραδασµούς και 
τις διαστολές που ενδεχοµένως θα υποστούν. 

 
4. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι εύκολα προσιτές, κατάλληλα στερεωµένες και 

προφυλαγµένες σε όλα τα σηµεία στα οποία κινδυνεύουν να υποστούν κτυπήµατα ή τριβές, 
ιδίως εκεί όπου περνούν µέσα από χαλύβδινους τοίχους ή µετάλλινα τοιχώµατα. Οι 
χαλύβδινοι σωλήνες πρέπει να έχουν υποστεί αντιδιαβρωτική επεξεργασία σε όλη τους την 
επιφάνεια. 

 
5. Οι εύκαµπτοι σωλήνες και οι συνδέσεις τους πρέπει να αντέχουν σε όλες τις καταπονήσεις 

που µπορεί να υποστούν κατά την κανονική λειτουργία τους στο πλοίο. Πρέπει να είναι 
τοποθετηµένοι ελεύθερα και µε τρόπο ώστε να µπορούν να επιθεωρούνται σε όλο τους το 
µήκος. 
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Άρθρο 14.09 
∆ίκτυο διανοµής 

 
1. Η παροχή πρέπει να µπορεί να διακόπτεται σε ολόκληρο το δίκτυο µε τη βοήθεια στρόφιγγας 

εύκολα και γρήγορα προσιτής. 
 
2. Κάθε συσκευή υγραερίου πρέπει να τροφοδοτείται από χωριστό κλάδο του δικτύου διανοµής 

και κάθε κλάδος πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε χωριστή διάταξη διακοπής της παροχής. 
 
3. Οι στρόφιγγες πρέπει να είναι εγκατεστηµένες κατά το δυνατόν σε σηµεία προφυλαγµένα 

από την κακοκαιρία και τα χτυπήµατα. 
 
4. Μετά κάθε ρυθµιστή πρέπει να τοποθετείται σύνδεση επιθεώρησης. ∆ιαµέσου διάταξης 

διακοπής πρέπει να διασφαλίζεται ότι κατά τις δοκιµασίες πίεσης ο ρυθµιστής δεν υπόκειται 
σε πιέσεις ελέγχου. 

 
Άρθρο 14.10 

Συσκευές υγραερίου και εγκατάστασή τους 
 
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση µόνο συσκευών υγραερίου εγκεκριµένων για κατανάλωση 

προπανίου σε ένα κράτος µέλος οι οποίες είναι εφοδιασµένες µε διατάξεις που εµποδίζουν 
αποτελεσµατικά τη διαρροή αερίου σε περίπτωση σβησίµατος των φλογών και σε περίπτωση 
σβησίµατος του φλόγιστρου. 

 
2. Οι συσκευές πρέπει να είναι εγκατεστηµένες και συνδεδεµένες έτσι ώστε να αποτρέπεται ο 

κίνδυνος να ανατραπούν ή να φύγουν τυχαία από τη θέση τους οι σωλήνες σύνδεσης µε το 
δίκτυο. 

 
3. Οι συσκευές θέρµανσης, οι θερµοσίφωνες, και τα ψυγεία πρέπει να είναι συνδεδεµένα σε 

αγωγό ο οποίος διοχετεύει τα καυσαέρια έξω στον αέρα. 
 
4. Η εγκατάσταση συσκευών υγραερίου στην τιµονιέρα επιτρέπεται µόνον εάν η τιµονιέρα είναι 

κατασκευασµένη κατά τρόπο ώστε ενδεχόµενα αέρια διαρροής να µην µπορούν να διαφύγουν 
προς τα χαµηλότερα µέρη του πλοίου, ιδίως µέσω των ανοιγµάτων του συστήµατος 
πηδαλιουχίας, προς το µηχανοστάσιο. 

 
5. Η εγκατάσταση συσκευών υγραερίου στις καµπίνες επιτρέπεται µόνον εάν η καύση γίνεται 

ανεξάρτητα από τον αέρα της καµπίνας. 
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6. Συσκευές υγραερίου των οποίων η καύση εξαρτάται από τον αέρα του χώρου στον οποίο 

βρίσκονται πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους αρκετά µεγάλων διαστάσεων. 
 

Άρθρο 14.11 
Αερισµός και απαγωγή των καυσαερίων 

 
1. Σε χώρους µε συσκευές υγραερίου στις οποίες η καύση εξαρτάται από τον αέρα του 

περιβάλλοντος, η εισαγωγή νέου αέρα και η απαγωγή των καυσαερίων πρέπει να 
διασφαλίζονται µε τη βοήθεια ανοιγµάτων αερισµού αρκετά µεγάλων διαστάσεων µε 
ελεύθερη επιφάνεια 150 cm2 τουλάχιστον το καθένα. 

 
2. Τα ανοίγµατα αερισµού δεν πρέπει να περιλαµβάνουν διατάξεις κλεισίµατος ούτε να βλέπουν 

σε καµπίνες. 
 
3. Οι διατάξεις απαγωγής πρέπει να είναι σχεδιασµένες ώστε να εξασφαλίζουν την ασφαλή 

απαγωγή των καυσαερίων. Πρέπει να είναι ασφαλούς λειτουργίας και αλεξίπυρες. Η 
λειτουργία τους δεν πρέπει να επηρεάζεται από τους εξαεριστήρες των χώρων. 

 
Άρθρο 14.12 

Απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας 
 
Μία πινακίδα µε οδηγίες για τη χρήση της εγκατάστασης πρέπει να είναι τοποθετηµένη στο πλοίο, 
σε κατάλληλο σηµείο. Μεταξύ άλλων, η πινακίδα πρέπει να αναγράφει τα εξής: 
 
«Οι στρόφιγγες που κλείνουν τα δοχεία που δεν είναι συνδεδεµένα µε το δίκτυο διανοµής πρέπει να 
είναι κλειστές, έστω και αν τα δοχεία είναι άδεια.» 
 
«Οι εύκαµπτοι σωλήνες αντικαθίστανται µόλις η κατάστασή τους το απαιτεί.» 
 
«Όλες οι συσκευές υγραερίου πρέπει να µένουν συνδεδεµένες, ή οι αντίστοιχοι συνδετικοί σωλήνες 
τους σφραγίζονται.» 
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Άρθρο 14.13 
Επιθεώρηση 

 
Προτού αρχίσει να χρησιµοποιείται µία εγκατάσταση υγραερίου, έπειτα από κάθε τροποποίηση ή 
επισκευή και σε κάθε ανανέωση της βεβαίωσης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 14.15, το σύνολο 
της εγκατάστασης πρέπει να επιθεωρείται από εµπειρογνώµονα εγκεκριµένο από τον φορέα 
επιθεώρησης. Κατά την επιθεώρηση αυτή, ο εµπειρογνώµονας πρέπει να ελέγχει εάν η 
εγκατάσταση είναι σύµφωνη µε τις προδιαγραφές του παρόντος Κεφαλαίου. Πρέπει να 
υποβάλλεται σχετική έκθεση επιθεώρησης στον φορέα επιθεώρησης. 
 

Άρθρο 14.14 
∆οκιµές 

 
Οι δοκιµές της εγκατάστασης πρέπει να γίνονται µε τους εξής όρους: 
 
1. Σωληνώσεις µέσης πίεσης, ανάµεσα στη διάταξη διακοπής, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 

14.09, παράγραφος 4, του πρώτου ρυθµιστή πίεσης και τις στρόφιγγες πριν από τον τελικό 
ρυθµιστή πίεσης: 

 
α) δοκιµή αντοχής, που εκτελείται µε αέρα, µε αδρανές αέριο, ή µε υγρό υπό πίεση κατά 

20 bar µεγαλύτερη από την ατµοσφαιρική, 
 

β) δοκιµή στεγανότητας, που εκτελείται µε αέρα ή αδρανές αέριο, υπό πίεση κατά 3,5 bar 
µεγαλύτερη από την ατµοσφαιρική. 

 
2. Σωληνώσεις στην πίεση που αναπτύσσεται κατά τη χρήση, ανάµεσα στη διάταξη διακοπής, η 

οποία αναφέρεται στο άρθρο 14.09, παράγραφος 4, του µοναδικού ή τελικού ρυθµιστή και τις 
στρόφιγγες οι οποίες είναι εγκατεστηµένες πριν από τις συσκευές υγραερίου: 

 
δοκιµή στεγανότητας σε πίεση κατά 1 bar µεγαλύτερη από την ατµοσφαιρική. 

 
3. Σωληνώσεις τοποθετηµένες ανάµεσα στη διάταξη διακοπής, που αναφέρεται στο άρθρο 

14.09, παράγραφος 4, του µοναδικού ή τελικού ρυθµιστή και τους ρυθµιστές των συσκευών 
υγραερίου: 

 
δοκιµή στεγανότητας υπό πίεση κατά 0,15 bar µεγαλύτερη από την ατµοσφαιρική. 
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4. Κατά τις δοκιµές της παραγράφου 1, στοιχείο β), και των παραγράφων 2 και 3, οι αγωγοί 

θεωρούνται αεροστεγείς εάν, έπειτα από διάστηµα αρκετό για την αποκατάσταση της 
θερµικής ισορροπίας, δεν παρατηρείται καµία πτώση της πίεσης δοκιµής τα επόµενα δέκα 
λεπτά. 

 
5. Συνδέσεις µε δοχεία, αγωγούς και εξαρτήµατα, που υφίστανται την πίεση των δοχείων, 

καθώς και συνδέσεις του ρυθµιστή πίεσης µε το δίκτυο διανοµής: 
 

δοκιµή στεγανότητας, που εκτελείται µε τη βοήθεια αφρώδους ουσίας, στην πίεση που 
αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία. 

 
6. Όλες οι συσκευές υγραερίου πρέπει να τίθενται σε λειτουργία και να δοκιµάζονται υπό την 

ονοµαστική πίεση ώστε να εξασφαλίζεται ότι η καύση γίνεται ικανοποιητικά και απρόσκοπτα 
µε τα κουµπιά της ρύθµισης στις διάφορες θέσεις. 

 
Οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται ως προς την καλή τους λειτουργία. 

 
7. Έπειτα από τη δοκιµή της παραγράφου 6, πρέπει, για κάθε συσκευή κατανάλωσης η οποία 

είναι συνδεδεµένη µε σωλήνα απαγωγής καυσαερίων, να ελέγχεται εάν, αφού λειτουργήσει 5 
λεπτά υπό την ονοµαστική πίεση µε κλειστές πόρτες και παράθυρα και µε τις διατάξεις 
εξαερισµού να λειτουργούν, διαφεύγουν καθόλου καυσαέρια από τον καπνοφράχτη. 
 
Εάν διαπιστωθεί τέτοια διαφυγή καυσαερίων, εκτός και εάν είναι στιγµιαία, πρέπει αµέσως 
να βρίσκεται και να διορθώνεται η αιτία. Η χρήση της συσκευής δεν πρέπει να επιτρέπεται 
προτού διορθωθούν όλα τα ελαττώµατα. 

 
Άρθρο 14.15 
Βεβαίωση 

 
1. Στο κοινοτικό πιστοποιητικό αναγράφεται η συµµόρφωση κάθε εγκατάστασης υγραερίου 

στις προδιαγραφές του παρόντος Κεφαλαίου. 
 
2. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον φορέα επιθεώρησης µετά την επιθεώρηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 14.13. 
 
3. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι τριετής κατ' ανώτατο όριο. Μπορεί να ανανεώνεται 

µόνο έπειτα από νέα επιθεώρηση σύµφωνα µε το άρθρο 14.13. 
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Κατ' εξαίρεση, έπειτα από αιτιολογηµένη αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εκπροσώπου του, ο 
φορέας επιθεώρησης µπορεί να παρατείνει, κατά 6 µήνες το πολύ, την ισχύ της βεβαίωσης 
αυτής χωρίς να προβαίνει στην επιθεώρηση του άρθρου 14.13. Η παράταση αυτή πρέπει να 
εγγράφεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 

 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 149 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ 
 

Άρθρο 15.01 
Γενικές διατάξεις 

 
1. ∆εν εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 
 

α) Άρθρο 3.02, παράγραφος 1, στοιχείο β), 
 

β) Άρθρα 4.01 έως 4.03, 
 

γ) Άρθρο 8.08, παράγραφος 2, δεύτερη πρόταση, και παράγραφος 7, 
 

δ) Άρθρο 9.14, τρίτη παράγραφος, δεύτερη πρόταση για ονοµαστικές τάσεις άνω των 
50V. 

 
2. Τα ακόλουθα στοιχεία του εξοπλισµού απαγορεύονται στα επιβατηγά πλοία: 
 

α) Λαµπτήρες αερίου ή υγρού καυσίµου σύµφωνα µε το άρθρο 12.07, παράγραφος 3, 
 

β) συσκευές µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργούν µε εξατµιζόµενο πετρέλαιο 
σύµφωνα µε το άρθρο 13.04, 

 
γ) συσκευές θέρµανσης µε στερεά καύσιµα σύµφωνα µε το άρθρο 13.07, 

 
δ) συσκευές µε φυτίλι σύµφωνα µε το άρθρο 13.02, παράγραφοι 2 και 3, και 

 
ε) εγκαταστάσεις υγραερίου σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 14. 

 
3. Τα πλοία τα οποία δεν διαθέτουν ίδια µέσα πρόωσης δεν λαµβάνουν άδεια µεταφοράς 

επιβατών. 
 
4. Στα επιβατηγά πλοία θα πρέπει να υπάρχουν χώροι προς χρήση από άτοµα µειωµένης 

κινητικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Εάν η εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου που λαµβάνουν υπόψη τις συγκεκριµένες ανάγκες 
ασφαλείας των ατόµων µειωµένης κινητικότητας είναι δύσκολη στην πράξη ή συνεπάγεται 
αδικαιολόγητες δαπάνες, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από τις εν 
λόγω διατάξεις βάσει συστάσεων σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19, 
παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας. Αυτές οι παρεκκλίσεις αναφέρονται στο κοινοτικό 
πιστοποιητικό. 
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Άρθρο 15.02 
Γάστρα των πλοίων 

 
1. Κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων του άρθρου 2.09, το πάχος της εξωτερικής επένδυσης 

των επιβατηγών πλοίων από χάλυβα καθορίζεται ως εξής: 
 

α) Το ελάχιστο πάχος tmind των ελασµάτων δαπέδου, των υδροσυλλεκτών, και του 
πλευρικού περιβλήµατος των επιβατηγών πλοίων πρέπει να καθορίζεται σύµφωνα µε 
την υψηλότερη τιµή των ακόλουθων τύπων: 

 
t 1min = 0,006. a. T  [mm], 
t 2min = f. 0,55. WLL  [mm]. 

 
Στους τύπους αυτούς: 

 
f = 1 + 0,0013. (a - 500), 
a = η απόσταση των διαµήκων ή εγκαρσίων δοµικών πλαισίων [mm], όπου η απόσταση 
των δοµικών πλαισίων είναι µικρότερη των 400 mm λαµβάνεται a = 400 mm. 

 
β) Η τιµή αυτή µπορεί να είναι µικρότερη από την ελάχιστη τιµή που καθορίζεται 

σύµφωνα µε το στοιχείο α) για το πάχος της επένδυσης, εφόσον η επιτρεπόµενη τιµή 
έχει καθορισθεί και πιστοποιηθεί βάσει µαθηµατικής απόδειξης για την ικανοποιητική 
αντοχή (διαµήκη, εγκάρσια και τοπική) της γάστρας του σκάφους. 

 
γ) Σε κανένα σηµείο της εξωτερικής επένδυσης, το πάχος που υπολογίζεται σύµφωνα µε 

το στοιχείο α) ή β), δεν είναι µικρότερο των 3 mm. 
 

δ) Οι επενδύσεις ανανεώνονται όταν το πάχος των ελασµάτων δαπέδου, των 
υδροσυλλεκτών, ή του πλευρικού περιβλήµατος µειωθούν περισσότερο από τις 
ελάχιστες τιµές που ορίζονται στα στοιχεία α) ή β), σε συνδυασµό µε το στοιχείο γ). 

 
2. Ο αριθµός και η θέση των διαφραγµάτων επιλέγεται κατά τρόπον ώστε, σε περίπτωση 

υπερχείλισης, το πλοίο να παραµένει πλεύσιµο σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, παράγραφοι 7 
έως 13. Κάθε µέρος της εσωτερικής δοµής που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της 
υποδιαίρεσης αυτών των πλοίων είναι υδατοστεγές και σχεδιασµένο κατά τρόπον ώστε να 
διατηρείται η ακεραιότητα της υποδιαίρεσης. 
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3. Η απόσταση µεταξύ του διαφράγµατος σύγκρουσης και της µπροστινής καθέτου είναι 

τουλάχιστον 0,04 LWL και όχι µεγαλύτερη από 0,04 LWL + 2 m. 
 
4. Ένα εγκάρσιο διάφραγµα µπορεί να εγκαθίσταται σε κοίλωµα διαφράγµατος εάν όλα τα µέρη 

αυτής της κατασκευής βρίσκονται µέσα στην ασφαλή περιοχή. 
 
5. Τα διαφράγµατα τα οποία λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό της µείωσης της 

ευστάθειας σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, παράγραφοι 7 έως 13, πρέπει να είναι υδατοστεγή 
και να εγκαθίστανται µέχρι το κατάστρωµα στεγανών. Όπου δεν υπάρχει κατάστρωµα 
στεγανών, τα εν λόγω διαφράγµατα εκτείνονται σε ύψος τουλάχιστον 20 cm πάνω από τη 
γραµµή περιθωρίου βυθίσεως. 

 
6. Ο αριθµός των ανοιγµάτων σε αυτά τα διαφράγµατα είναι ο µικρότερος δυνατός για τον τύπο 

της κατασκευής και τη συνήθη λειτουργία του πλοίου. Τα ανοίγµατα και οι δίοδοι δεν έχουν 
επιβλαβείς επιπτώσεις στην υδατοστεγή λειτουργία των διαφραγµάτων. 

 
7. Τα στεγανά σύγκρουσης δεν έχουν ανοίγµατα, ούτε πόρτες. 
 
8. Τα διαφράγµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 που χωρίζουν τα µηχανοστάσια από 

τους χώρους επιβατών ή τους χώρους για το πλήρωµα δεν έχουν πόρτες. 
 
9. Στα διαφράγµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 επιτρέπεται να υπάρχουν χειροκίνητες 

πόρτες, χωρίς τηλεχειρισµό, µόνο σε χώρους που οι επιβάτες δεν έχουν πρόσβαση. Οι πόρτες 
αυτές: 

 
α) Παραµένουν πάντοτε κλειστές και ανοίγουν µόνο για να επιτρέψουν τη δίοδο, 
β) διαθέτουν τον κατάλληλο µηχανισµό προκειµένου να µπορούν να κλείνουν γρήγορα 

και µε ασφάλεια, 
γ) εµφανίζουν και στις δύο πλευρές τους την ένδειξη: 

«Κλείνετε αµέσως την πόρτα». 
 
10. Οι πόρτες που αναφέρονται στην παράγραφο 5, οι οποίες παραµένουν ανοικτές για µεγάλα 

διαστήµατα, πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: 
 

α) Πρέπει να µπορούν να κλείνουν και από τις δύο πλευρές του διαφράγµατος και από 
σηµείο µε εύκολη πρόσβαση επάνω από το κατάστρωµα στεγανών, 

β) η πόρτα είναι κατασκευασµένη κατά τρόπον ώστε, αφού κλείσει µε τηλεχειρισµό, να 
µπορεί να ανοίγει και πάλι χειροκίνητα και να κλείνει µε ασφάλεια. Το κλείσιµό της δεν 
εµποδίζεται από κάλυψη µε τάπητα, διαδρόµους πεζών ή άλλα εµπόδια, 
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γ) ο χρόνος για το κλείσιµο µε τηλεχειρισµό είναι τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα αλλά δεν 

υπερβαίνει τα 60 δευτερόλεπτα, 
 

δ) κατά τη διαδικασία κλεισίµατος της πόρτας, ακούγεται αυτόµατος ηχητικός 
συναγερµός, 

 
ε) η κίνηση και ο συναγερµός µπορούν επίσης να λειτουργούν ανεξάρτητα από την 

ηλεκτροδότηση στο σκάφος. Υπάρχει συσκευή κοντά στο τηλεχειριστήριο µε ένδειξη 
για το εάν η πόρτα είναι ανοικτή ή κλειστή. 

 
11. Οι πόρτες στα διαφράγµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 5, και οι ενεργοποιητές τους, 

βρίσκονται στην ασφαλή περιοχή. 
 
12. Υπάρχει σύστηµα προειδοποίησης στην τιµονιέρα µε ένδειξη για το ποιες από τις πόρτες στα 

διαφράγµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 είναι ανοικτές. 
 
13. Οι ανοικτές σωληνώσεις και οι αεραγωγοί τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε, σε οποιαδήποτε 

πιθανή υπερχείλιση, να µην υπάρχει περίπτωση υπερχείλισης των πρόσθετων χώρων ή των 
δεξαµενών. 

 
α) Εάν πολλά διαµερίσµατα συνδέονται ανοικτά µε σωληνώσεις ή αεραγωγούς, οι εν λόγω 

σωληνώσεις και αεραγωγοί οδηγούνται σε κατάλληλη θέση πάνω από την ισαλογραµµή 
σε ύψος µεγαλύτερο αυτού της χειρότερης πιθανής υπερχείλισης. 

 
β) Οι σωληνώσεις δεν χρειάζεται να πληρούν την απαίτηση του στοιχείου α) εάν 

υπάρχουν συσκευές κλεισίµατος στις σωληνώσεις στις περιπτώσεις που οι τελευταίες 
περνούν µέσω των διαφραγµάτων και µπορούν να ελεγχθούν από µακριά, από σηµείο 
επάνω από το κατάστρωµα στεγανών. 

 
γ) Εάν το σύστηµα των σωληνώσεων δεν έχει άνοιγµα σε διαµέρισµα, το σύστηµα αυτό 

θεωρείται ανέπαφο σε περίπτωση βλάβης στο διαµέρισµα εάν διέρχεται από την 
ασφαλή περιοχή και βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο του 0,50 m από τον πυθµένα του 
πλοίου. 

 
14. Τα τηλεχειριστήρια για τις πόρτες των διαφραγµάτων σύµφωνα µε την παράγραφο 10 και τις 

συσκευές κλεισίµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 13, στοιχείο β) επάνω από το 
κατάστρωµα στεγανών, πρέπει να αναφέρονται σαφώς ως τέτοια. 

 
15. Όπου υπάρχουν διπλοί πυθµένες, το ύψος τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 m και όπου 

υπάρχει διπλό πέτσωµα το πλάτος τους πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 m. 
 
16. Είναι δυνατό να υπάρχουν παράθυρα κάτω από τη γραµµή βυθίσεως, µε την προϋπόθεση ότι 

είναι υδατοστεγή, δεν µπορεί να ανοιχθούν, η αντίσταση τους είναι επαρκής και είναι 
σύµφωνα προς το άρθρο 15.06, παράγραφος 14. 
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Άρθρο 15.03 
Ευστάθεια 

 
1. Ο αιτών αποδεικνύει µε υπολογισµό βασιζόµενο στα αποτελέσµατα της εφαρµογής προτύπου 

για την ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση, ότι το πλοίο έχει την ενδεδειγµένη ευστάθεια σε 
άθικτη κατάσταση. Στους υπολογισµούς αυτούς, δεν λαµβάνεται υπόψη το στοίβαγµα και το 
βύθισµα. 

 
2. Η ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση αποδεικνύεται για τις ακόλουθες συνήθεις συνθήκες 

φόρτωσης: 
 

α) Στην έναρξη του ταξιδιού:  

επιβάτες 100%, καύσιµα και γλυκό νερό 98%, υγρά απόβλητα 10%, 

β) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:  

επιβάτες 100%, καύσιµα και γλυκό νερό 50%, υγρά απόβλητα 50%, 

γ) στο τέλος του ταξιδιού:  

επιβάτες 100%, καύσιµα και γλυκό νερό 10%, υγρά απόβλητα 98%, 

δ) σκάφος χωρίς φορτίο:  

κανένας επιβάτης, καύσιµο και γλυκό νερό 10%, κανένα υγρό απόβλητο.  
 

Για όλες τις συνήθεις συνθήκες φόρτωσης, οι δεξαµενές έρµατος θεωρούνται ως είτε κενές 
είτε πλήρεις σύµφωνα µε τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας. 
 
Ως προϋπόθεση για την αλλαγή του έρµατος εν πλω, η απαίτηση της παραγράφου 3, στοιχείο 
(δ) αποδεικνύεται για τις ακόλουθες συνθήκες φόρτωσης : 

 
επιβάτες 100%, καύσιµα και γλυκό νερό 50%, υγρά απόβλητα 50%, όλες οι άλλες δεξαµενές 
υγρών (συµπεριλαµβανοµένου του έρµατος) θεωρούνται γεµάτες κατά 50%. 

 
Εάν δεν µπορεί να πληρωθεί αυτός ο όρος, το γεγονός καταγράφεται στο κοινοτικό 
πιστοποιητικό, στον χώρο (52), έτσι ώστε, όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω, οι δεξαµενές 
έρµατος να µπορούν να είναι µόνο κενές ή πλήρεις και, εν πλω, οι συνθήκες όσον αφορά το 
έρµα δεν πρέπει να αλλάζουν. 
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3. Η απόδειξη της ενδεδειγµένης ευστάθειας σε άθικτη κατάσταση µε υπολογισµό, 

προσκοµίζεται µε τη χρήση των ακόλουθων ορισµών για την ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση 
και για τις συνήθεις συνθήκες φόρτωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχεία α) 
έως δ): 

 
α) Ο µέγιστος µοχλοβραχίονας ανόρθωσης hmax επέρχεται σε γωνία κλίσης φmax ≥ 15° και 

δεν είναι µικρότερος από 0,20 m. Εντούτοις, εάν φf < φmax, ο µοχλοβραχίονας 
ανόρθωσης στη γωνία υπερχείλισης από τα κάτω φf δεν είναι µικρότερος των 0,20 m· 

 
β) η γωνία υπερχείλισης από τα κάτω φf δεν είναι µικρότερη των 15°· 

 
γ) το εµβαδόν Α της καµπύλης του µοχλοβραχίονα ανόρθωσης λαµβάνει τουλάχιστον µία 

από τις ακόλουθες τιµές, αναλόγως της θέσεως των γωνιών φf και φmax : 
 
Περίπτωση   A 
1 φmax = 15°  0,07 m.rad της γωνίας φ = 15° 
2 15° < φmax < 30° φmax ≤ φf 0,055+0.001 · (30- φmax) m.rad της γωνίας φmax 
3 15° < φf < 30° φmax > φf 0,055+0.001 · (30- φf) m.rad της γωνίας φf 
4 φmax ≥ 30° and φf ≥ 30°  0,055 m.rad της γωνίας φ = 30° 
 

Όπου 
hmax είναι ο µέγιστος µοχλοβραχίονας ανόρθωσης  
φ η γωνία κλίσης 
φf η γωνία υπερχείλισης από τα κάτω, δηλαδή η γωνία κλίσης στην οποία τα ανοίγµατα 
στη γάστρα, στο υπερκατασκεύασµα ή στο κατάστρωµα, τα οποία δεν µπορούν να 
κλείσουν ώστε να είναι υδατοστεγή, βυθίζονται 
φmax η γωνία κλίσης στην οποία παρατηρείται ο µέγιστος µοχλοβραχίονας ανόρθωσης 
A το εµβαδόν κάτω από την καµπύλη των µοχλοβραχιόνων ανόρθωσης· 

 
δ) το αρχικό µετακεντρικό ύψος GM0, µετά τη διόρθωση για τις ελεύθερες επιφάνειες σε 

δεξαµενές υγρών, δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 0,15 m· 
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ε) σε εκάστη των δύο ακόλουθων περιπτώσεων, η γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 12ο: 

 
αα) στην περίπτωση της ροπής κλίσης που οφείλεται σε επιβάτες και στον άνεµο 

σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, 
 

ββ) στην περίπτωση της ροπής κλίσης που οφείλεται σε επιβάτες και στη στροφή 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 6· 

 
στ) για ροπή κλίσης οφειλόµενη σε ροπές που αναπτύσσονται λόγω των επιβατών, ανέµου 

και στροφής σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6, το υπολειµµατικό ύψος εξάλων 
δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 200 mm· 

 
ζ) για πλοία µε παράθυρα ή άλλα ανοίγµατα στη γάστρα, τα οποία βρίσκονται κάτω από 

τα καταστρώµατα στεγανών και δεν είναι υδατοστεγή, η υπολειµµατική απόσταση 
ασφαλείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm όσον αφορά τις τρεις ροπές κλίσης που 
προκύπτουν από το στοιχείο στ). 

 
4. Η ροπή κλίσης που οφείλεται σε συσσώρευση των ατόµων στο ένα πλευρό υπολογίζεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο : 
 

∑ ⋅⋅=⋅⋅= iiP yPgyPgM  [kNm] 
 

όπου : 
P = συνολική µάζα ατόµων επί του πλοίου σε [t], υπολογιζόµενη προσθέτοντας τον µέγιστο 

επιτρεπόµενο αριθµό επιβατών και τον µέγιστο αριθµό πληρώµατος υπό συνήθεις 
συνθήκες λειτουργίας, µε µέση µάζα ανά άτοµο 0,075 t 

y = πλευρική απόσταση του κέντρου βαρύτητας της συνολικής µάζας των ατόµων P από 
την κεντρική γραµµή σε [m] 

g = επιτάχυνση της βαρύτητας (g = 9.81 m/s²) 
Pi = µάζα ατόµων σε επιφάνεια Ai σε [t] 

Pi = ni · 0.075 · Ai [t] 
όπου 
Ai = επιφάνεια κατειληµµένη από άτοµα σε [m²] 
ni = αριθµός ατόµων ανά τετραγωνικό µέτρο 

ni = 4 για ελεύθερους χώρους καταστρώµατος και χώρους καταστρώµατος µε 
κινητά στοιχεία· για χώρους καταστρώµατος µε σταθερά στοιχεία, π.χ. πάγκους, 
το ni υπολογίζεται εκλαµβάνοντας επιφάνεια πλάτους 0,45 m και βάθους 
καθίσµατος 0,75 m ανά άτοµο 

yi = πλευρική απόσταση του γεωµετρικού κέντρου της επιφάνειας Ai από την κεντρική 
γραµµή σε [m] 
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Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται για συγκέντρωση ατόµων τόσο στην αριστερή όσο και στη 
δεξιά πλευρά του πλοίου. 

 
Η κατανοµή των ατόµων αντιστοιχεί στη χειρότερη δυνατή από άποψη ευστάθειας. Για τον 
υπολογισµό της ροπής των ατόµων, οι καµπίνες εκλαµβάνονται ως κενές. 
 
Για τον υπολογισµό των καταστάσεων φόρτωσης, το κέντρο βάρους των ατόµων 
τοποθετείται στο 1 m πάνω από το χαµηλότερο σηµείο του καταστρώµατος σε 0,5 LWL, 
αγνοούνται τυχόν καµπυλότητες του καταστρώµατος και η µάζα ανά άτοµο εκτιµάται σε 
0,075 t. 

 
Μπορεί να πραγµατοποιηθεί λεπτοµερής υπολογισµός των χώρων του καταστρώµατος που 
καταλαµβάνεται από άτοµα εάν χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθες τιµές : 
 

P = 1.1 · Fmax · 0.075 για πλοία ηµερήσιων εκδροµών 

1.5 · Fmax · 0.075 για πλοία µε καµπίνες 

όπου 

Fmax = ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων επί του πλοίου 

y = B/2 σε [m] 

 
5. Η οφειλόµενη στην πίεση του ανέµου ροπή (Mw), υπολογίζεται ως εξής : 
 
 Mw = pw · Aw · (lw+T/2) [kNm] 

όπου 

pw = η ειδική πίεση του ανέµου 0.25 kN/m², 

Aw = πλευρική επιφάνεια του πλοίου πάνω από το επίπεδο βυθίσµατος σύµφωνα µε τη 

συγκεκριµένη κατάσταση φόρτωσης, σε m², 

lw =  απόσταση του κέντρου βάρους της πλευρικής επιφάνειας AW από το επίπεδο 

βυθίσµατος σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη κατάσταση φόρτωσης, σε m. 
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6. Η οφειλόµενη στην φυγόκεντρο δύναµη ροπή (Mdr), η οποία προκαλείται από τη στροφή του 

πλοίου, υπολογίζεται ως εξής : 
 

Mdr = cdr · CB · v² · D/LWL · (KG - T/2) [kNm] 
 

όπου 
 

cdr = συντελεστής 0,45, 
 

CB = συντελεστής εκτοπίσµατος (εάν δεν είναι γνωστός λαµβάνεται 1,0), 
 

v = µέγιστη ταχύτητα πλοίου σε m/s, 
 

KG = απόσταση µεταξύ του κέντρου βάρους και της καρίνας σε m. 
 

Για επιβατηγά πλοία µε συστήµατα πρόωσης προβλεπόµενα στο άρθρο 6.06, η Mdr προκύπτει 
από δοκιµές σε πλήρη κλίµακα ή σε µοντέλα, διαφορετικά από υπολογισµούς. 

 
7. Ο αιτών αποδεικνύει µε υπολογισµό βασιζόµενο στη µέθοδο της απωλεσθείσας πλευστότητας 

ότι η ευστάθεια του πλοίου που έχει υποστεί ζηµιά είναι η ενδεδειγµένη σε περίπτωση 
υπερχείλισης. Στους υπολογισµούς αυτούς, δεν λαµβάνονται υπόψη το στοίβαγµα και το 
βύθισµα. 

 
8. Η πλευστότητα του πλοίου σε περίπτωση υπερχείλισης να αποδεικνύεται για τις συνήθεις 

συνθήκες φόρτωσης που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Συνεπώς, πρέπει να υπολογίζεται 
µαθηµατικά η επαρκής ευστάθεια για τα τρία ενδιάµεσα στάδια υπερχείλισης (υπερχείλιση 
25%, 50% και 75%) και για το τελικό στάδιο υπερχείλισης. 

 
9. Τα επιβατηγά πλοία πρέπει να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις κατάστασης ενός 

διαµερίσµατος και δύο διαµερισµάτων. 
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Σε περίπτωση υπερχείλισης, ισχύουν οι ακόλουθες παραδοχές όσον αφορά το µέγεθος της 
ζηµιάς: 

 
 1 διαµέρισµα 2 διαµερίσµατα 
∆ιαστάσεις της πλευρικής ζηµιάς  
διαµήκης l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

εγκάρσια b [m] B/5 0,59 

κατακόρυφη h [m] από τον πυθµένα του πλοίου έως το θωράκιο 
χωρίς περιορισµό 

∆ιαστάσεις της ζηµιάς στον 
πυθµένα  

διαµήκης l [m] 1,20 + 0,07 · LWL 

εγκάρσια b [m] B/5 

κατακόρυφη h [m] 
0,59, το σύστηµα σωληνώσεων που έχει 

εγκατασταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 15.02, 
παράγραφος 13, στοιχείο γ), θεωρείται ανέπαφο

 
α) Στην περίπτωση ενός διαµερίσµατος, τα διαφράγµατα θεωρούνται ανέπαφα εάν η 

απόσταση µεταξύ δύο συνεχόµενων διαφραγµάτων είναι µεγαλύτερη από το µήκος της 
ζηµιάς. Τα διαµήκη διαφράγµατα που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη από Β/3 από 
το εξωτερικό περίβληµα, µετρώµενη κάθετα στην κεντρική γραµµή από το εξωτερικό 
του περιβλήµατος, δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό. 

 
β) Στην περίπτωση των δύο διαµερισµάτων, τα διαφράγµατα που βρίσκονται στο χώρο της 

ζηµιάς θεωρούνται ότι έχουν υποστεί ζηµιά. Αυτό σηµαίνει ότι η θέση των 
διαφραγµάτων επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι το επιβατηγό πλοίο 
παραµένει πλεύσιµο µετά την υπερχείλιση δύο ή περισσότερων συνεχόµενων 
διαφραγµάτων στη διαµήκη κατεύθυνση. 
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γ) Το χαµηλότερο σηµείο κάθε µη υδατοστεγούς ανοίγµατος (π.χ. πόρτες, παράθυρα, 

στόµια πρόσβασης) πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 0,10 m επάνω από την 
ισαλογραµµή που έχει υποστεί ζηµιά. Το κατάστρωµα στεγανών δεν βυθίζεται στο 
τελικό στάδιο της υπερχείλισης. 

 
δ) Η διαπερατότητα θεωρείται ότι είναι 95 %. Εάν διαπιστωθεί µε υπολογισµό ότι η µέση 

διαπερατότητα σε ένα συγκεκριµένο διαµέρισµα είναι κατώτερη του 95 %, η 
υπολογιζόµενη διαπερατότητα πρέπει να αντικαθιστά την τιµή αυτή. 

 
Οι τιµές που τηρούνται δεν πρέπει να είναι µικρότερες από : 

 
Σαλόνια 95 % 

 
Μηχανοστάσια και λεβητοστάσια 85 % 

 
Αποθήκες φόρτωσης, αποσκευών, και προµηθειών 75% 

 
∆ιπλά δάπεδα, δεξαµενές καυσίµων και άλλες δεξαµενές, ανάλογα µε 
το εάν οι όγκοι αυτοί πρέπει, σύµφωνα µε τον προορισµό τους, να 
θεωρούνται πλήρεις ή κενοί προκειµένου το πλοίο να επιπλέει στο 
επίπεδο του µέγιστου βυθίσµατος 0 ή 95 %. 

 
Ο υπολογισµός της ελεύθερης επιφάνειας σε ενδιάµεσα στάδια της υπερχείλισης πρέπει 
να βασίζεται στη µικτή επιφάνεια των διαµερισµάτων που έχουν υποστεί ζηµιά. 

 
ε) Εάν ζηµιά µικρότερων διαστάσεων από αυτές που εκτίθενται πιο πάνω έχει 

σηµαντικότερες επιπτώσεις στην κλίση ή στην απώλεια του µετακεντρικού ύψους, τότε 
λαµβάνεται υπόψη για τους υπολογισµούς. 

 
10. Για όλα τα ενδιάµεσα στάδια υπερχείλισης που αναφέρονται στην παράγραφο 8, πρέπει να 

πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια : 
 

α) Η γωνία κλίσης ϕ στη θέση ισορροπίας του εν λόγω ενδιάµεσου σταδίου δεν 
υπερβαίνει τις 15°, 

 
β) πέραν της κλίσεως στη θέση ισορροπίας του εν λόγω ενδιάµεσου σταδίου, το θετικό 

µέρος της καµπύλης του µοχλοβραχίονα ανόρθωσης πρέπει να δείχνει τιµή 
µοχλοβραχίονα ανόρθωσης GZ ≥ 0,02 m πριν τη βύθιση του πρώτου µη 
προστατευµένου ανοίγµατος ή πριν η γωνία κλίσης φ φθάσει τις 25°, 

 
γ) τα µη-υδατοστεγή ανοίγµατα δεν πρέπει να βυθίζονται πριν επέλθει η κλίση στη θέση 

ισορροπίας του εν λόγω ενδιάµεσου σταδίου. 
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11. Στο τελικό στάδιο της υπερχείλισης, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια 
λαµβάνοντας υπόψη τη ροπή κλίσης λόγω των ατόµων, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 : 

 
α) Η γωνία κλίσης ϕE δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10°, 

 
β) πέραν της θέσης ισορροπίας, το θετικό µέρος της καµπύλης του µοχλοβραχίονα 

ανόρθωσης πρέπει να δείχνει τιµή µοχλοβραχίονα ανόρθωσης GZR ≥ 0.05 m µε 
εµβαδόν A ≥ 0.0065 m·rad. Οι ελάχιστες αυτές τιµές ευστάθειας πρέπει να ισχύουν 
µέχρι τη βύθιση του πρώτου µη προστατευµένου ανοίγµατος και, εν πάση περιπτώσει, 
πριν η γωνία κλίσης γίνει ϕm  ≤ 25°, 
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κατάσταση 
υπερχείλισης 

ϕE ≤ 10° A ≥ 0,065 mrad 

GZK (µοχλός λόγω ροπής
ατόµων) 

Γωνία κλίσης ϕ [°] 
πρώτο µη προστατευµένο 
άνοιγµα στο νερό, όµως ϕm 
≤ 25° 

Ισορροπία σε 
κατάσταση 
υπερχείλισης λόγω 
ροπής ατόµων

 
γ) τα µη-υδατοστεγή ανοίγµατα δεν πρέπει να βυθίζονται πριν επιτευχθεί η θέση 

ισορροπίας· εάν τα εν λόγω ανοίγµατα βυθισθούν πριν από το στάδιο αυτό, οι χώροι 
πρόσβασης θεωρούνται, για τους υπολογισµούς της ευστάθειας πλοίου που έχει υποστεί 
ζηµιά, ότι έχουν υπερχειλίσει. 
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12. Οι συσκευές κλεισίµατος που µπορούν να κλείνουν υδατοστεγώς φέρουν ανάλογη σήµανση. 
 
13. Εάν υπάρχουν ανοίγµατα ισοστάθµισης της υπερχείλισης ώστε να µειώνεται η ασύµµετρη 

υπερχείλιση, πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους : 
 

α) Για τον υπολογισµό της ισοστάθµισης, ισχύει ο κανονισµός, IMO A.266 (VIII), 
 
β) πρέπει να ενεργοποιούνται αυτοµάτως, 
 
γ) δεν διαθέτουν συσκευές κλεισίµατος, 
 
δ) ο συνολικός χρόνος για την αντιστάθµιση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. 

 
Άρθρο 15.04 

Απόσταση ασφαλείας και ύψος εξάλων 
 
1. Η απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το άθροισµα : 

α) του πρόσθετου πλευρικού βυθίσµατος, µετρηµένου στο εξωτερικό περίβληµα, το οποίο 
προκύπτει από την επιτρεπόµενη γωνία κλίσης σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, 
παράγραφος 3, στοιχείο ε), και 

β) της υπολειµµατικής απόστασης ασφαλείας σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, παράγραφος 3, 
στοιχείο ζ). 

 
Για τα πλοία χωρίς κατάστρωµα στεγανών, η απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι 500 mm 
τουλάχιστον. 

 
2. Το ύψος εξάλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο προς το άθροισµα : 

α) του πρόσθετου πλευρικού βυθίσµατος, µετρηµένου στο εξωτερικό περίβληµα, το οποίο 
προκύπτει από την γωνία κλίσης σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, παράγραφος 3, στοιχείο 
ε), και 

β) του υπολειµµατικού ύψους των εξάλων σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, παράγραφος 3, 
στοιχείο στ). 

 
Εντούτοις, το ύψος εξάλων πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm. 

 
3. Το επίπεδο µέγιστου βυθίσµατος πρέπει να καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να τηρείται η 

ανώτερη απόσταση ασφαλείας η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 και το ύψος εξάλων το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 2, καθώς και στα άρθρα 15.02 και 15.03. 

 
4. Για λόγους ασφαλείας, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να ορίζει µεγαλύτερο ύψος εξάλων ή 

ανώτερη απόσταση ασφαλείας. 
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Άρθρο 15.05 

Μέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός επιβατών 
 
1. Ο φορέας επιθεώρησης καθορίζει τον µέγιστο επιτρεπόµενο αριθµό επιβατών και καταγράφει 

αυτόν τον αριθµό στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 
 
2. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός επιβατών δεν πρέπει να υπερβαίνει καµία από τις 

ακόλουθες τιµές : 
α) τον αριθµό των επιβατών για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν χώροι 

εκκένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 15.06, παράγραφος 8, 
β) τον αριθµό των επιβατών που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισµό της ευστάθειας 

σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, 
γ) τον αριθµό των διαθέσιµων κουκετών για επιβάτες σε πλοία µε καµπίνα που 

χρησιµοποιούνται για ταξίδια που περιλαµβάνουν διανυκτέρευση. 
 
3. Για τα πλοία µε καµπίνες που χρησιµοποιούνται επίσης ως πλοία ηµερήσιων εκδροµών, ο 

αριθµός των επιβατών υπολογίζεται τόσο για τη χρήση του πλοίου ως πλοίου ηµερήσιων 
εκδροµών, όσο και ως πλοίου µε καµπίνες και καταγράφεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 

 
4. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός επιβατών αναγράφεται σε ευκρινείς επιγραφές στο πλοίο 

σε λίαν εµφανή σηµεία. 
 

Άρθρο 15.06 
Αίθουσες και χώροι επιβατών 

 
1. Οι αίθουσες επιβατών : 

α) σε όλα τα καταστρώµατα, πρέπει να ευρίσκονται πίσω από το στεγανό σύγκρουσης και, 
εάν βρίσκονται κάτω από κατάστρωµα στεγανών, µπροστά από το επίπεδο του 
πρυµναίου διαφράγµατος, και 

β) πρέπει να είναι αεροστεγώς διαχωρισµένες από το µηχανοστάσιο και το λεβητοστάσιο, 
γ) πρέπει να είναι διαρρυθµισµένες κατά τρόπον ώστε να µην εµποδίζεται η απρόσκοπτη 

θέα σύµφωνα µε το άρθρο 7.02. 
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2. Τα ντουλάπια και οι χώροι κατά το άρθρο 11.13, που προορίζονται για την αποθήκευση 

εύφλεκτων υγρών, πρέπει να βρίσκονται εκτός του χώρου επιβατών. 
 
3. Ο αριθµός και το πλάτος των εξόδων από τις αίθουσες επιβατών πρέπει να είναι σύµφωνα 

προς τις ακόλουθες απαιτήσεις : 
α) Οι αίθουσες ή τα συγκροτήµατα αιθουσών που είναι κατασκευασµένα ή 

διαρρυθµισµένα για 30 ή περισσότερους επιβάτες ή που περιλαµβάνουν κουκέτες για 
12 ή περισσότερους επιβάτες, έχουν τουλάχιστον δύο εξόδους. Στα πλοία ηµερήσιων 
εκδροµών η µία από τις δύο αυτές εξόδους µπορεί να αντικαθίσταται από δύο εξόδους 
κινδύνου. 

β) Εάν υπάρχουν αίθουσες κάτω από το κατάστρωµα στεγανών, µια από τις εξόδους 
µπορεί να είναι υδατοστεγής πόρτα διαφράγµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 15.02, 
παράγραφος 10, που να οδηγεί σε παρακείµενο διαµέρισµα από το οποίο να υπάρχει 
απευθείας πρόσβαση στο επάνω κατάστρωµα. Η άλλη έξοδος οδηγεί απευθείας σε 
υπαίθριο χώρο ή στο κατάστρωµα στεγανών ή, εάν επιτρέπεται σύµφωνα µε το στοιχείο 
α), λειτουργεί ως έξοδος κινδύνου και οδηγεί στα προαναφερθέντα σηµεία. Αυτή η 
απαίτηση δεν ισχύει για τις ατοµικές καµπίνες. 

γ) Οι έξοδοι σύµφωνα µε τα στοιχεία α) και β) είναι κατάλληλα διαρρυθµισµένες και 
έχουν καθαρό πλάτος τουλάχιστον 0,80 m και καθαρό ύψος τουλάχιστον 2,00 m. Για 
τις πόρτες στις καµπίνες επιβατών και σε άλλα µικρά δωµάτια, το καθαρό πλάτος 
µπορεί να µειώνεται σε 0,70 m. 

δ) Στην περίπτωση αιθουσών ή συγκροτηµάτων αιθουσών που προορίζονται για 
περισσότερους από 80 επιβάτες, το συνολικό πλάτος όλων των εξόδων που 
προορίζονται για τους επιβάτες και που χρησιµοποιούνται από αυτούς σε έκτακτη 
ανάγκη, είναι τουλάχιστον 0,01 m ανά επιβάτη. 

ε) Εάν το συνολικό πλάτος των εξόδων καθορίζεται από τον αριθµό των επιβατών, το 
πλάτος κάθε εξόδου είναι τουλάχιστον 0,005 m ανά επιβάτη. 

στ) Η στενότερη πλευρά των εξόδων κινδύνου έχει µήκος τουλάχιστον 0,60 m ή ελάχιστη 
διάµετρο 0,70 m. Ανοίγουν προς τον χώρο διαφυγής και φέρουν σήµανση και στις δύο 
πλευρές. 

ζ) Οι έξοδοι από τους χώρους που προορίζονται προς χρήση από άτοµα µειωµένης 
κινητικότητας έχουν καθαρό πλάτος τουλάχιστον 0,90 m. Οι έξοδοι που 
χρησιµοποιούνται συνήθως για την επιβίβαση και την αποβίβαση ατόµων µειωµένης 
κινητικότητας έχουν καθαρό πλάτος τουλάχιστον 1,50 m. 

4. Οι πόρτες στις αίθουσες επιβατών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 
α) Εκτός από τις πόρτες που οδηγούν σε διαδρόµους επικοινωνίας, πρέπει να µπορούν να 

ανοίγουν προς τα έξω ή να είναι κατασκευασµένες σαν συρόµενες πόρτες. 
β) Οι πόρτες στις καµπίνες να είναι κατασκευασµένες κατά τρόπον ώστε να µπορούν 

ξεκλειδώνουν από έξω ανά πάσα στιγµή. 
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γ) Οι ηλεκτρικές πόρτες να µπορούν να ανοίγουν εύκολα σε περίπτωση διακοπής του 

ρεύµατος. 
δ) Όσον αφορά τις πόρτες που προορίζονται να χρησιµοποιούνται από άτοµα µειωµένης 

κινητικότητας πρέπει, από την κατεύθυνση ανοίγµατος της πόρτας να υπάρχει ελάχιστο 
κενό 0,60 m µεταξύ του εσωτερικού άκρου του πλαισίου της πόρτας, από την πλευρά 
της κλειδαριάς και του πλησιέστερου κάθετου τοίχου. 

 
5. Οι διάδροµοι επικοινωνίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 

α) Να έχουν καθαρό πλάτος τουλάχιστον 0,80 m ή, εάν οδηγούν σε χώρους 
προοριζόµενους για περισσότερα από 80 άτοµα, τουλάχιστον 0,01 m ανά επιβάτη. 

β) Το καθαρό τους ύψος να είναι τουλάχιστον 2,00 m. 
γ) Οι διάδροµοι επικοινωνίας που προορίζονται να χρησιµοποιούνται από άτοµα 

µειωµένης κινητικότητας να έχουν καθαρό πλάτος 1,30 m. Οι διάδροµοι επικοινωνίας 
πλάτους µεγαλύτερου από 1,50 m να διαθέτουν χειραγωγούς και στις δύο πλευρές. 

δ) Στις περιπτώσεις που τµήµα του πλοίου ή αίθουσά του προοριζόµενη για επιβάτες 
διαθέτει µόνο έναν διάδροµο επικοινωνίας, το καθαρό του πλάτος να είναι τουλάχιστον 
1,00 m. 

ε) Οι διάδροµοι επικοινωνίας δεν πρέπει να έχουν σκαλοπάτια. 
στ) Να οδηγούν µόνο στα καταστρώµατα, σε αίθουσες ή σε κλιµακοστάσια. 
ζ) Τα αδιέξοδα στους διαδρόµους επικοινωνίας να µην υπερβαίνουν τα δύο µέτρα. 

 
6. Πέραν των διατάξεων της παραγράφου 5, οι διάδροµοι διαφυγής πρέπει επίσης να πληρούν 

τις ακόλουθες απαιτήσεις : 
α) Τα κλιµακοστάσια, οι έξοδοι και οι έξοδοι κινδύνου να είναι διατεταγµένες κατά 

τρόπον ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς σε οιονδήποτε χώρο, οι άλλοι χώροι να µπορούν 
να εκκενωθούν µε ασφάλεια. 

β) Οι διάδροµοι διαφυγής να οδηγούν από τον συντοµότερο δρόµο στους χώρους 
εκκένωσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 8. 

γ) Οι διάδροµοι διαφυγής να µην διέρχονται από µηχανοστάσια ή µαγειρεία. 
δ) Να µην υπάρχουν σκαλοπάτια, σκάλες ή παρόµοια σε όλο το µήκος των διαδρόµων 

διαφυγής. 
ε) Οι πόρτες προς τους διαδρόµους διαφυγής να είναι κατασκευασµένες κατά τρόπον 

ώστε να µην µειώνουν το ελάχιστο πλάτος του διαδρόµου διαφυγής που αναφέρεται 
στην παράγραφο 5, στοιχείο α) ή δ). 

στ) Οι διάδροµοι διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου να σηµαίνονται ευκρινώς. Τα σήµατα να 
ανάβουν από το σύστηµα φωτισµού έκτακτης ανάγκης. 
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7. Οι διάδροµοι διαφυγής και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να διαθέτουν ενδεδειγµένο σύστηµα 

ασφαλούς καθοδήγησης. 
 
8. Πρέπει να υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης για όλους τους ευρισκόµενους επί του πλοίου, οι 

οποίοι να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 
α) Η συνολική επιφάνεια των χώρων συγκέντρωσης σε m2 να αντιστοιχεί τουλάχιστον 

στην τιµή που προκύπτει από τους ακόλουθους τύπους : 
πλοία ηµερήσιων εκδροµών: AS = 0,35 · Fmax [m²] 
πλοία µε καµπίνες: AS = 0,45 · Fmax [m²] 
Για τους τύπους αυτούς, ισχύει ο ακόλουθος ορισµός: 
Fmax ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός επιβατών επί του πλοίου 

β) Όλοι οι χώροι συγκέντρωσης ή εκκένωσης να είναι µεγαλύτεροι από 10 m2. 
γ) Στους χώρους συγκέντρωσης να µην υπάρχουν κινητά ή σταθερά στοιχεία. 
δ) Εάν υπάρχουν κινητά στοιχεία σε αίθουσα που περιλαµβάνει χώρους συγκέντρωσης, 

αυτά πρέπει να ασφαλίζονται κατά τον δέοντα τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ολίσθηση. 
ε) Η πρόσβαση στα σωστικά µέσα να είναι ευχερής από τους χώρους εκκένωσης. 
στ) Η εκκένωση να µπορεί να γίνεται µε ασφάλεια από τους χώρους εκκένωσης, από 

οιαδήποτε πλευρά του πλοίου. 
ζ) Οι χώροι συγκέντρωσης να βρίσκονται πάνω από τη γραµµή περιθωρίου βυθίσεως. 
η) Οι χώροι συγκέντρωσης και εκκένωσης να εµφαίνονται στο σχέδιο ασφαλείας και να 

σηµαίνονται στο πλοίο. 
θ) Εάν υπάρχουν κινητά ή σταθερά στοιχεία σε αίθουσα που περιλαµβάνει χώρους 

συγκέντρωσης, κατά τον υπολογισµό της συνολικής επιφάνειας των χώρων 
συγκέντρωσης σύµφωνα µε το στοιχείο α), δεν χρειάζεται να λαµβάνεται υπόψη ο 
αριθµός ατόµων που αντιστοιχούν σε αυτήν. Εντούτοις, ο αριθµός ατόµων για τα οποία 
λαµβάνονται υπόψη σταθερά καθίσµατα ή πάγκοι σε συγκεκριµένο χώρο, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τον αριθµό ατόµων για τα οποία υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης στη 
συγκεκριµένη αίθουσα. 

ι) Οι διατάξεις των στοιχείων δ) και θ) ισχύουν επίσης για τα ελεύθερα καταστρώµατα 
στα οποία έχουν προβλεφθεί χώροι συγκέντρωσης. 

ια) Εάν υπάρχουν επί του πλοίου συλλογικά σωστικά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 15.09, 
παράγραφος 5, ο αριθµός των ατόµων για τα οποία προορίζονται αυτά τα µέσα δεν 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό της συνολικής επιφάνειας των 
χώρων συγκέντρωσης που αναφέρεται στο στοιχείο α). 
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ιβ) Εντούτοις, σε όλες τις περιπτώσεις που ισχύουν οι διατάξεις των στοιχείων θ) έως ια), η 

συνολική επιφάνεια σύµφωνα µε το στοιχείο α) πρέπει να επαρκεί για το 50% 
τουλάχιστον του µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού επιβατών. 

9. Οι σκάλες και τα πλατύσκαλά τους στους χώρους επιβατών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις : 
α) Να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13056: 2000. 
β) Να έχουν καθαρό πλάτος τουλάχιστον 0,80 m ή, εάν οδηγούν σε διαδρόµους 

επικοινωνίας ή σε χώρους προοριζόµενους για περισσότερους από 80 επιβάτες, 
τουλάχιστον 0,01 m ανά επιβάτη. 

γ) Να έχουν καθαρό πλάτος τουλάχιστον 1,00 m εάν αποτελούν τη µόνη πρόσβαση σε 
χώρο προοριζόµενο για επιβάτες. 

δ) Εάν δεν υπάρχει τουλάχιστον µία σκάλα σε κάθε πλευρά του πλοίου στην ίδια αίθουσα, 
να βρίσκεται στην ασφαλή περιοχή. 

ε) Επιπλέον, οι σκάλες που προορίζονται για άτοµα µειωµένης κινητικότητας πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις : 
αα) Η κλίση της σκάλας να µην υπερβαίνει τις 38ο. 
ββ) Η σκάλα να έχει καθαρό πλάτος τουλάχιστον 0,90 m. 
γγ) Οι σπειροειδείς σκάλες απαγορεύονται. 
δδ) Η σκάλα να µην τοποθετείται εγκάρσια στο πλοίο. 
εε) Οι χειραγωγοί στις σκάλες εκτείνονται περίπου 0,30 m πέραν της αρχής και του 

τέλους της σκάλας, χωρίς να εµποδίζουν την κυκλοφορία. 
στστ) Οι χειραγωγοί, το εµπρός τµήµα του πρώτου και του τελευταίου σκαλιού 

τουλάχιστον και η κάλυψη του δαπέδου στις άκρες της σκάλας, να τονίζονται µε 
χρώµα. 

 
Οι ανελκυστήρες για άτοµα µειωµένης κινητικότητας και ο εξοπλισµός ανέλκυσης όπως οι 
ανελκυστήρες που χρησιµοποιούνται σε σκάλες ή οι πλατφόρµες ανύψωσης, πρέπει να 
κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα οικεία πρότυπα ή µε κανονισµό κράτους µέλους. 
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10. Τα ανοικτά µέρη του καταστρώµατος που προορίζονται για επιβάτες πρέπει να πληρούν τις 

ακόλουθες απαιτήσεις : 
α) Να περιβάλλονται από σταθερή κουπαστή ή χειραγωγό ύψους τουλάχιστον 1,00 m, ή 

από παραπέτο σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 711:1995, τύπου PF, PG ή PZ. 
Οι κουπαστές και οι χειραγωγοί στα καταστρώµατα που προορίζονται να 
χρησιµοποιούνται από άτοµα µειωµένης κινητικότητας έχουν ύψος τουλάχιστον 1,10 
m. 

β) Τα ανοίγµατα και ο εξοπλισµός για την επιβίβαση ή την αποβίβαση, καθώς και τα 
ανοίγµατα για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση πρέπει να µπορούν να ασφαλίζονται και 
να έχουν καθαρό πλάτος τουλάχιστον 1,00 m. Τα ανοίγµατα που χρησιµοποιούνται 
συνήθως για την επιβίβαση ή την αποβίβαση ατόµων µειωµένης κινητικότητας να 
έχουν καθαρό πλάτος τουλάχιστον 1,50 m. 

γ) Εάν τα ανοίγµατα και ο εξοπλισµός για την επιβίβαση και την αποβίβαση δεν φαίνονται 
από την τιµονιέρα, πρέπει να υπάρχει οπτική ή ηλεκτρονική βοήθεια. 

δ) Οι καθήµενοι επιβάτες δεν εµποδίζουν την απρόσκοπτη θέα σύµφωνα µε το 
άρθρο 7.02. 

 
11. ∆ιασφαλίζεται ότι στα µέρη του πλοίου που δεν προορίζονται για επιβάτες, ιδίως δε στην 

τιµονιέρα, στα βαρούλκα και στα µηχανοστάσια, δεν επιτρέπεται η άνευ λόγου πρόσβαση. Σε 
όλα αυτά τα σηµεία πρόσβασης τοποθετείται σε ευκρινές σηµείο το σύµβολο που παρατίθεται 
στο σχέδιο 1 του προσαρτήµατος Ι. 

 
12. Οι σανιδόσκαλες πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14206: 

2003. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10.02, παράγραφος 2, στοιχείο δ), το µήκος τους 
µπορεί να είναι µικρότερο από 4 m. 

 
13. Οι χώροι κυκλοφορίας που προορίζονται για άτοµα µειωµένης κινητικότητας πρέπει να έχουν 

καθαρό πλάτος 1,30 m και να είναι χωρίς σκαλιά πόρτας και πλατύσκαλα ύψους µεγαλύτερου 
από 0.025 m. Στους τοίχους των χώρων αυτών, πρέπει να υπάρχουν χειραγωγοί σε ύψος 0,90 
m από το έδαφος. 

 
14. Οι γυάλινες πόρτες και τοίχοι στους χώρους κυκλοφορίας, όπως και τα τζάµια των 

παραθύρων, πρέπει να είναι κατασκευασµένα από σκληρυµένο γυαλί ή από γυαλί σε 
στρωµατώσεις. Μπορούν επίσης να είναι κατασκευασµένα από συνθετικό υλικό, υπό τον όρο 
ότι το επιτρέπουν οι διατάξεις περί πυροπροστασίας. 

 
Οι διαφανείς πόρτες και τοίχοι που εκτείνονται µέχρι του ύψους του δαπέδου στους χώρους 
κυκλοφορίας, πρέπει να φέρουν ευανάγνωστη προειδοποιητική σήµανση. 
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15. Οι υπερκατασκευές ή οι οροφές τους που αποτελούνται αποκλειστικά από πανοραµικά 

τζάµια πρέπει να κατασκευάζονται µόνο από υλικά τα οποία, σε περίπτωση ατυχήµατος, 
µειώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο τραυµατισµού των επιβατών. 

 
16. Τα συστήµατα πόσιµου νερού πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις του άρθρου 

12.05. 
 
17. Υπάρχουν τουαλέτες στη διάθεση των επιβατών. Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία 

τουαλέτα για άτοµα µειωµένης κινητικότητας, που να πληροί σχετικό πρότυπο ή κανονισµό 
κράτους µέλους, και η πρόσβαση σε αυτήν από τους χώρους που προορίζονται για άτοµα 
µειωµένης κινητικότητας να είναι ευχερής. 

 
18. Οι καµπίνες χωρίς παράθυρο που να ανοίγει, πρέπει να είναι συνδεδεµένες µε το σύστηµα 

εξαερισµού. 
 
19. Κατ’ αναλογίαν, οι χώροι στους οποίους στεγάζονται τα µέρη πληρώµατος ή το προσωπικό 

καταστρώµατος πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
 

Άρθρο 15.07 
Σύστηµα πρόωσης 

 
Εκτός από το κύριο σύστηµα πρόωσης τα πλοία πρέπει να διαθέτουν δεύτερο ανεξάρτητο σύστηµα 
πρόωσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήµατος πρόωσης, το 
πλοίο µπορεί να κυβερνηθεί αυτόνοµα. 
 
Το δεύτερο ανεξάρτητο σύστηµα πρόωσης πρέπει να βρίσκεται σε χωριστό µηχανοστάσιο. Εάν τα 
δύο µηχανοστάσια έχουν κοινά χωρίσµατα, αυτά πρέπει να είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε το 
άρθρο 15.11, παράγραφος 2. 
 

Άρθρο 15.08 
Συσκευές και εξοπλισµός ασφάλειας 

 
1. Όλα τα επιβατηγά πλοία πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις εσωτερικής επικοινωνίας 

σύµφωνα µε το άρθρο 7.08. Τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχουν επίσης στους χώρους 
υπηρεσίας και - όπου δεν υπάρχει άµεση επικοινωνία από την τιµονιέρα – στους χώρους 
πρόσβασης και εκκένωσης για τους επιβάτες σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15.06, 
παράγραφος 8. 
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2. Σε όλους τους χώρους επιβατών, υπάρχει σύστηµα µεγαφώνων. Το σύστηµα είναι 

εγκατεστηµένο κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διαβιβαζόµενες πληροφορίες 
µπορούν να γίνονται σαφώς αντιληπτές. Τα µεγάφωνα είναι προαιρετικά εφόσον είναι δυνατή 
η άµεση επικοινωνία µεταξύ της τιµονιέρας και της περιοχής επιβατών. 

 
3. Το σκάφος διαθέτει σύστηµα συναγερµού. Το σύστηµα περιλαµβάνει : 

α) Σύστηµα συναγερµού που να επιτρέπει στους επιβάτες, τα µέλη του πληρώµατος και το 
προσωπικό καταστρώµατος να ειδοποιεί τον κυβερνήτη και το πλήρωµα του πλοίου. 
Ο εν λόγω συναγερµός θα πρέπει να δίνεται µόνο στο κυβερνείο και στους χώρους του 
πληρώµατος· µόνο ο κυβερνήτης πρέπει να µπορεί να τον σταµατήσει. Ο συναγερµός 
µπορεί να εκπέµπεται τουλάχιστον από τους ακόλουθους χώρους: 
αα) από τις καµπίνες, 
ββ) από τους διαδρόµους, τους ανελκυστήρες και τα φρέατα κλίµακας, όπου η 

µεγαλύτερη απόσταση µεταξύ των κοµβίων συναγερµούθα είναι 10 m και θα 
υπάρχει τουλάχιστον ένα τέτοιο κοµβίο ανά υδατοστεγές διαµέρισµα, 

γγ) από τα σαλόνια, τις τραπεζαρίες και τους χώρους αναψυχής, 
δδ) από τις τουαλέτες που προορίζονται για άτοµα µειωµένης κινητικότητας, 
εε) από τα µηχανοστάσια, τα µαγειρεία και γενικότερα τους χώρους όπου υπάρχει 

κίνδυνος πυρκαγιάς, 
στστ) από τα ψυγεία και τους λοιπούς χώρους αποθήκευσης. 
 
Τα κοµβία συναγερµού πρέπει να εγκαθίστανται σε απόσταση 0,85 m έως 1,10 m πάνω 
από το δάπεδο. 

β) Σύστηµα συναγερµού που να επιτρέπει στον κυβερνήτη να ειδοποιεί τους επιβάτες. 
Ο εν λόγω συναγερµός πρέπει να είναι σαφής και να µην µπορεί να παρανοηθεί· θα 
ακούγεται σε όλους τους χώρους που έχουν πρόσβαση οι επιβάτες. Μπορεί να 
εκπέµπεται από την τιµονιέρα και από θέση µόνιµα επανδρωµένη. 

 γ) Σύστηµα συναγερµού που να επιτρέπει στον κυβερνήτη να ειδοποιεί το πλήρωµα και το 
προσωπικό καταστρώµατος. 
Το σύστηµα συναγερµού που αναφέρεται στο άρθρο 7.09, παράγραφος 1, ακούγεται 
επίσης στους χώρους αναψυχής προσωπικού, στα ψυγεία και τους λοιπούς χώρους 
αποθήκευσης. 

Τα κοµβία συναγερµού προστατεύονται από την ακούσια χρήση. 
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4. Σε κάθε υδατοστεγές διαµέρισµα εγκαθίσταται συναγερµός επιπέδου υδροσυλλέκτη. 
 
5. Υπάρχουν δύο µηχανοκίνητες αντλίες αναρρόφησης υδάτων υδροσυλλέκτη. 
 
6. Υπάρχει επί του πλοίου µόνιµα εγκατεστηµένο σύστηµα σωληνώσεων υδροσυλλεκτών 

σύµφωνα µε το άρθρο 8.06, παράγραφος 4. 
 
7. Οι πόρτες των ψυγείων, ακόµα και όταν κλειδώνουν, πρέπει επίσης να µπορούν να ανοίγουν 

και από µέσα. 
 
8. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν συστήµατα CO2 σε χώρους κάτω από το κατάστρωµα, οι 

χώροι αυτοί πρέπει να διαθέτουν αυτόµατο σύστηµα εξαερισµού που να ενεργοποιείται 
αυτόµατα µε το άνοιγµα της πόρτας ή του ανοίγµατος στους χώρους αυτούς. Οι αγωγοί 
εξαερισµού φτάνουν µέχρι ύψους 0,05 m από το δάπεδο αυτού του χώρου.  

 
9. Εκτός από το κυτίο πρώτων βοηθειών σύµφωνα µε το άρθρο 10.02, παράγραφος 2, στοιχείο 

στ), πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθµός κυτίων πρώτων βοηθειών. Τα κυτία πρώτων 
βοηθειών και η αποθήκευσή τους πρέπει να είναι σύµφωνα προς τις απαιτήσεις του άρθρου 
10.02, παράγραφος 2, στοιχείο στ). 

 
Άρθρο 15.09 

Εξοπλισµός διάσωσης 
 
1. Εκτός από τα σωσίβια που αναφέρονται στο άρθρο 10.05, παράγραφος 1, σε όλα τα µέρη του 

καταστρώµατος που προορίζονται για επιβάτες και δεν είναι κλεισµένα, πρέπει να υπάρχουν 
σωσίβια σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14144: 2003 και στις δύο πλευρές του 
πλοίου και η µεταξύ τους απόσταση δεν υπερβαίνει τα 20 m. 

 
Τα µισά από τα υπάρχοντα σωσίβια πρέπει να είναι συνδεδεµένα µε αβύθιστο σκοινί µάκρους 
τουλάχιστον 30 m και διαµέτρου 8 έως 11 mm. Τα υπόλοιπα σωσίβια πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε αυτοαναφλεγόµενο φανό, οποίος τροφοδοτείται από συσσωρευτή και δεν 
µπορεί να σβήσει στο νερό. 
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2. Εκτός από τα σωσίβια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, υπάρχει επί του πλοίου και θα 

είναι έτοιµος προς χρήση ο ακόλουθος εξοπλισµός : 
α) Ατοµικός εξοπλισµός διάσωσης σύµφωνος προς το άρθρο 10.05, παράγραφος 2, για το 

πλήρωµα καταστρώµατος που είναι επιφορτισµένο µε καθήκοντα διάσωσης σύµφωνα 
µε το σχέδιο ασφαλείας, 

β) ατοµικός εξοπλισµός διάσωσης σύµφωνος προς το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 395: 1998 ή 
EN 396: 1998 για το λοιπό πλήρωµα καταστρώµατος. 

3. Τα επιβατηγά πλοία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισµό προκειµένου τα άτοµα να µπορούν 
να µεταφέρονται µε ασφάλεια στα ρηχά νερά, στην όχθη ή σε άλλο πλοίο. 

 
4. Εκτός από τα σωσίβια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, υπάρχει ατοµικός 

εξοπλισµός διάσωσης σύµφωνος προς το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 395: 1998 ή EN 396: 1998 
για το 100% του µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού επιβατών. 

 
Εάν ο ατοµικός εξοπλισµός διάσωσης κατά τα αναφερόµενα στο πρώτο εδάφιο, δεν 
ενδείκνυται για παιδιά, υπάρχει ατοµικός εξοπλισµός διάσωσης σύµφωνος προς το 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 395: 1998 ή EN 396: 1998 για το 10% του µέγιστου επιτρεπόµενου 
αριθµού επιβατών. 

 
5. Ο όρος «συλλογικός εξοπλισµός διάσωσης» καλύπτει τις λέµβους σύµφωνα µε το άρθρο 

10.04, και τις σωστικές σχεδίες. 
 

Οι σωστικές σχεδίες : 
α) φέρουν ένδειξη στην οποία αναφέρεται η χρήση και ο αριθµός ατόµων για τον οποίο 

έχουν εγκριθεί, 
 
β) έχουν χώρο καθηµένων ίσο προς τον επιτρεπόµενο αριθµό ατόµων, 
 
γ) έχουν ισχύ άνωσης σε γλυκό νερό τουλάχιστον 750 Ν ανά άτοµο, 
 
δ) διαθέτουν σκοινί που συνδέεται µε το επιβατηγό πλοίο ώστε να µην παρασύρονται, 
 
ε) είναι κατασκευασµένες από κατάλληλα υλικά και αντέχουν στο πετρέλαιο, τα 

παράγωγά του και σε θερµοκρασίες µέχρι 50°C, 
 
στ) έχουν και διατηρούν σταθερό ισοβύθισµα και, για τον σκοπό αυτό, είναι εφοδιασµένες 

µε κατάλληλες διατάξεις οι οποίες τους επιτρέπουν να πιάνονται από τον προβλεπόµενο 
αριθµό ατόµων, 
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ζ) έχουν φωσφορίζον χρώµα πορτοκαλί ή να έχουν µόνιµα φωσφορίζουσες επιφάνειες, 

ορατές από όλες τις πλευρές, επιφάνειας τουλάχιστον 100 cm2, 
 

η) είναι τοποθετηµένες µε τρόπο ώστε να µπορούν να κατεβαίνουν στο νερό γρήγορα και 
µε ασφάλεια από ένα άτοµο, ή να µπορούν να επιπλέουν από τη στοιβαγµένη θέση 
τους, 

 
θ) διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα εκκένωσης από τους χώρους εκκένωσης που 

αναφέρονται στο άρθρο 15.06, παράγραφος 8, στις σωστικές σχεδίες εάν η κάθετη 
απόσταση µεταξύ του καταστρώµατος των χώρων εκκένωσης και του επιπέδου 
µέγιστου βυθίσµατος είναι µεγαλύτερη από 1 m. 

 
6. Οι πρόσθετες συλλογικές συσκευές διάσωσης αποτελούνται από στοιχεία εξοπλισµού 

διάσωσης που εξασφαλίζουν την πλευστότητα πολλών ατόµων στο νερό. Οι εν λόγω 
συσκευές : 
α) φέρουν ένδειξη στην οποία αναφέρεται η χρήση και ο αριθµός ατόµων για τον οποίο 

έχουν εγκριθεί, 
β) έχουν ισχύ άνωσης σε γλυκό νερό τουλάχιστον 100 Ν, 
γ) είναι κατασκευασµένες από κατάλληλα υλικά και αντέχουν στο πετρέλαιο, τα 

παράγωγά του και σε θερµοκρασίες µέχρι 50°C, 
δ) έχουν και διατηρούν σταθερό ισοβύθισµα και, για τον σκοπό αυτό, είναι εφοδιασµένες 

µε κατάλληλες διατάξεις οι οποίες τους επιτρέπουν να πιάνονται από τον προβλεπόµενο 
αριθµό ατόµων, 

ε) έχουν φωσφορίζον χρώµα πορτοκαλί ή µόνιµα φωσφορίζουσες επιφάνειες, ορατές από 
όλες τις πλευρές, επιφάνειας τουλάχιστον 100 cm2, 

στ) είναι τοποθετηµένες µε τρόπο ώστε να µπορούν να κατεβαίνουν στο νερό γρήγορα και 
µε ασφάλεια από ένα άτοµο, ή να µπορούν να επιπλέουν από τη στοιβαγµένη θέση 
τους. 

 
7. Επιπλέον, οι φουσκωτές συλλογικές συσκευές διάσωσης : 

α) περιλαµβάνουν τουλάχιστον δύο χωριστά διαµερίσµατα αέρα, 
β) φουσκώνουν αυτόµατα ή µε χειροκίνητο χειριστήριο κατά την καθέλκυση, 
γ) έχουν και διατηρούν σταθερό ισοβύθισµα ανεξάρτητα από το βάρος που πρέπει να 
φέρουν, ακόµη και όταν είναι φουσκωµένα τα µισά διαµερίσµατα. 

 
8. Οι συλλογικές συσκευές διάσωσης στοιβάζονται στο πλοίο κατά τρόπον ώστε, όταν 

απαιτηθεί, η πρόσβαση σε αυτές να είναι εύκολη και ασφαλής. Οι κρυµµένες θέσεις 
αποθήκευσης πρέπει να επισηµαίνονται σαφώς. 
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9. Ο εξοπλισµός διάσωσης ελέγχεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
10. Η λέµβος πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε µηχανή και προβολέα. 
 
11. Πρέπει να υπάρχει φορείο. 
 

Άρθρο 15.10 
Ηλεκτρικός εξοπλισµός 

 
1. Ο φωτισµός πρέπει να διασφαλίζεται αποκλειστικά µε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 
 
2. Το άρθρο 9.16, παράγραφος 3, ισχύει επίσης για τα περάσµατα και τα δωµάτια αναψυχής για 
τους επιβάτες. 
 
3. Οι ακόλουθοι χώροι και θέσεις πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο φωτισµό και φωτισµό 

έκτακτης ανάγκης : 
α) οι θέσεις στις οποίες αποθηκεύεται εξοπλισµός διάσωσης και οι θέσεις στις οποίες 

προετοιµάζεται συνήθως για χρήση ο εν λόγω εξοπλισµός, 
β) οι διάδροµοι διαφυγής, οι προσβάσεις των επιβατών, οι διάδροµοι, οι είσοδοι και οι 

έξοδοι, οι διάδροµοι επικοινωνίας, οι ανελκυστήρες και οι κλίµακες των ενδιαιτηµάτων, 
της ζώνης των καµπίνων και των ενδιαιτηµάτων, 

γ) οι ενδείξεις των διαδρόµων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου, 
δ) οι χώροι που προορίζονται για άτοµα µειωµένης κινητικότητας, 

 ε) οι χώροι υπηρεσίας, τα µηχανοστάσια, οι χώροι µηχανισµού πηδαλιουχίας και οι έξοδοί 
τους, 

στ) η τιµονιέρα, 
ζ) ο χώρος της εφεδρικής πηγής ρεύµατος, 
η) οι θέσεις στις οποίες βρίσκονται οι πυροσβεστήρες και τα χειριστήρια του εξοπλισµού 

πυρόσβεσης, 
θ) οι χώροι στους οποίους συγκεντρώνονται οι επιβάτες και τα µέλη του πληρώµατος σε 

περίπτωση κινδύνου. 
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4. Πρέπει να υπάρχει εφεδρική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, αποτελούµενη 

από την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης και από πίνακα διανοµής έκτακτης 
ανάγκης ο οποίος, σε περίπτωση διακοπής της παροχής στον ακόλουθο ηλεκτρικό εξοπλισµό, 
να µπορεί αµέσως να αναλαµβάνει την αντικατάστασή του, στις περιπτώσεις που ο 
εξοπλισµός δεν διαθέτει δική του πηγή ενέργειας : 
α) φώτα σήµανσης, 
β) ηχητικές συσκευές προειδοποίησης, 
γ) φωτισµός έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε την παράγραφο 3, 
δ) εγκαταστάσεις ραδιοτηλεφωνίας, 
ε) συστήµατα συναγερµού, µεγαφώνων και επικοινωνιών επί του σκάφους, 
στ) προβολείς σύµφωνα µε το άρθρο 10.02, παράγραφος 2, στοιχείο θ), 
ζ) σύστηµα συναγερµού πυρκαγιάς, 
η) άλλος εξοπλισµός ασφάλειας, όπως οι αυτόµατοι καταιονιστήρες νερού υπό πίεση ή οι 

πυροσβεστικές αντλίες, 
θ) ανελκυστήρες και ανυψωτικός εξοπλισµός κατά την έννοια άρθρου 15.06, παράγραφος 

9, δεύτερη φράση. 
 
5. Οι εγκαταστάσεις φωτισµού έκτακτης ανάγκης φέρουν σχετική σήµανση. 
 
6. Η εφεδρική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να εγκαθίσταται εκτός 

κύριου µηχανοστασίου, εκτός των χώρων στους οποίους βρίσκονται οι πηγές ενέργειας που 
αναφέρονται στο άρθρο 9.02, παράγραφος 1 και εκτός του χώρου στον οποίο βρίσκεται ο 
κύριος πίνακας διανοµής· πρέπει να χωρίζεται από αυτούς τους χώρους µε χωρίσµατα 
σύµφωνα µε το άρθρο 15.11, παράγραφος 2. 

 
Τα καλώδια που τροφοδοτούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
τοποθετούνται και οδηγούνται κατά τρόπο ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή πληµµύρας, να 
µην διακόπτεται η τροφοδότηση. Αυτά τα καλώδια δεν περνούν ποτέ µέσω του κύριου 
µηχανοστασίου, των µαγειρείων ή των αιθουσών στις οποίες εγκαθίστανται η κύρια πηγή 
ενέργειας και ο συνδεδεµένος σε αυτήν εξοπλισµός, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο 
προκειµένου να εγκατασταθεί εξοπλισµός έκτακτης ανάγκης σε αυτούς τους χώρους. 

 
Η εφεδρική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος εγκαθίσταται επάνω από τη 
γραµµή περιθωρίου βυθίσεως. 
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7. Ως εφεδρική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µπορούν να χρησιµοποιούνται : 

α) Τα σύνολα βοηθητικών γεννητριών µε δική τους, ανεξάρτητη παροχή καυσίµων και 
ανεξάρτητο σύστηµα ψύξης που, σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, ανοίγουν και 
αναλαµβάνουν αυτόµατα τον ανεφοδιασµό σε ηλεκτρισµό εντός 30 δευτερολέπτων ή, 
εάν βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην τιµονιέρα ή σε οιαδήποτε άλλη θέση µόνιµα 
επανδρωµένη από µέλη του πληρώµατος, µπορούν να ανοίγουν µε το χέρι, ή 

β) συσσωρευτές οι οποίοι, σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος, ανοίγουν αυτόµατα ή, εάν 
βρίσκονται ακριβώς δίπλα στην τιµονιέρα ή σε οιαδήποτε άλλη θέση µόνιµα 
επανδρωµένη από µέλη του πληρώµατος, µπορούν να ανοίγουν µε το χέρι. Πρέπει να 
είναι σε θέση να τροφοδοτούν τον προαναφερθέντα ηλεκτρικό εξοπλισµό καθ' όλη τη 
διάρκεια της απαιτούµενης περιόδου χωρίς επαναφόρτιση και χωρίς απαράδεκτη 
µείωση της τάσης. 

 
8. Ο απαιτούµενος χρόνος λειτουργίας για την εφεδρική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύµατος καθορίζεται ανάλογα µε τη χρήση για την οποία προορίζεται το επιβατικό σκάφος 
και δεν µπορεί να είναι λιγότερος από 30 λεπτά. 

 
9. Οι αντιστάσεις µόνωσης και η γείωση των ηλεκτρικών συστηµάτων δοκιµάζονται κατά τη 

διάρκεια των επιθεωρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 2.09. 
 
10. Οι πηγές ενέργειας σύµφωνα µε το άρθρο 9.02, παράγραφος 1, είναι ανεξάρτητες η µια από 

την άλλη. 
 
11. Πιθανή βλάβη της κύριας ή της εφεδρικής εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος 

δεν πρέπει να επηρεάζει την ασφάλεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
 

Άρθρο 15.11 
Πυροπροστασία 

 
1. Η καταλληλότητα των υλικών και των συστατικών τους όσον αφορά την πυροπροστασία 

διαπιστώνεται από αναγνωρισµένο ίδρυµα δοκιµών, βάσει των ενδεδειγµένων µεθόδων 
δοκιµής. 
 
α) Το ίδρυµα δοκιµών πληροί : 

 
αα) τον Κώδικα ∆ιαδικασιών Πυρασφαλείας, ή 
 
ββ) το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO/IEC 17025: 2000 σχετικά µε τις γενικές 

απαιτήσεις για την αρµοδιότητα των εργαστηρίων δοκιµών και βαθµονόµησης. 
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β) Οι αναγνωρισµένες µέθοδοι δοκιµής για το άκαυστο των υλικών είναι : 

 
αα) το Παράρτηµα 1, µέρος 1, του Κώδικα ∆ιαδικασιών Πυρασφαλείας, και 
 
ββ) οι ισοδύναµοι κανονισµοί ενός από τα κράτη µέλη. 

 
γ) Οι αναγνωρισµένες µέθοδοι δοκιµής προκειµένου να καθορισθεί ότι ένα υλικό είναι 

επιβραδυντικό της φωτιάς είναι : 
 

αα) οι αντίστοιχες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα 1, Μέρη 5 (δοκιµή 
ευφλέκτου επιφάνειας), 6 (δοκιµή για τα καλύµµατα καταστρώµατος), 7 (δοκιµή 
για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντων και τα πλαστικά), 8 (δοκιµή για τα 
επικαλυµµένα έπιπλα) και 9 (δοκιµή για συστατικά κλινοστρωµνής) του Κώδικα 
∆ιαδικασιών Πυρασφαλείας, και 

 
ββ) οι ισοδύναµοι κανονισµοί ενός από τα κράτη µέλη. 

 
δ) Οι αναγνωρισµένες µέθοδοι δοκιµής για την πυραντοχή είναι : 

 
αα) Η απόφαση του ΙΜΟ A.754 (18), και 
 
ββ) οι ισοδύναµοι κανονισµοί ενός από τα κράτη µέλη. 

 
2. Τα χωρίσµατα µεταξύ των αιθουσών σχεδιάζονται σύµφωνα µε τους ακόλουθους πίνακες: 
 
Πίνακας για χωρίσµατα µεταξύ αιθουσών στις οποίες δεν είναι εγκατεστηµένο κανένα σύστηµα 

αυτόµατων καταιονιστήρων νερού υπό πίεση σύµφωνα µε το άρθρο 10.03α 
Αίθουσες  Κέντρα 

ελέγχου 
Φρέατα 
κλιµάκων 

Χώροι συγκέντρ. Σαλόνια Μηχανοστάσια Μαγειρεία Χώροι αποθήκ. 

Κέντρα ελέγχου - A0 A0/B151 A30 A60 A60 A60 
Φρέατα κλιµάκων  - A0 A30 A60 A60 A60 
Χώροι συγκέντρωσης   - A30/B152 A60 A60 A60 
Σαλόνια    -/B153 A60 A60 A60 

Μηχανοστάσια     A60/A04 A60 A60 
Μαγειρεία      A0 A60/B155 
Χώροι αποθήκευσης       - 

                                                 
1  Τα χωρίσµατα µεταξύ κέντρων ελέγχου και εσωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι Τύπου 

A0, όµως των εξωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι µόνο τύπου B15. 
2  Τα χωρίσµατα µεταξύ σαλονιών και εσωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι τύπου A 30, 

όµως των εξωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι µόνο τύπου B15. 
3  Τα χωρίσµατα µεταξύ καµπίνων, τα χωρίσµατα µεταξύ καµπίνων και διαδρόµων και τα 

κάθετα χωρίσµατα που χωρίζουν σαλόνια σύµφωνα µε την παράγραφο 10, είναι σύµφωνα µε 
τον τύπο B15, για τις αίθουσες µε σύστηµα αυτόµατων καταιονιστήρων νερού υπό πίεση, B0. 

4  Τα χωρίσµατα µεταξύ µηχανοστασίων σύµφωνα µε τα άρθρα 15.07 και 15.10, παράγραφος 6, 
είναι σύµφωνα µε τον τύπο A60 ; στις λοιπές περιπτώσεις, µε τον τύπο A0. 

5  Ο τύπος B15 επαρκεί για χωρίσµατα µεταξύ µαγειρείων, αφενός, και ψυγείων και αποθηκών 
τροφίµων, αφετέρου. 
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Πίνακας για χωρίσµατα µεταξύ αιθουσών στις οποίες είναι εγκατεστηµένο σύστηµα αυτόµατων 
καταιονιστήρων νερού υπό πίεση σύµφωνα µε το άρθρο 10.03α 

Αίθουσες Κέντρα 
ελέγχου 

Φρέατα κλιµάκων Χώροι 
συγκέντρ. 

Σαλόνια Μηχανοστάσια Μαγειρεία Χώροι αποθήκ. 

Κέντρα ελέγχου - A0 A0/B151 A0 A60 A60 A30 
Φρέατα κλιµάκων  - A0 A0 A60 A30 A0 
Χώροι συγκέντρωσης   - A30/B152 A60 A60 A60 
Σαλόνια    -/B03 A60 A30 A0 

Μηχανοστάσια     A60/A04 A60 A60 

Μαγειρεία      - B15 
Χώροι αποθήκευσης       - 
 
α) Τα χωρίσµατα τύπου Α είναι διαφράγµατα, τοίχοι και διαδοκίδες που πληρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 
 

αα) Είναι κατασκευασµένα από χάλυβα ή άλλο ισοδύναµο υλικό· 
 

ββ) έχουν υποστεί κατάλληλη σκλήρυνση· 
 

γγ) είναι µονωµένα µε εγκεκριµένο άφλεκτο υλικό κατά τρόπον ώστε η µέση θερµοκρασία 
στην πλευρά που βρίσκεται µακριά από τη φωτιά να µην υπερβαίνει τους 140°C πάνω 
από την αρχική θερµοκρασία και σε κανένα σηµείο, συµπεριλαµβανοµένων των κενών 
στις ενώσεις, να µην παρατηρείται αύξηση της θερµοκρασίας περισσότερο από 180°C 
πάνω από την αρχική θερµοκρασία εντός των ακόλουθων καθορισµένων περιόδων: 

 
Τύπος A60  60 λεπτά 
Tύπος A30  30 λεπτά 
Τύπος A0  0 λεπτά· 

 
δδ) είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο ώστε να εµποδίζουν τη µετάδοση του καπνού και 

της φλόγας µέχρι το πέρας της µίας ώρας, που είναι η διάρκεια της κανονικής δοκιµής 
πυρκαγιάς. 

 
β) Τα χωρίσµατα τύπου Β είναι διαφράγµατα, τοίχοι και διαδοκίδες που πληρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 
 

αα) Είναι κατασκευασµένα από εγκεκριµένο άφλεκτο υλικό. Επιπλέον, όλα τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή και τη συναρµολόγηση των χωρισµάτων είναι 
άφλεκτα, εκτός από την πρόσοψη, η οποία είναι τουλάχιστον επιβραδυντική της 
φωτιάς· 

                                                 
1  Τα χωρίσµατα µεταξύ κέντρων ελέγχου και εσωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι τύπου 

A0· τα χωρίσµατα όµως των εξωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι µόνο τύπου B15. 
2  Τα χωρίσµατα µεταξύ σαλονιών και εσωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι τύπου A 30· τα 

χωρίσµατα όµως των εξωτερικών χώρων συγκέντρωσης είναι µόνο τύπου B15. 
3  Τα χωρίσµατα µεταξύ καµπίνων, τα χωρίσµατα µεταξύ καµπίνων και διαδρόµων και τα 

κάθετα χωρίσµατα που χωρίζουν σαλόνια σύµφωνα µε την παράγραφο 10 είναι σύµφωνα µε 
τον τύπο B15· για τις αίθουσες µε σύστηµα αυτόµατων καταιονιστήρων νερού υπό πίεση, 
είναι τύπου B0. 

4  Τα χωρίσµατα µεταξύ µηχανοστασίων σύµφωνα µε τα άρθρα 15.07 και 15.10, παράγραφος 6, 
είναι σύµφωνα µε τον Τύπο A60· στις λοιπές περιπτώσεις, µε τον τύπο A0. 
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ββ) η µονωτική τους ικανότητα είναι τέτοια ώστε η µέση θερµοκρασία στην πλευρά 

που βρίσκεται µακριά από τη φωτιά να µην υπερβαίνει τους 140°C πάνω από την 
αρχική θερµοκρασία και σε κανένα σηµείο, συµπεριλαµβανοµένων των κενών 
στις ενώσεις, να µην παρατηρείται αύξηση της θερµοκρασίας περισσότερο από 
225°C πάνω από την αρχική θερµοκρασία εντός των ακόλουθων καθορισµένων 
περιόδων: 

 
Τύπος B15 15 λεπτά 
 
Τύπος B0 0 λεπτά· 

 
γγ) είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο ώστε να εµποδίζουν τη µετάδοση της φλόγας 

µέχρι το τέλος του πρώτου ηµιώρου της κανονικής δοκιµής πυρκαγιάς. 
 
γ) Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαδικασιών Πυρασφαλείας, 

να ορίζει µια δοκιµή σε δείγµα χωρισµάτων µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης 
µε τις ανωτέρω διατάξεις σχετικά µε την ικανότητα αντίστασης και την αύξηση της 
θερµοκρασίας. 

 
3. Τα χρώµατα, τα βερνίκια, και άλλα προϊόντα επεξεργασίας των επιφανειών, καθώς και τα 

καλύµµατα των διαδοκίδων που χρησιµοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους εκτός από τα 
µηχανοστάσια και τους χώρους αποθήκευσης πρέπει να είναι επιβραδυντικά της φωτιάς. Οι 
τάπητες, τα υφάσµατα, οι κουρτίνες και τα λοιπά υφασµάτινα υλικά καθώς και τα 
επικαλυµµένα έπιπλα και τα συστατικά της κλινοστρωµνής είναι επιβραδυντικά της φωτιάς 
εάν τα δωµάτια στα οποία βρίσκονται δεν είναι εξοπλισµένα µε καταιονιστήρες νερού υπό 
πίεση σύµφωνα µε το άρθρο 10.03α. 

 
4. Οι οροφές των σαλονιών και οι επενδύσεις των τοίχων, συµπεριλαµβανοµένων των 

υποδοµών τους, στις περιπτώσεις που αυτά τα σαλόνια δεν διαθέτουν καταιονιστήρες νερού 
υπό πίεση σύµφωνα µε το άρθρο 10.03α, πρέπει να κατασκευάζονται από άφλεκτα υλικά µε 
εξαίρεση τις επιφάνειές τους, οι οποίες είναι τουλάχιστον επιβραδυντικές της φωτιάς. 

 
5. Τα έπιπλα και τα µέρη τους στα σαλόνια που χρησιµεύουν ως οι χώροι συγκέντρωσης στα 

οποία δεν υπάρχουν καταιονιστήρες νερού υπό πίεση σύµφωνα µε το άρθρο 10.03α, πρέπει 
να είναι κατασκευασµένα από άφλεκτα υλικά. 

 
6. Τα χρώµατα, τα βερνίκια και άλλα προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται σε εκτεθειµένους 

εσωτερικούς χώρους δεν πρέπει να προκαλούν υπερβολικές ποσότητες καπνού ή τοξικών 
αερίων. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιαδικασιών Πυρασφαλείας. 

 
7. Τα µονωτικά υλικά στα σαλόνια είναι άφλεκτα. Αυτό δεν ισχύει για τις µονώσεις που 

χρησιµοποιούνται στους σωλήνες µεταφοράς ψυκτικών. Οι επιφάνεια των µονωτικών υλικών 
που χρησιµοποιούνται σε αυτούς τους σωλήνες, είναι τουλάχιστον επιβραδυντική της φωτιάς. 
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8. Οι πόρτες στα χωρίσµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 2, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
 

α) Πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2, όπως και τα 
χωρίσµατα· 

 
β) είναι αυτόµατες όσον αφορά τις πόρτες στους τοίχους χωρισµάτων σύµφωνα µε την 

παράγραφο 10 ή όσον αφορά τα χωρίσµατα γύρω από τα µηχανοστάσια, τα µαγειρεία 
και τα φρέατα κλιµάκων· 

 
γ) οι αυτόµατες πόρτες που παραµένουν ανοικτές σε κανονική λειτουργία είναι τέτοιες, 

ώστε να µπορούν να κλείσουν από µόνιµα επανδρωµένη θέση από το προσωπικό 
καταστρώµατος ή τα µέλη του πληρώµατος. Μετά το κλείσιµο µιας πόρτας από 
απόσταση, είναι δυνατό να ανοίξει και να ξανακλείσει µε ασφάλεια· 

 
δ) οι υδατοστεγείς πόρτες σύµφωνα µε το άρθρο 15.02 δεν πρέπει να µονώνονται. 

 
9. Οι τοίχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 2 είναι συνεχείς από τις διαδοκίδες ή τελειώνουν σε 

συνεχόµενες οροφές, οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις κατά τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 2. 

 
10. Οι ακόλουθοι χώροι επιβατών χωρίζονται µε κάθετα χωρίσµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 

2. 
 

α) Χώροι επιβατών µε συνολική επιφάνεια µεγαλύτερη από 800 m2· 
 
β) χώροι επιβατών µε καµπίνες σε µεταξύ τους διαστήµατα µικρότερα των 40 m. 

 
 Τα κάθετα χωρίσµατα θα είναι αεροστεγή υπό συνήθεις συνθήκες λειτουργίας και είναι 

συνεχόµενα από διαδοκίδα σε διαδοκίδα. 
 
11. Τα διάκενα επάνω από τις οροφές, κάτω από τα δάπεδα και πίσω από τις επενδύσεις των 

τοίχων χωρίζονται σε διαστήµατα, που δεν υπερβαίνουν τα 14 m, από άφλεκτους 
ανεµοφράκτες οι οποίοι, ακόµη και σε περίπτωση πυρκαγιάς, παρέχουν αποτελεσµατική 
αλεξίπυρη προστασία. 

 
12. Οι σκάλες είναι κατασκευασµένες από τον χάλυβα ή άλλο ισοδύναµο άφλεκτο υλικό. 
 
13. Οι εσωτερικές σκάλες και οι ανελκυστήρες περιβάλλονται σε όλα τα επίπεδα από τοίχους 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Επιτρέπονται οι ακόλουθες εξαιρέσεις: 
 

α) Οι σκάλες που συνδέουν µόνο δύο καταστρώµατα δεν πρέπει να περιβάλλονται από 
τοίχους εάν σε ένα από τα καταστρώµατα η σκάλα περιβάλλεται από τοίχο σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2, 
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β) στα σαλόνια, οι σκάλες δεν χρειάζεται να περιβάλλονται από τοίχο εάν βρίσκονται 

εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό αυτού του χώρου, και 
 

αα) εάν αυτός ο χώρος εκτείνεται σε δύο µόνο καταστρώµατα, ή 
 
ββ) εάν σε αυτόν τον χώρο έχει εγκατασταθεί σύστηµα καταιονιστήρων νερού υπό 

πίεση σύµφωνα µε το άρθρο 10.03α, ο εν λόγω χώρος διαθέτει σύστηµα εξαγωγής 
καπνού σύµφωνα µε την παράγραφο 16 και έχει πρόσβαση σε όλα τα 
καταστρώµατα σε φρέαρ κλιµάκων. 

 
14. Τα συστήµατα εξαερισµού και τα συστήµατα παροχής αέρα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 

απαιτήσεις: 
 

α) Είναι κατασκευασµένα κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι τα εν λόγω συστήµατα δεν 
συµβάλλουν στην επέκταση της πυρκαγιάς και του καπνού. 

 
β) Τα ανοίγµατα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα και τα συστήµατα παροχής αέρα µπορούν 

να κλείνουν. 
 
γ) Οι αεραγωγοί θα είναι κατασκευασµένοι από χάλυβα ή ισοδύναµο άφλεκτο υλικό και 

συνδέονται ασφαλώς µεταξύ τους και µε την υπερκατασκευή του πλοίου. 
 
δ) Οι αεραγωγοί διατοµής άνω των 0,02 m2 που διέρχονται από χωρίσµατα τύπου Α 

σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ή από χωρίσµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 10, 
πρέπει να διαθέτουν αυτόµατα φράγµατα πυρός που να µπορούν να τίθενται σε 
λειτουργία από θέση µόνιµα επανδρωµένη από το προσωπικό καταστρώµατος ή τα 
µέλη του πληρώµατος. 

 
ε) Τα συστήµατα εξαερισµού για τα µαγειρεία και τα µηχανοστάσια πρέπει να χωρίζονται 

από τα συστήµατα εξαερισµού άλλων χώρων. 
 
στ) Οι αεραγωγοί εξαγωγής πρέπει να περιλαµβάνουν ανοίγµατα για επιθεώρηση και 

καθαρισµό τα οποία να κλειδώνουν. Τα ανοίγµατα αυτά βρίσκονται κοντά στα 
φράγµατα πυρός. 

 
ζ) Οι εντοιχισµένοι εξαεριστήρες πρέπει να µπορούν να σβήνουν από κεντρική θέση έξω 

από το µηχανοστάσιο. 
 
15. Τα µαγειρεία διαθέτουν συστήµατα εξαερισµού και συσκευές µαγειρέµατος µε εξόδους 

αερισµού. Οι αεραγωγοί των εξόδων αερισµού πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 14 
και, επιπλέον, διαθέτουν χειροκίνητα φράγµατα πυρός στα ανοίγµατα εισαγωγής. 

 
16. Τα κέντρα ελέγχου, τα φρέατα κλιµάκων και οι εσωτερικοί χώροι εκκένωσης διαθέτουν 

φυσικά ή µηχανικά συστήµατα εξαγωγής καπνού. Τα συστήµατα εξαγωγής καπνού πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
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α) Προσφέρουν επαρκή απόδοση και αξιοπιστία, 
 
β) πληρούν τους όρους λειτουργίας για τα επιβατηγά πλοία, 
 
γ) στις περιπτώσεις που τα συστήµατα εξαγωγής καπνού χρησιµεύουν επίσης για τον 

εξαερισµό των χώρων του πλοίου, αυτό δεν εµποδίζει τη λειτουργία τους ως συστήµατα 
εξαγωγής καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς, 

 
δ) τα συστήµατα εξαγωγής καπνού έχουν χειροκίνητη διάταξη για την έναρξη της 

λειτουργίας τους, 
 
ε) επίσης, τα µηχανικά συστήµατα εξαγωγής καπνού πρέπει να µπορούν να λειτουργούν 

από θέση που επανδρώνεται µόνιµα από το προσωπικό καταστρώµατος ή τα µέλη του 
πληρώµατος, 

 
στ) τα φυσικά συστήµατα εξαγωγής καπνού διαθέτουν µηχανισµό για το άνοιγµά τους, ο 

οποίος λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε από µια πηγή ενέργειας στο εσωτερικό του 
συστήµατος εξαγωγής, 

 
ζ) η πρόσβαση στις χειροκίνητες διατάξεις έναρξης της λειτουργίας και στους 

µηχανισµούς για το άνοιγµα γίνεται από µέσα ή έξω από το δωµάτιο που 
προστατεύουν. 

 
17. Τα σαλόνια που δεν εποπτεύονται συνεχώς από το προσωπικό καταστρώµατος ή τα µέλη του 

πληρώµατος, τα µαγειρεία, τα µηχανοστάσια και άλλοι χώροι που παρουσιάζουν κίνδυνο 
πυρκαγιάς συνδέονται σε σύστηµα συναγερµού πυρκαγιάς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
εµφανίζεται αυτόµατα το ακριβές στίγµα της σε θέση που επανδρώνεται µόνιµα από το 
προσωπικό καταστρώµατος ή τα µέλη του πληρώµατος. 

 
Άρθρο 15.12 
Πυρόσβεση 

 
1. Εκτός από τους φορητούς πυροσβεστήρες σύµφωνα µε το άρθρο 10.03, πρέπει να υπάρχουν 

στο πλοίο τουλάχιστον οι ακόλουθοι φορητοί πυροσβεστήρες: 
 
α) ένας φορητός πυροσβεστήρας ανά 120 m² µικτής επιφάνειας δαπέδου στους χώρους 

επιβατών, 
 
β) ένας φορητός πυροσβεστήρας ανά οµάδα 10 καµπίνων· ο αριθµός αυτός 

στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, 
 
γ) ένας φορητός πυροσβεστήρας σε κάθε µαγειρείο και κοντά σε οιονδήποτε χώρο 

αποθήκευσης ή χρήσης εύφλεκτων υγρών. Στα µαγειρεία, το υλικό κατάσβεσης είναι 
επίσης κατάλληλο για πυρκαγιές λόγω λιπαρών ουσιών. 
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 Αυτοί οι πρόσθετοι πυροσβεστήρες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 10.03, 

παράγραφος 2, και η εγκατάσταση και η κατανοµή τους στο πλοίο να είναι τέτοια ώστε, σε 
περίπτωση πυρκαγιάς οπουδήποτε και οποτεδήποτε, να υπάρχει άµεσα πρόσβαση σε έναν 
από αυτούς. Σε όλα τα µαγειρεία, καθώς και στα κοµµωτήρια και τα αρωµατοπωλεία, 
υπάρχει άµεση πρόσβαση σε κάλυµµα πυρκαγιάς. 

 
2. Στα επιβατηγά πλοία πρέπει να υπάρχει σύστηµα κρουνών υδροληψίας αποτελούµενο από: 

 
α) δύο µηχανοκίνητες αντλίες πυρόσβεσης επαρκούς χωρητικότητας, τουλάχιστον µια από 

τις οποίες είναι µόνιµης εγκατάστασης, 
β) µια γραµµή πυροσβεστήρων µε επαρκή αριθµό κρουνών υδροληψίας µε µόνιµα 

συνδεδεµένες µάνικες πυρόσβεσης µήκους τουλάχιστον 20 m, οι οποίες διαθέτουν 
ακροφύσιο µε δυνατότητα σταγονιδίων και πίδακα υπό πίεση και µπορούν να κλείσουν 
µε µία κίνηση. 

 
3. Τα συστήµατα κρουνών υδροληψίας πρέπει να είναι κατασκευασµένα και 

διαστασιολογηµένα κατά τρόπον ώστε: 
 
α) να µπορούν να φθάσουν σε όλα τα σηµεία του πλοίου τουλάχιστον δύο κρουνοί 

υδροληψίας τοποθετηµένοι σε διαφορετικές θέσεις και το µήκος της κάθε µάνικας να 
µην υπερβαίνει τα 20 m, 

 
β) η πίεση στους κρουνούς υδροληψίας είναι τουλάχιστον 300 kPa, και 
 
γ) σε όλα τα καταστρώµατα το µήκος του πίδακα να είναι τουλάχιστον 6 m. 

 
 Σε περίπτωση που κρουνοί υδροληψίας βρίσκονται µέσα σε κιβώτιο, στο εξωτερικό του 

κιβωτίου τοποθετείται το σήµα «πυροσβεστικός σωλήνας», παρόµοιο µε αυτό που 
παρουσιάζεται στο προσάρτηµα Ι, σχ. 5, µε µήκος πλευράς τουλάχιστον 10 cm. 

 
4. Οι βαλβίδες των κρουνών υδροληψίας µε βίδες σπειρώµατος ή µε στρόφιγγα είναι τέτοιες 

ώστε οι µάνικες να µπορούν να χωρίζονται και να αποµακρύνονται κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας των πυροσβεστικών αντλιών. 

 
5. Οι µάνικες στην εσωτερική περιοχή τυλίγονται σε αξονικώς συνδεδεµένο εξέλικτρο. 
 
6. Τα υλικά για τον εξοπλισµό πυρόσβεσης είναι ανθεκτικά στη θερµότητα ή προστατεύονται 

κατάλληλα ώστε να µην παύουν να λειτουργούν όταν εκτίθενται σε υψηλές θερµοκρασίες. 
 
7. Οι σωλήνες και οι κρουνοί υδροληψίας αποθηκεύονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η 

πιθανότητα παγώµατός τους. 
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8. Οι αντλίες πυρόσβεσης: 
 

α) εγκαθίστανται ή στεγάζονται σε χωριστά δωµάτια, 
 

β) είναι έτσι κατασκευασµένες ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα η µία 
από την άλλη, 

 
γ) µπορούν, σε όλα τα καταστρώµατα, να διατηρούν την απαραίτητη πίεση στους 

κρουνούς υδροληψίας και να εξασφαλίζουν το απαιτούµενο µήκος πίδακα, 
 

δ) εγκαθίσταται µπροστά από το οπίσθιο διάφραγµα. 
 
 Οι αντλίες πυρόσβεσης µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται για γενικούς λόγους. 
 
9. Τα µηχανοστάσια διαθέτουν µόνιµα εγκατεστηµένο σύστηµα πυρόσβεσης σύµφωνα µε το 

άρθρο 10.03β. 
 
10. Στα επιβατηγά πλοία µε καµπίνες υπάρχουν: 
 

α) δύο αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές που ανταποκρίνονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 137: 1993 µε µάσκες που να καλύπτουν ολόκληρο το πρόσωπο σύµφωνα µε το 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 136: 1998, 

 
β) δύο σύνολα εξοπλισµού αποτελούµενα από τουλάχιστον µία προστατευτική φόρµα, 

κράνος, µπότες, γάντια, τσεκούρι, λοστό, φανό και λωρίδα ασφαλείας, και 
 
γ) τέσσερις κουκούλες καπνού. 

 
Άρθρο 15.13 

Οργάνωση της ασφάλειας 
 
1. Στα επιβατηγά πλοία υπάρχει βάρδια ασφαλείας στην οποία περιγράφονται τα καθήκοντα του 

πληρώµατος και του προσωπικού καταστρώµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

α) διακοπή, 
 
β) πυρκαγιά εν πλω, 
 
γ) εκκένωση επιβατών, 
 
δ) άτοµο στη θάλασσα. 
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 Πρέπει να εξετάζονται συγκεκριµένα µέτρα για την ασφάλεια των ατόµων µειωµένης 

κινητικότητας. 
 
 Στα µέλη του πληρώµατος και στο προσωπικό καταστρώµατος που περιλαµβάνονται στη 

βάρδια ασφαλείας ανατίθενται τα διάφορα καθήκοντά τους, ανάλογα µε τις θέσεις που 
καταλαµβάνουν. Το πλήρωµα λαµβάνει ειδικές οδηγίες προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι, σε 
περίπτωση κινδύνου, όλες οι πόρτες και τα ανοίγµατα στα υδατοστεγή διαφράγµατα που 
αναφέρονται στο άρθρο 15.02, κλείνουν ερµητικά αµέσως. 

 
2. Η βάρδια ασφαλείας περιλαµβάνει σχέδιο ασφάλειας, στο οποίο περιγράφονται µε σαφήνεια 

και ακρίβεια τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

α) οι χώροι που προορίζονται προς χρήση από άτοµα µειωµένης κινητικότητας, 
 
β) οι διάδροµοι διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου και οι χώροι συγκέντρωσης και εκκένωσης 

κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 15.06, παράγραφος 8, 
 
γ) ο εξοπλισµός διάσωσης και οι σωστικές λέµβοι, 
 
δ) οι πυροσβεστήρες και τα συστήµατα πυρόσβεσης και καταιονιστήρων νερού υπό πίεση, 
 
ε) άλλος εξοπλισµός ασφάλειας, 
 
στ) το σύστηµα συναγερµού που αναφέρεται στο άρθρο 15.08, παράγραφος 3, στοιχείο α), 
 
ζ) το σύστηµα συναγερµού που αναφέρεται στο άρθρο 15.08, παράγραφος 3, στοιχεία β) 

και γ), 
 
η) οι πόρτες διαφραγµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 15.02, παράγραφος 5, και η θέση 

των χειριστηρίων τους, καθώς και τα άλλα ανοίγµατα που αναφέρονται στο 
άρθρο 15.02, παράγραφοι 9, 10 και 13 και στο άρθρο 15.03, παράγραφος 12, 

 
θ) οι πόρτες που αναφέρονται στο άρθρο 15.11, παράγραφος 8, 
 
ι) τα φράγµατα πυρός, 
 
ια) το σύστηµα συναγερµών πυρκαγιάς, 
 
ιβ) η εφεδρική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, 
 
ιγ) οι µονάδες ελέγχου του συστήµατος εξαερισµού, 
 
ιδ) οι συνδέσεις µε το επίγειο δίκτυο, 
 
ιε) οι διακόπτες τροφοδοσίας καυσίµου, 
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ιστ) οι εγκαταστάσεις υγραερίου, 
 
ιζ) τα συστήµατα µεγαφώνων για την επικοινωνία µε το κοινό, 
 
ιη) ο εξοπλισµός ραδιοτηλεφωνίας, 
 
ιθ) τα φαρµακοκιβώτια. 

 
3. Η βάρδια ασφαλείας σύµφωνα µε την παράγραφο 1 και το σχέδιο ασφαλείας σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2: 
 

α) σφραγίζονται από τον φορέα επιθεώρησης, και 
 
β) αναρτώνται σε εµφανές σηµείο σε όλα τα καταστρώµατα. 

 
4. Στις καµπίνες αναρτάται κώδικας για τη συµπεριφορά των επιβατών, καθώς και 

απλουστευµένο σχέδιο ασφαλείας, το οποίο περιέχει µόνο τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, στοιχεία α) έως στ). 

 
Ο εν λόγω κώδικας περιλαµβάνει τουλάχιστον: 
 
α) Περιγραφή των έκτακτων καταστάσεων 
 

- πυρκαγιάς, 
 
- πληµµύρας, 
 
- γενικού κινδύνου· 

 
β) περιγραφή των διάφορων σηµάτων συναγερµού· 
 
γ) οδηγίες σχετικά µε: 
 

- τους διαδρόµους διαφυγής, 
 
- τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, 
 
- την ανάγκη διατήρησης ψυχραιµίας· 

 
δ) οδηγίες σχετικά µε τα εξής: 
 

- κάπνισµα, 
 
- χρήση φωτιάς και γυµνής φλόγας, 
 
- παράθυρα που ανοίγουν, 
 
- χρήση ορισµένων στοιχείων του εξοπλισµού. 

 
Αυτές οι λεπτοµέρειες αναγράφονται στα αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ολλανδικά. 
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Άρθρο 15.14 

Εγκαταστάσεις συλλογής και διάθεσης υγρών αποβλήτων 
 
1. Τα επιβατηγά πλοία πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε δεξαµενές συλλογής υγρών αποβλήτων ή 

µε συστήµατα επεξεργασίας λυµάτων. 
 
2. Οι δεξαµενές συλλογής υγρών αποβλήτων πρέπει να έχουν επαρκή χωρητικότητα. Οι 

δεξαµενές πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε διάταξη η οποία επιτρέπει την µέτρηση του 
περιεχοµένου τους. Πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο αντλίες και σωλήνες για την εκκένωση 
των δεξαµενών, µέσω των οποίων τα υγρά απόβλητα να µπορούν να διοχετεύονται και από 
τις δύο πλευρές του σκάφους. Πρέπει να είναι δυνατή η διοχέτευση υγρών αποβλήτων άλλων 
πλοίων. 

 
 Οι σωλήνες πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε ρακόρ εκκένωσης υγρών αποβλήτων σύµφωνα 

µε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1306: 1996. 
 

Άρθρο 15.15 
Εξαιρέσεις για ορισµένα επιβατηγά πλοία 

 
1. Αντί της αποδείξεως για επαρκή ευστάθεια µετά από ζηµιά σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, 

παράγραφοι 7 έως 13, τα επιβατηγά πλοία µήκους 25 m κατ’ανώτατο όριο τα οποία 
επιτρέπεται να µεταφέρουν µέχρι 50 επιβάτες πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 
α) µετά από συµµετρική υπερχείλιση, η βύθιση του σκάφους δεν υπερβαίνει τη γραµµή 

περιθωρίου βυθίσεως, και 
 
β) το µετακεντρικό ύψος GMR δεν είναι µικρότερο από 0,10 m. 

 
 Η απαιτούµενη υπολειπόµενη πλευστότητα διασφαλίζεται µέσω της κατάλληλης επιλογής 

του υλικού που χρησιµοποιείται για την κατασκευή της γάστρας ή µε τη βοήθεια 
κυψελοειδών αφρωδών πλωτήρων γερά στερεωµένων στη γάστρα. Στην περίπτωση πλοίων 
µήκους µεγαλύτερου των 15 m, η υπολειπόµενη πλευστότητα µπορεί να διασφαλίζεται από 
συνδυασµό πλωτήρων και την υποδιαίρεση που συµµορφώνεται µε την περίπτωση ενός 
διαµερίσµατος σύµφωνα µε το άρθρο 15.03. 
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2. Για τα επιβατηγά πλοία της παραγράφου 1, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει µικρές 
αποκλίσεις από το καθαρό ύψος που απαιτείται στο άρθρο 15.06, παράγραφος 3, στοιχείο γ) 
και παράγραφος 5, στοιχείο β). Η απόκλιση δεν είναι µεγαλύτερη του 5%. Σε περίπτωση 
απόκλισης, τα σχετικά µέρη υποδεικνύονται µε χρώµα. 

 
3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15.03, παράγραφος 9, τα επιβατηγά πλοία µήκους 45 m 

κατ’ανώτατο όριο τα οποία προορίζονται για τη µεταφορά 250 επιβατών το πολύ, δεν 
χρειάζεται να πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης δύο διαµερισµάτων. 

 
4. (µένει κενή) 
 
5. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να µην επιµείνει στην εφαρµογή του άρθρου 10.04 στην 

περίπτωση επιβατηγών πλοίων που προορίζονται τη µεταφορά 250 επιβατών το πολύ και 
µήκους 25 m κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι είναι εξοπλισµένα µε πλατφόρµα, προσιτή 
και από τις δύο πλευρές του πλοίου, ακριβώς επάνω από την ισαλογραµµή, ώστε τα άτοµα να 
µπορούν να συλλέγονται µε ασφάλεια από το νερό. Τα επιβατηγά πλοία µπορούν να 
διαθέτουν παρεµφερή εγκατάσταση, εφόσον πληροί τους ακόλουθους όρους: 
 
α) ένα µόνο άτοµο να µπορεί να θέσει την εγκατάσταση σε λειτουργία, 
 
β) οι κινητές εγκαταστάσεις να επιτρέπονται, 
 
γ) οι εγκαταστάσεις να βρίσκονται έξω από περιοχή κινδύνου των συστηµάτων πρόωσης, 

και 
 
δ) να είναι δυνατή η αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ του πλοιάρχου και του 

υπεύθυνου για την εγκατάσταση. 
 
6. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να µην επιµείνει στην εφαρµογή του άρθρου 10.04 στην 

περίπτωση επιβατηγών πλοίων που διαθέτουν άδεια µεταφοράς 600 επιβατών το πολύ και 
µήκους 45 m κατ’ ανώτατο όριο, υπό τον όρο ότι είναι εξοπλισµένα µε πλατφόρµα σύµφωνα 
µε την πρώτη φράση της παραγράφου 5, ή µε παρεµφερή εγκατάσταση σύµφωνα µε τη 
δεύτερη φράση της παραγράφου 5. Επιπλέον, το επιβατηγό πλοίο έχει: 
 
α) πηδάλιο µε προπέλα, κυκλοειδή προπέλα ή πίδακα νερού ως κύρια πρόωση, ή 
 
β) ένα κύριο σύστηµα πρόωσης µε 2 µονάδες πρόωσης, ή 
 
γ) ένα κύριο σύστηµα πρόωσης και έναν πρωραίο προωστήρα. 
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7. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 15.02, παράγραφος 9, τα επιβατηγά πλοία το µήκος των 
οποίων δεν υπερβαίνει τα 45 m και τα οποία µπορούν να µεταφέρουν αριθµό επιβατών το 
πολύ ίσο µε το µήκος του πλοίου στα µέτρα εκπεφρασµένο σε µέτρα, µπορούν να έχουν στο 
χώρο επιβατών χειροκίνητη πόρτα διαφραγµάτων, χωρίς τηλεχειρισµό, σύµφωνα µε το 
άρθρο 15.02, παράγραφος 5, εφόσον: 
 
α) το πλοίο έχει µόνο ένα κατάστρωµα, 
 
β) η πρόσβαση στην εν λόγω πόρτα γίνεται απευθείας από το κατάστρωµα και δεν απέχει 

περισσότερο από 10 m από το κατάστρωµα, 
 
γ) το χαµηλότερο άκρο του ανοίγµατος της πόρτας απέχει τουλάχιστον 30 cm από το 

δάπεδο του χώρου επιβατών, και 
 
δ) κάθε ένα από τα διαµερίσµατα που χωρίζει η πόρτα διαθέτει συναγερµό επιπέδου 

υδροσυλλέκτη. 
 
8. Στα επιβατηγά σκάφη σύµφωνα µε την παράγραφο 7 και κατά παρέκκλιση του άρθρου 15.06, 

παράγραφος 6, στοιχείο γ), ένας διάδροµος διαφυγής µπορεί να περνά από µαγειρεία, υπό τον 
όρο ότι υπάρχει και δεύτερος διάδροµος. 

 
9. Για τα επιβατηγά πλοία µε µήκος που δεν υπερβαίνει 45 m δεν ισχύουν τα εξής: 
 
 Άρθρο 15.01, παράγραφος 2, στοιχείο ε), εφόσον οι εγκαταστάσεις υγραερίου είναι 

εγκατεστηµένες µε κατάλληλα συστήµατα συναγερµού για συγκεντρώσεις CO σε επίπεδα 
που να θέτουν κίνδυνο για την υγεία και για πιθανώς εκρηκτικά µίγµατα αερίου και αέρα, 

 
10. Οι ακόλουθες διατάξεις δεν ισχύουν για τα επιβατηγά πλοία µήκους µέχρι 25 m: 

 
α) άρθρο 15.04, παράγραφος 1, τελευταία πρόταση, 
 
β) άρθρο 15.06, παράγραφος 6, στοιχείο γ), για τα µαγειρεία, υπό τον όρο ότι υπάρχει και 

δεύτερος διάδροµος, 
 
γ) άρθρο 15.07, 

 
11. Για τα επιβατηγά πλοία µε καµπίνα µέγιστου µήκους 45 m δεν εφαρµόζεται το άρθρο 15.12, 

παράγραφος 10, υπό τον όρο ότι σε κάθε καµπίνα υπάρχουν ισάριθµες των κουκετών 
κουκούλες καπνού οι οποίες να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανά πάσα στιγµή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15α 
 
Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Ι Σ Τ Ι Ο Φ Ο Ρ Α  Ε Π Ι Β Α Τ Η Γ Α  Π Λ Ο Ι Α 

 
Άρθρο 15α.01 

Εφαρµογή του Μέρους ΙΙ 
 
Επιπλέον των διατάξεων του Μέρους ΙΙ, για τα επιβατηγά ιστιοφόρα πλοία ισχύουν οι απαιτήσεις 
του παρόντος Κεφαλαίου. 
 
 

Άρθρο 15α.02 
 

Παρεκκλίσεις για ορισµένα επιβατηγά ιστιοφόρα πλοία 
 

1. Οι ακόλουθες διατάξεις δεν ισχύουν για τα επιβατηγά ιστιοφόρα πλοία των οποίων το LWL 
δεν υπερβαίνει τα 45 m και ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός επιβατών δεν υπερβαίνει το 
LWL σε ακέραια µέτρα: 

 
α) άρθρο 3.03, παράγραφος 7, υπό τον όρο ότι οι άγκυρες δεν διέρχονται από στορείς, 
 
β) άρθρο 10.02, παράγραφος 2, στοιχείο δ) όσον αφορά το µήκος, 
 
γ) άρθρο 15.08, παράγραφος 3, στοιχείο α), 
δ) άρθρο 15.15, παράγραφος 9, στοιχείο α). 

 
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο αριθµός των επιβατών µπορεί να υπερβαίνει 

1,5 φορά το LWL σε ακέραια µέτρα εάν τα ιστία, τα ξάρτια και οι εγκαταστάσεις του 
καταστρώµατος το επιτρέπουν. 

 
Άρθρο 15α.03 

Απαιτήσεις ευστάθειας για πλοία µε ιστία 
 

1. Για τον υπολογισµό της γωνίας κλίσης σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, παράγραφος 3, κατά τον 
καθορισµό του κέντρου βάρους του πλοίου, λαµβάνονται υπόψη τα µαζεµένα ιστία. 
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2. Λαµβάνοντας υπόψη όλους τους όρους φόρτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 15.03, 

παράγραφος 2 και χρησιµοποιώντας τη συνήθη διάταξη των πανιών, η γωνία κλίσης που 
προκαλείται από την πίεση του αέρα δεν πρέπει να είναι τόση ώστε να υπερβαίνει τις 20°. 
Συγχρόνως: 

 
α) για τον υπολογισµό εφαρµόζεται σταθερή πίεση αέρα 0,07 kN/m2, 
 
β) η υπολειπόµενη απόσταση ασφαλείας είναι τουλάχιστον 100 mm, και 
 
γ) το υπολειπόµενο ύψος εξάλων δεν είναι αρνητικό. 

 
3. Ο µοχλοβραχίονας ανόρθωσης της στατικής ευστάθειας: 
 

α) φθάνει στη µέγιστη τιµή του σε γωνία κλίσης 25°, ή 
 
β) ανέρχεται σε τουλάχιστον 200 mm σε γωνία κλίσης 30°, ή 
 
γ) είναι θετικός σε γωνία κλίσης µέχρι 60°. 

 
4. Το εµβαδόν Α της καµπύλης του µοχλοβραχίονα ανόρθωσης δεν είναι µικρότερο από: 

 
α) 0,055 m·rad µέχρι τις 30°, 
 
β) 0,09 m·rad µέχρι τις 40° ή στη γωνία στην οποία ένα µη προστατευµένο άνοιγµα φθάνει 

στην επιφάνεια του νερού και η οποία είναι µικρότερη από 40°. 
 
Μεταξύ: 
 
γ) 30° και 40°, ή 
 
δ) 30° και της γωνίας στην οποία ένα µη προστατευµένο άνοιγµα φθάνει στην επιφάνεια 

του νερού και η οποία είναι µικρότερη από 40°, 
 
το εµβαδόν αυτό δεν είναι µικρότερο από 0,03 m·rad. 

 
 

Άρθρο 15α.04 
Ναυπηγικές και µηχανικές απαιτήσεις 

 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6.01, παράγραφος 3, και του άρθρου 9.01, παράγραφος 3, ο 

εξοπλισµός πρέπει να είναι σχεδιασµένος για µόνιµες κλίσεις µέχρι 20°. 
 
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15.06, παράγραφος 5, στοιχείο α) και του άρθρου 15.06, 

παράγραφος 9, στοιχείο β), ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει, στην περίπτωση των 
επιβατηγών ιστιοφόρων πλοίων µε µέγιστο µήκος 25 m, καθαρό πλάτος µικρότερο των 
800 mm για τους διαδρόµους επικοινωνίας και τις κλίµακες. Εντούτοις, το καθαρό πλάτος 
είναι τουλάχιστον 600 mm. 
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3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15.06, παράγραφος 10, στοιχείο α), ο φορέας επιθεώρησης 

µπορεί να επιτρέπει, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, τη χρήση αφαιρούµενων χειραγωγών σε 
χώρους όπου αυτό είναι απαραίτητο για τον έλεγχο των πανιών. 

 
4. Κατά την έννοια του άρθρου 15.07, τα πανιά ταξινοµούνται ως κύριο σύστηµα πρόωσης. 
 
5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15.15, παράγραφος 7, στοιχείο γ), το ύψος του χαµηλότερου 

άκρου του ανοίγµατος της πόρτας µπορεί να µειώνεται σε 200 mm επάνω από το δάπεδο του 
χώρου επιβατών. Μετά το άνοιγµά της, η πόρτα κλείνει και κλειδώνει αυτόµατα. 

 
6. Εάν υπάρχει δυνατότητα η έλικα να κινείται ελεύθερα ενώ το σκάφος κινείται µε τα πανιά, 

τυχόν µέρη του συστήµατος πρόωσης προστατεύονται από πιθανή ζηµία. 
 

Άρθρο 15α.05 
Ξάρτια γενικά 

 
1. Τα ξάρτια τακτοποιούνται κατά τρόπο ώστε να µην φθείρονται ασκόπως. 
 
2. Εάν χρησιµοποιείται υλικό εκτός από ξύλο ή εάν χρησιµοποιούνται ειδικοί τύποι ξαρτιών, 

κατάλληλος σχεδιασµός εγγυάται ισοδύναµα επίπεδα ασφάλειας σύµφωνα µε τις τιµές 
διαστάσεων και αντοχής που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο. Η αντοχή αποδεικνύεται: 
 
α) µε τη διενέργεια υπολογισµού της αντοχής, ή 
 
β) µε επιβεβαίωση της επαρκούς αντοχής από αναγνωρισµένο φορέα ταξινόµησης, ή 
 
γ) µε διαστασιολόγηση βάσει των διαδικασιών που καθορίζονται από αναγνωρισµένο 

ρυθµιστικό πλαίσιο (π.χ. Middendorf, Kusk-Jensen). 
 
 Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται στον φορέα επιθεώρησης. 
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Άρθρο 15α.06 

Ιστοί και αντενοκάταρτα γενικά 
 
1. Όλα τα αντενοκάταρτα κατασκευάζονται από υλικό υψηλής ποιότητας. 
 
2. Το ξύλο για τους ιστούς: 
 

α) είναι χωρίς συγκεντρώσεις συνδέσµων, 
 
β) δεν περιέχει σοµφόξυλο εντός των απαιτούµενων διαστάσεων, 
 
γ) έχει κατά το δυνατόν διαµήκεις ίνες, 
 
δ) είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύ. 

 
3. Εάν η επιλεγείσα ξυλεία είναι είτε Pinaceae Pinus rigida είτε πεύκο του Όρεγκον ποιοτικού 

επιπέδου «clear and better», οι διάµετροι στους πίνακες που περιλαµβάνονται στα 
άρθρα 15α.07 έως 15α.12 µπορούν να µειώνονται κατά 5%. 

 
4. Εάν οι ξυλεία που χρησιµοποιείται για τους ιστούς, τα επιστήλια, τα ακροκέραια, τα δοράτια, 

και τους προβόλους δεν είναι στρογγυλής διατοµής, η εν λόγω ξυλεία πρέπει να έχει 
ισοδύναµη αντοχή. 

 
5. Τα βάθρα των ιστών, οι κορµοί των ιστών και οι συγκρατητήρες στο κατάστρωµα, στις έδρες 

των νοµέων και στα ακρόνηα κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να µπορούν είτε να 
απορροφήσουν τις δυνάµεις που υφίστανται είτε να τις µεταφέρουν σε άλλα συνδεδεµένα 
µέρη της κατασκευής. 

 
6. Ανάλογα µε την ευστάθεια του σκάφους και των εξωτερικών δυνάµεων που υφίσταται, 

καθώς και την κατανοµή του εµβαδού των ιστίων, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί, βάσει των 
διαστάσεων που ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο, να επιτρέπει µειώσεις στις διατοµές των 
αντενοκάταρτων και, εφόσον είναι δυνατό, των ξαρτιών. Τα αποδεικτικά στοιχεία 
υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 15α.05, παράγραφος 2. 

 
7. Εάν η περίοδος ταλάντωσης / περίοδος διατοιχισµού του σκάφους, σε δευτερόλεπτα, είναι 

µικρότερη από τρία τέταρτα του πλάτους του, σε µέτρα, οι διαστάσεις που ορίζονται στα 
ακόλουθα άρθρα, αυξάνονται. Τα αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται σύµφωνα µε το 
άρθρο 15α.05, παράγραφος 2. 

 
8. Στους πίνακες που περιλαµβάνονται στα άρθρα 15α.07 έως 15α.12 και 15α.14, 

παρεµβάλλονται πιθανές ενδιάµεσες τιµές. 
 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 193 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

 
Άρθρο 15α.07 

 
Ειδικές διατάξεις για τους ιστούς 

 
1. Οι ξύλινοι ιστοί πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

Μήκος * 
(m) 

∆ιάµετρος στο 
κατάστρωµα 

(cm) 

∆ιάµετρος στη 
ζυγίδα 
(cm) 

∆ιάµετρος στο 
στηλόκρανο 

(cm) 
10 20 17 15 
11 22 17 15 
12 24 19 17 
13 26 21 18 
14 28 23 19 
15 30 25 21 
16 32 26 22 
17 34 28 23 
18 36 29 24 
19 39 31 25 
20 41 33 26 
21 43 34 28 
22 44 35 29 
23 46 37 30 
24 49 39 32 
25 51 41 33 

 
* απόσταση από τη ζυγίδα στο κατάστρωµα 
 
Εάν ένας ιστός έχει δύο κεραίες, οι διάµετροι αυξάνονται κατά τουλάχιστον 10%. 
 
Εάν ένας ιστός έχει περισσότερες από δύο κεραίες, οι διάµετροι αυξάνονται κατά 
τουλάχιστον 15 %. 

 
 Όσον αφορά ιστούς που στερεώνονται κατά µήκος του καταστρώµατος, η διάµετρος στο 

πέδιλο στερέωσής τους είναι τουλάχιστον 75% της διαµέτρου του ιστού στο επίπεδο του 
καταστρώµατος. 

 
2. Ο εξαρτισµός των ιστών, οι ενισχυτικές λωρίδες των ιστών, οι ζυγίδες και τα στηλόκρανα 

πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να είναι ικανοποιητικά συνδεδεµένα. 
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Άρθρο 15α.08 

Ειδικές διατάξεις για τα επιστήλια 
 

1. Τα ξύλινα επιστήλια πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

Μήκος * 
(m) 

∆ιάµετρος στο 
πέδιλο 
(cm) 

∆ιάµετρος στο 
µέσον του µήκους 

(cm) 

∆ιάµετρος στη 
σύνδεση ** 

(cm) 
4 8 7 6 
5 10 9 7 
6 13 11 8 
7 14 13 10 
8 16 15 11 
9 18 16 13 

10 20 18 15 
11 23 20 16 
12 25 22 17 
13 26 24 18 
14 28 25 20 
15 31 27 21 

 
* Συνολικό µήκος του επιστηλίου, χωρίς το λαιµό 
** διάµετρος του επιστηλίου στο επίπεδο της σύνδεσης µε το λαιµό. 
 
 
Εάν στο επιστήλιο στερεώνονται τετράγωνα πανιά, οι διαστάσεις που ορίζονται στον πίνακα 
αυξάνονται κατά 10%. 

 
2. Η επικάλυψη µεταξύ του επιστηλίου και του ιστού είναι τουλάχιστον 10πλάσια της 

διαµέτρου που απαιτείται στο πέδιλο του επιστηλίου. 
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Άρθρο 15α.09 
 

Ειδικές διατάξεις για τους προβόλους 
 

1. Οι ξύλινοι πρόβολοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

Μήκος * 
(m) 

∆ιάµετρος στο 
µίσχο 
(cm) 

∆ιάµετρος στο µέσον 
του µήκους 

(cm) 
4 14,5 12,5 
5 18 16 
6 22 19 
7 25 23 
8 29 25 
9 32 29 

10 36 32 
11 39 35 
12 43 39 

 
 * Συνολικό µήκος του προβόλου 
 
2. Το τµήµα του προβόλου που βρίσκεται εντός του πλοίου έχει µήκος τουλάχιστον 

τετραπλάσιο από τη διάµετρο του προβόλου στο µίσχο. 
 
3. Η διάµετρος του προβόλου στην κορυφή του είναι τουλάχιστον 60% της διαµέτρου του 

προβόλου στο µίσχο. 
 

Άρθρο 15α.10 
Ειδικές διατάξεις για τα δοράτια 

 
1. Τα ξύλινα δοράτια πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

Μήκος * (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
∆ιάµετρος στο µίσχο 

(cm) 
7 10 14 17 21 24 28 31 35 

 
 * Συνολικό µήκος του δορατίου 
 
2. Η διάµετρος του δορατίου στην κορυφή του είναι τουλάχιστον 60% της διαµέτρου του στο 

µίσχο. 
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Άρθρο 15α.11 
Ειδικές διατάξεις για τα κύρια δοράτια 

 
1. Τα ξύλινα κύρια δοράτια πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

Μήκος * (m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
∆ιάµετρος (cm) 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 

 
 * Συνολικό µήκος του κύριου δορατίου 
 
2. Η διάµετρος στο ύψος του στρεπτήρα είναι τουλάχιστον 72% της διαµέτρου που ορίζεται 

στον πίνακα. 
 
3. Η διάµετρος στον ποδεώνα είναι τουλάχιστον 85% της διαµέτρου που ορίζεται στον πίνακα. 
 
4. Μετρηµένη από τον ιστό, η µέγιστη διάµετρος ανέρχεται στα δύο τρίτα του µήκους. 
 
5. Στις περιπτώσεις που: 

 
α) η γωνία µεταξύ του κύριου δορατίου και της πρυµναίας ακµής είναι µικρότερη των 65° 

και η σκότα του µεγάλου ιστού είναι δεµένη στο τέλος του δορατίου, ή 
 
β) το σηµείο σύνδεσης της σκότας δεν είναι παράπλευρα στον ποδεώνα, 
 
ο φορέας επιθεώρησης µπορεί, σύµφωνα µε το άρθρο 15α.05, παράγραφος 2, να απαιτήσει 
µεγαλύτερη διάµετρο. 

 
6. Για εµβαδόν ιστίων µικρότερο από 50 m², ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει 

µειώσεις των διαστάσεων που ορίζονται στον πίνακα. 
 

Άρθρο 15α.12 
Ειδικές διατάξεις για τα πίκια 

 
1. Τα ξύλινα πίκια πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

Μήκος * (m) 4 5 6 7 8 9 10 
∆ιάµετρος (cm) 10 12 14 16 17 18 20 

 
 * Συνολικό µήκος του πικιού 
 
2. Το αστήρικτο µήκος του πικιού δεν είναι µεγαλύτερο του 75%. 
 
3. Η αντοχή εφελκυσµού του ανεκτή είναι τουλάχιστον ίση µε 1,2 φορές την αντοχή 

εφελκυσµού της τερθρίας υπέρας. 
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4. Η κορυφαία γωνία του ανέκτη είναι 60° κατ’ ανώτατο όριο. 
 
5. Εάν, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4, η κορυφαία γωνία του ανέκτη είναι µεγαλύτερη 

από 60°, η αντοχή εφελκυσµού πρέπει να ρυθµίζεται ώστε να εξισορροπεί τις δυνάµεις που 
προκύπτουν. 

 
6. Για εµβαδόν ιστίων µικρότερο από 50 m², ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει 

µειώσεις των διαστάσεων που ορίζονται στον πίνακα. 
 

Άρθρο 15α.13 
Γενικές διατάξεις για τα κρεµάµενα και τα αυτοεντεινόµενα ξάρτια 

 
1. Τα κρεµάµενα και τα αυτοεντεινόµενα ξάρτια πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αντοχής που 

ορίζονται στα άρθρα 15α.14 και 15α.15. 
 
2. Οι συνδέσεις των καλωδίων µπορούν να γίνονται: 

 
α) µε αµµάτιση, 
 
β) µε περίβληµα συµπίεσης, ή 
 
γ) µε περίβληµα σφράγισης. 

 
 Οι αµµατίσεις ράβονται και οι άκρες περιτυλίσσονται. 
 
3. Στις συναρµογές µατιών υπάρχουν ροδάντζες. 
 
4. Τα σχοινιά διέρχονται κατά τρόπον ώστε να µην εµποδίζουν τις εισόδους και τις κλίµακες. 
 

Άρθρο 15α.14 
Ειδικές διατάξεις για τα κρεµάµενα ξάρτια 

 
1. Οι πρότονοι και οι επίτονοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 
 
Μήκος ιστού * (m) 11 12 13 14 15 16 17 18 
Αντοχή εφελκυσµού πρότονου 
(kN) 

160 172 185 200 220 244 269 294 

Αντοχή εφελκυσµού επιτόνου 
(kN) 

355 415 450 485 525 540 630 720 

Αριθµός καλωδίων και σχοινιών 
επιτόνου ανά πλευρά  

3 3 3 3 3 3 4 4 

 
 * απόσταση από την κορυφή ή τη ζυγίδα στο κατάστρωµα 
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2. Οι παράτονοι, τα επιστήλια, τα στηρίγµατα του πρόθοου, τα δοράτια και οι επίτονοι του 
προβόλου πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

 
Μήκος ιστών * (m) <13 13-18 >18 
Αντοχή εφελκυσµού του παρατόνου (kN) 89 119 159 
Αντοχή εφελκυσµού του επιστηλίου (kN) 89 119 159 
Μήκος του επιστηλίου (m) <6 6-8 >8 
Αντοχή εφελκυσµού των στηριγµάτων του 
πρόθοου (kN) 

58 89 119 

Μήκος του δορατίου (m) <5 5-7 >7 
Αντοχή εφελκυσµού των επιτόνων του 
προβόλου (kN) 

58 89 119 

 
 * απόσταση από την κορυφή ή τη ζυγίδα στο κατάστρωµα 
 
3. Τα σχοινιά που προτιµούνται είναι εκείνα που κατασκευάζονται µε βάση τη µέθοδο 

κατασκευής σχοινιών 6 x 7 FE, κατηγορίας αντοχής 1550 Ν/mm². Εναλλακτικά, στην ίδια 
κατηγορία αντοχής, µπορεί να χρησιµοποιείται η µέθοδος κατασκευής 6 x 36 SE ή 6 x 19 FE. 
Λόγω της µεγαλύτερης ελαστικότητας της µεθόδου κατασκευής 6 x 19, οι αντοχές 
εφελκυσµού που περιλαµβάνονται στον πίνακα, αυξάνονται κατά 10%. Επιτρέπεται η χρήση 
σχοινιών διαφορετικής κατασκευής, υπό τον όρο ότι έχουν συγκρίσιµες ιδιότητες. 

 
4. Εάν χρησιµοποιούνται άκαµπτα ξάρτια, οι αντοχές εφελκυσµού που περιλαµβάνονται στον 

πίνακα αυξάνονται κατά 30%. 
 
5. Για τα ξάρτια µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο εγκεκριµένες περόνες, στρογγυλοί 

δακτύλιοι και κοχλίες. 
 
6. Οι κοχλίες, οι περόνες, οι στρογγυλοί δακτύλιοι και οι κοχλιωτοί εντατήρες πρέπει να 

µπορούν να ασφαλίζονται κατάλληλα. 
 
7. Η αντοχή εφελκυσµού της υπήνης είναι τουλάχιστον 1,2 φορές µεγαλύτερη από την αντοχή 

εφελκυσµού του ανάδροµου του αρτέµονος και του στηρίγµατος του πρόθοου που 
αντιστοιχούν σε αυτήν. 

 
8. Όσον αφορά τα πλοία µε εκτόπισµα µικρότερο από 30 m³, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να 

επιτρέπει τις µειώσεις στις αντοχές εφελκυσµού που παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

 
Εκτόπισµα διαιρούµενο µε τον αριθµό 

ιστών (m³) 
Μείωση 

(%) 
> 20 έως 30 20 
10 έως 20 35 

< 10 60 
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Άρθρο 15α.15 

Ειδικές διατάξεις για τα αυτοεντεινόµενα ξάρτια 
 

1. Για τα αυτοεντεινόµενα ξάρτια χρησιµοποιούνται σχοινιά από ίνες ή σχοινιά από χαλύβδινο 
σύρµα. Η ελάχιστη αντοχή εφελκισµού και η διάµετρος των αυτοεντεινοµένων ξαρτιών, σε 
σχέση µε το εµβαδόν των πανιών, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

 
Τύπος 
αυτοεντεινοµένων 
ξαρτιών  

Υλικό σχοινιών  Εµβαδόν 
πανιών (m²)  

Ελάχιστη 
αντοχή 
εφελκισµού 
(KN)  

∆ιάµετρος του 
σχοινιού 
(mm)  

Υπέρες αναδροµικών 
ιστίων  

Χαλύβδινο σύρµα  µέχρι 35  
> 35  

20  
38  

6  
8  

 Ίνες 
(πολυπροπυλέ
νιο-PP)  

∆ιάµετρος σχοινιού τουλάχιστον 14 mm και 
ένα καρύλιο σχοινιού ανά 25 m2 ή τµήµα 

Υπέρες επικεράτιων 
ιστίων 
Υπέρες δολώνων  

Χαλύβδινο σύρµα  µέχρι 50  
> 50 
έως 80 
> 80 

έως 120 
> 120 
έως 160 

20  
30  
60  
80  

6  
8  
10  
12  

 Ίνες (PP)  ∆ιάµετρος σχοινιού τουλάχιστον 18 mm και 
ένα καρύλιο σχοινιού ανά 30 m2 ή τµήµα 

Πόδες αναδροµικών 
ιστίων  

Ίνες (PP)  µέχρι 40  14   

  > 40  18   
 Για εµβαδόν πανιού µεγαλύτερο από 30 m2, οι πόδες λαµβάνουν τη 

µορφή συσπάστου ή είναι σε θέση να λειτουργούν από 
βαρούλκο  

χαλύβδινο σύρµα  < 100  60  10  Πόδες επικεράτιων 
ιστίων/δολώνων   100 έως 150  85  12  
  > 150  116  14  
  Για τους πόδες δολώνων, απαιτούνται ελαστικά 

στοιχεία σύνδεσης (πρόσθιοι δροµείς)  
 Ίνες (PP)  ∆ιάµετρος σχοινιού τουλάχιστον 18 mm και 

τουλάχιστον τρία καρύλια σχοινιού. Εάν το 
εµβαδόν των ιστίων είναι µεγαλύτερο από 

60 m2, ένα καρύλιο σχοινιού ανά 20 m2  

 
2. Τα αυτοεντεινόµενα ξάρτια που αποτελούν µέρος των αναδροµικών ιστίων έχουν αντοχή 

εφελκισµού αντίστοιχη εκείνης του σχετικού προτόνου ή επιτόνου. 
 
3. Εάν χρησιµοποιούνται υλικά διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

πρέπει να πληρούν τις τιµές αντοχής που παρατίθενται στον πίνακα της παράγραφου 1. 
 ∆εν χρησιµοποιούνται σχοινιά από ίνες πολυαιθυλενίου. 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 200 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

 
Άρθρο 15α.16 

Εξαρτισµός και µέρη των ξαρτιών 
 

1. Εάν χρησιµοποιούνται συρµάτινα σχοινιά από χάλυβα ή σχοινιά από ίνες, οι διάµετροι των 
καρυλίων των σχοινιών (που µετριούνται από κέντρο σχοινιού σε κέντρο σχοινιού) πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις: 

 
Χαλύβδινο σύρµα (mm)  6  7  8  9  10 11  12  
Ίνες (mm)  16  18 20 22 24 26  28  
Καρύλιο σχοινιού (mm)  100 110 120 130 145 155  165  

 
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η διάµετρος των καρυλίων των σχοινιών µπορεί να είναι 

έξι φορές η διάµετρος του χαλύβδινου σύρµατος, υπό τον όρο ότι το χαλύβδινο σύρµα δεν 
ολισθαίνει συνεχώς πάνω στα καρύλια. 

 
3. Η αντοχή εφελκισµού του εξαρτισµού (π.χ. περόνες, στρογγυλοί δακτύλιοι, κοχλιωτοί 

εντατήρες, οπές σε ελάσµατα για τη διέλευση σχοινιών, κοχλίες, κρίκοι και αγκύλια) είναι 
συµβατή µε την αντοχή εφελκισµού των κρεµάµενων ή των αυτοεντεινοµένων ξαρτιών στα 
οποία αυτός συνδέεται. 

 
4. Οι συγκρατητήρες του προτόνου και οι ρίζες των ρελιών κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε 

να µπορούν να αντεπεξέρχονται στις δυνάµεις που υφίστανται. 
 
5. Σε κάθε δακτύλιο, µπορεί να συνδέεται µόνον ένα αγκύλιο, κατά µήκος του σχετικού προτόνου 

ή επιτόνου. 
 
6. Τα συστήµατα υπερών και οι ορθοτήρες στερεώνονται µε ασφαλή τρόπο στον ιστό και οι 

περιστρεφόµενοι ανέκτες που χρησιµοποιούνται, για αυτόν τον σκοπό, είναι σε καλή 
κατάσταση. 

 
7. Οι συνδέσεις των πορπωτών γόµφων, οι δέστρες, οι σκαλµίσκοι για το δέσιµο σχοινιών και οι 

σκαλµοδόκες κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε να µπορούν να αντεπεξέρχονται στις 
δυνάµεις που υφίστανται. 

 
Άρθρο 15α.17 

Ιστία 
 

1. Εξασφαλίζεται ότι τα ιστία µπορούν να µαζεύονται απλά, γρήγορα και ακίνδυνα. 
 
2. Το εµβαδόν των ιστίων είναι κατάλληλο για τον τύπο και το εκτόπισµα του σκάφους. 
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Άρθρο 15α.18 
Εξοπλισµός 

 
1. Τα σκάφη µε δοράτιο ή πρόβολο διαθέτουν δίχτυ αρτέµωνος και επαρκή αριθµό από 

ενδεδειγµένες συσκευές για τη συγκράτηση και το τέντωµα. 
 
2. Τα εν λόγω σκάφη απαλλάσσονται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εάν το δοράτιο ή ο 

πρόβολος είναι εξοπλισµένα µε χειρόδεσµο και σχοινί για το πόδι, διαστασιολογηµένων κατά 
τρόπο που να επιτρέπει την πρόσδεση ιµάντων ασφαλείας εν πλω. 

 
3. Πρέπει να υπάρχει κρεµάθρα για την εργασία στα ξάρτια. 

 
Άρθρο 15α.19 
∆οκιµασία 

 
1. Τα ξάρτια υπόκεινται σε δοκιµασία από τον φορέα επιθεώρησης ανά 2,5 έτη. Στη δοκιµασία 

περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 
 
α) Τα ιστία, συµπεριλαµβανοµένων των ακµών τους, οι ποδεώνες και τα µάτια των 

σειραδιών, 
β) η κατάσταση των ιστών και των αντενοκάταρτων, 
γ) η κατάσταση των κρεµάµενων και των αυτοεντεινοµένων ξαρτιών µαζί µε τις συνδέσεις 

καλωδίων, 
δ) οι εγκαταστάσεις για το γρήγορο και ασφαλές µάζεµα των ιστίων, 
ε) η ασφαλής στερέωση των συστηµάτων υπερών και των ορθοτήρων, 
στ) η στερέωση των κορµών των ιστών και τα άλλα σηµεία στερέωσης για τα κρεµάµενα και 

τα αυτοεντεινόµενα ξάρτια του σκάφους, 
ζ) τα βαρούλκα χειρισµού των ιστίων, 
η) άλλες εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στη ναυσιπλοΐα, όπως οι τροπίδες και ο εξαρτισµός 

για τη λειτουργία τους, 
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θ) τα µέτρα που λαµβάνονται για να αποτρέψουν την άσκοπη φθορά των αντενοκάταρτων, 
ι) ο εξοπλισµός σύµφωνα µε το άρθρο 15α.18. 
 

2. Το τµήµα του ξύλινου ιστού που περνά µέσω του καταστρώµατος και το οποίο βρίσκεται κάτω 
από το κατάστρωµα ελέγχεται κατά διαστήµατα που ορίζει ο φορέας επιθεώρησης, 
κατ’ελάχιστον δε σε κάθε περιοδική επιθεώρηση σύµφωνα µε το άρθρο 2.09. Για τον σκοπό 
αυτό, ο ιστός πρέπει να εξάγεται. 

 
3. Βρίσκεται επί του σκάφους πιστοποιητικό της τελευταίας επιθεώρησης που πραγµατοποιήθηκε 

σύµφωνα µε την παράγραφο 1, το οποίο εκδίδει, χρονολογεί και υπογράφει ο φορέας 
επιθεώρησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ 
ΤΜΗΜΑ ΩΘΟΥΜΕΝΗΣ Ή ΡΟΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑΣ 

Ή ΠΛΑΓΙΟ∆ΕΤΗΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 16.01 
Ωστικά σκάφη 

 
1. Τα σκάφη τα οποία προορίζονται για ώθηση πρέπει να περιλαµβάνουν κατάλληλη διάταξη 

ώθησης. Πρέπει να είναι κατασκευασµένα και εξοπλισµένα µε τρόπο ώστε: 
 
α) να επιτρέπουν στο πλήρωµα να περνά εύκολα και χωρίς κίνδυνο στο ωθούµενο σκάφος 

µε τη διάταξη σύζευξης συνδεδεµένη· 
 

β) να τους επιτρέπει να λαµβάνουν µετά τη σύζευξη σταθερή θέση σε σχέση µε τα 
προσδεδεµένα σκάφη· και 

 
γ) να εµποδίζουν την εγκάρσια κίνηση των σκαφών µεταξύ τους. 

 
2. Εάν η σύζευξη γίνεται µε καλώδια, τα ωστικά πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε δύο 

τουλάχιστον βαρούλκα ή ισοδύναµες διατάξεις σύζευξης έντασης των καλωδίων. 
 
3. Οι ζευκτικές διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν να διασφαλίζεται µία άκαµπτη σύνδεση µε το ή 

τα ωθούµενα σκάφη. 
 
 Όσον αφορά τις ωθούµενες συνοδείες οι οποίες αποτελούνται από ένα ωστικό σκάφος και 

ένα µόνο ωθούµενο σκάφος, οι ωστικές διατάξεις µπορούν να επιτρέπουν µία ελεγχόµενη 
άρθρωση. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις χειρισµού, για τον σκοπό αυτό, πρέπει να 
αποσβένουν χωρίς δυσκολία τις µεταδιδόµενες δυνάµεις και πρέπει να µπορεί να ελέγχονται 
εύκολα και χωρίς κίνδυνο. Αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις χειρισµού εφαρµόζονται, 
τηρουµένων των αναλογιών, τα άρθρα 6.02 έως 6.04. 

 

4. Όσον αφορά τα ωστικά, δεν απαιτείται το στεγανό σύγκρουσης το οποίο αναφέρεται στο 
άρθρο 3.03, παράγραφος 1, στοιχείο α). 

 

Άρθρο 16.02 
Σκάφη ικανά να ωθούνται 

 
1. Όσον αφορά τις φορτηγίδες χωρίς µηχανισµό πηδαλιουχίας, ενδιαιτήµατα, µηχανοστάσια, ή 

λεβητοστάσια δεν εφαρµόζονται : 
 
α) Τα Κεφάλαια 5 έως 7 και 12· 
 
β) το άρθρο 8.08, παράγραφοι 2 έως 8, το άρθρο 10.02 και το άρθρο 10.05, παράγραφος 1. 
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 Εάν υπάρχουν µηχανισµοί πηδαλιουχίας, ενδιαιτήµατα, µηχανοστάσια, ή λεβητοστάσια, 
εφαρµόζονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήµατος. 

 
2. Οι φορτηγίδες σκάφους µήκους έως 40 m πρέπει, επιπλέον, να ανταποκρίνονται στις 

ακόλουθες προδιαγραφές: 
 
α) Τα στεγανά διαφράγµατα σύγκρουσης τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3.03, 

παράγραφος 1, δεν απαιτούνται εάν η µετωπική επιφάνεια είναι ικανή να αντέξει 
φορτίο τουλάχιστο ίσο προς 2,5 φορές το φορτίο το οποίο προβλέπεται για το στεγανό 
σύγκρουσης ενός σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας του αυτού βυθίσµατος, το οποίο 
είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές αναγνωρισµένου νηογνώµονα. 

 
β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8.06, παράγραφος 1, τα διαµερίσµατα µε διπλό δάπεδο 

τα οποία δεν είναι εύκολα προσπελάσιµα πρέπει να µπορούν να εκκενώνονται µόνον 
όταν ο όγκος τους υπερβαίνει το 5 % του εκτοπίσµατος της φορτηγίδας σκάφους στο 
επίπεδο του µέγιστου επιτρεπόµενου βυθίσµατος µε φορτίο. 

 
3. Άλλα σκάφη τα οποία προορίζονται να ωθηθούν πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε διατάξεις 

σύζευξης οι οποίες επιτρέπουν να διασφαλίζεται ασφαλής σύνδεση µε άλλα σκάφη. 
 

Άρθρο 16.03 
Σκάφη ικανά να κινούν πλαγιοδετηµένους σχηµατισµούς 

 
Τα σκάφη τα οποία προορίζονται να διασφαλίσουν την ώθηση ενός πλαγιοδετηµένου σχηµατισµού 
πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε δέστρες ή ισοδύναµες συσκευές, οι οποίες, µε τον αριθµό και τη 
διάταξή τους, επιτρέπουν την ασφαλή σύνδεση του σχηµατισµού. 
 

Άρθρο 16.04 
 

Σκάφη ικανά να µετακινούνται σε συνοδεία 
 
Τα σκάφη τα οποία προορίζονται να µετακινούνται σε συνοδεία πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε τις 
αναγκαίες ζευκτικές διατάξεις, βαρούλκα, ή ισοδύναµες συσκευές, οι οποίες, µε τον αριθµό και τη 
διάταξή τους, επιτρέπουν την ασφαλή σύνδεση µε το ή τα άλλα σκάφη της συνοδείας. 
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Άρθρο 16.05 

 
Σκάφη ικανά να ρυµουλκούν 

 
1. Τα σκάφη τα οποία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για εργασίες ρυµούλκησης πρέπει να 

ανταποκρίνονται στις εξής προϋποθέσεις: 
 
α) Oι ρυµουλκητικές διατάξεις πρέπει να είναι εγκατεστηµένες µε τρόπο ώστε η χρήση 

τους να µην θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του σκάφους, του πληρώµατος, ή του 
φορτίου. 

β) Tα σκάφη τα οποία προορίζονται για πρόσδεση και για ρυµούλκηση πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε γάντζο ρυµούλκησης ο οποίος να µπορεί να αποσυνδέεται µε ασφαλή 
τρόπο από τη θέση πηδαλιουχίας. Τούτο δεν ισχύει όταν ο τρόπος κατασκευής ή άλλες 
εγκαταστάσεις καθιστούν αδύνατη την ανατροπή του σκάφους. 

γ) Ως διατάξεις ρυµούλκησης πρέπει να υπάρχουν βαρούλκα ή ένας γάντζος ρυµούλκησης 
που πρέπει να µπορεί να αποσυνδέεται από τη θέση πηδαλιουχίας. Οι διατάξεις 
ρυµούλκησης αυτές πρέπει να είναι διατεταγµένες εµπρος από το επίπεδο των ελίκων. 
Η προδιαγραφή αυτή δεν ισχύει για τα σκάφη των οποίων η πηδαλιουχία διασφαλίζεται 
µε όργανο πρόωσης, όπως κυκλοειδείς προωθητές ή αυτοδιευθυνόµενες έλικες. 

δ) Κατά παρέκκλιση των προδιαγραφών οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο γ), όσον 
αφορά τα σκάφη τα οποία προορίζονται να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά ως 
ενισχυτικά ρυµούλκησης, µπορεί να χρησιµοποιείται µία διάταξη ρυµούλκησης, όπως, 
π.χ., µία δέστρα η οποία πρέπει να είναι τοποθετηµένη µπρος από το επίπεδο των 
ελίκων. Το στοιχείο β) ισχύει, τουρουµένων των αναλογιών. 

ε) Στην περίπτωση στην οποία τα καλώδια ρυµούλκησης µπορεί να συνδεθούν στην 
πρύµνη του σκάφους, πρέπει να υπάρχουν τροχιές ρυµούλκησης. 

 
2. Τα σκάφη µήκους L µεγαλύτερου από 86 m δεν επιτρέπεται να διενεργούν ρυµούλκηση 

κατάντη. 
 

Άρθρο 16.06 
∆οκιµές συνοδείας 

 
1. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ικανότητας ωστικού ρυµουλκού ή αυτοκινούµενου 

σκάφους ικανού να διασφαλίζει την προώθηση σταθερής συνοδείας και την αντίστοιχη 
εγγραφή στο πιστοποιητικό, ο φορέας επιθεώρησης αποφασίζει εάν και ποιες συνοδείες 
πρέπει να του παρουσιασθούν και πραγµατοποιεί τις δοκιµές ναυσιπλοΐας οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 5.02 µε τη συνοδεία στον απαιτούµενο ή απαιτούµενους 
σχηµατισµούς που κατά την κρίση του θεωρούνται οι πλέον δυσµενέστεροι. Η συνοδεία αυτή 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 5.02 έως 5.10. 
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 Ο φορέας επιθεώρησης επαληθεύει ότι, κατά τους χειρισµούς οι οποίοι αναφέρονται στο 

Κεφάλαιο 5, διασφαλίζεται η σταθερή σύνδεση όλων των σκαφών της συνοδείας. 
 
2 Εάν κατά τις δοκιµές πλεύσης οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιµοποιούνται 

µεµονωµένες εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στα ωθούµενα ή πλαγιοδετηµένα σκάφη 
όπως, π.χ., µηχανισµοί πηδαλιουχίας, µηχανισµοί πρόωσης ή χειρισµού, αρθρωµένες 
συνδέσεις, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 5.02 έως 5.10 
στο πιστοποιητικό του σκάφους το οποίο διασφαλίζει την προώθηση της συνοδείας πρέπει να 
καταγράφονται τα ακόλουθα: σχηµατισµός, θέση, όνοµα, και επίσηµος αριθµός νηολογίου 
των εγκεκριµένων σκαφών που είναι εφοδιασµένα µε τις συγκεκριµένες εγκαταστάσεις οι 
οποίες χρησιµοποιήθηκαν. 

 
Άρθρο 16.07 

Εγγραφές στο πιστοποιητικό 
 
1. Εάν ένα σκάφος προορίζεται για την ώθηση συνοδείας ή για να ωθείται σε συνοδεία, η 

συµµόρφωσή του µε τις σχετικές απαιτήσεις των άρθρων 16.01 έως 16.06 καταγράφονται στο 
κοινοτικό πιστοποιητικό. 

 
2. Στο κοινοτικό πιστοποιητικό του σκάφους το οποίο προορίζεται για τη διασφάλιση της 

πρόωσης πρέπει να καταγράφονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 
 
α) οι συνοδείες και οι σχηµατισµοί που εγκρίθηκαν, 
 
β) οι τύποι σύζευξης, 
 
γ) οι µέγιστες καθορισθείσες δυνάµεις σύζευξης, και  
 
δ) ενδεχοµένως, το ελάχιστο φορτίο θραύσης των καλωδίων σύζευξης της διαµήκους 

σύνδεσης καθώς και ο αριθµός των περιστροφών των καλωδίων. 
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