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Άρθρο 17.01 
Γενικές διατάξεις 

 
Τα Κεφάλαια 3, 7 έως 14, και 16 εφαρµόζονται στους πλωτούς εξοπλισµούς όσον αφορά τη 
ναυπήγηση και τον εξοπλισµό. Οι πλωτοί εξοπλισµοί µε µηχανικά µέσα πρόωσης πρέπει, εξάλλου, 
να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των Κεφαλαίων 5 και 6. Τα µέσα πρόωσης τα οποία 
επιτρέπουν µικρές µόνο µετακινήσεις δεν αποτελούν µηχανικά µέσα πρόωσης. 
 

Άρθρο 17.02 
Παρεκκλίσεις 

 
1. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις για τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
α) Το άρθρο 3.03, παράγραφοι 1 και 2, εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, 
 
β) το άρθρο 7.02 εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών, 
 
γ) µπορεί να σηµειώνεται υπέρβαση των µέγιστων στάθµων ακουστικής πίεσης οι οποίες 

αναφέρονται στο άρθρο 12.02, παράγραφος 5, δεύτερη φράση, κατά το διάστηµα στο 
οποίο οι εγκαταστάσεις του εξοπλισµού βρίσκονται σε λειτουργία, υπό τον όρο ότι, 
κατά την υπηρεσία, κανένα άτοµο δεν κοιµάται επί του σκάφους τη νύκτα, 

 
δ) µπορεί να υπάρξουν παρεκκλίσεις από άλλες διατάξεις σχετικά µε τη ναυπήγηση, τον 

εξοπλισµό ή τον εξαρτισµό, υπό τον όρο ότι σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται 
ισοδύναµη ασφάλεια. 

 
2. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να χορηγεί παρέκκλιση από την εφαρµογή των ακόλουθων 

διατάξεων: 
 
α) του άρθρου 10.01: η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µόνον όταν κατά τη λειτουργία του 

εξοπλισµού εργασίας, ο πλωτός εξοπλισµός µπορεί να αγκυροβοληθεί κατά τρόπο 
ασφαλή µε τη βοήθεια δύο αγκυρών εργασίας ή πασσάλων. Πάντως, ένας πλωτός 
εξοπλισµός ο οποίος διαθέτει ίδιο µέσο πρόωσης πρέπει να είναι εξοπλισµένος 
τουλάχιστον µε µία άγκυρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 10.01, παράγραφος 1, µε 
εµπειρικό συντελεστή k ίσο προς 45 και Τ το µικρότερο πλευρικό ύψος. 
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β) του άρθρου 12.02, παράγραφος 1, δεύτερο τµήµα της περιόδου: εάν οι χώροι διαβίωσης 

µπορεί να φωτισθούν επαρκώς µε ηλεκτρικό φως. 
 
3. Εξάλλου εφαρµόζονται τα εξής : 

 
α) Για το άρθρο 8.08, παράγραφος 2, δεύτερη φράση, πρέπει να υπάρχει µηχανοκίνητη 

αντλία αντί χειροκίνητης· 
 
β) για το άρθρο 8.10, παράγραφος 3, ο θόρυβος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 65 dB(A) σε 

µία περίµετρο 25 µ. από το εξωτερικό περίβληµα σε περίπτωση κατά την οποία ένας 
πλωτός εξοπλισµός είναι ακίνητος κατά τη λειτουργία των συσκευών· 

 
γ) για το άρθρο 10.03, παράγραφος 1, απαιτείται τουλάχιστον ένας συµπληρωµατικός 

χειροκίνητος πυροσβεστήρας εάν τα όργανα εργασίας βρίσκονται επί του 
καταστρώµατος· 

 
δ) για το άρθρο 14.02, παράγραφος 2, εκτός από τις εγκαταστάσεις υγραερίου για οικιακή 

χρήση, µπορεί να υπάρχουν, επίσης, και άλλες εγκαταστάσεις υγραερίου. Οι 
εγκαταστάσεις αυτές και τα εξαρτήµατά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ενός 
κράτους µέλους. 

 
Άρθρο 17.03 

 
Συµπληρωµατικές προδιαγραφές 

 
1. Οι πλωτοί εξοπλισµοί, στους οποίους βρίσκονται άνθρωποι κατά τη λειτουργία τους, πρέπει 

να διαθέτουν διάταξη γενικού συναγερµού. Ο συναγερµός πρέπει να είναι σαφώς ευδιάκριτος 
από τα άλλα σήµατα και να ακούγεται στα ενδιαιτήµατα και όλους τους χώρους εργασίας σε 
επίπεδο ηχητικής πίεσης 5 dB(A) τουλάχιστον από το µέγιστο τοπικό επίπεδο ηχητικής 
πίεσης. Η διάταξη συναγερµού πρέπει να µπορεί να ενεργοποιείται από την τιµονιέρα και 
τους κύριους χώρους εργασίας. 

 
2. Οι µηχανές εργασίας πρέπει να διαθέτουν επαρκή αντίσταση για το φορτίο τους και να 

πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, σχετικά µε την προσέγγιση των νοµικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών µελών για τις µηχανές1. 

 
3. Η ευστάθεια (αντίσταση της υπεραντιστάθµισης) και η αντίσταση των µηχανών εργασίας και, 

ενδεχοµένως, της στερέωσής τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αντεπεξέρχεται στις 
καταπονήσεις οι οποίες µπορεί να προκύψουν από την κλίση, τη θέση, και την κίνηση του 
πλωτού εξοπλισµού. 

 

                                                 
1  ΕΕ L 207, 23.7.1998, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/79/ΕΚ (ΕΕ L 

331, 7.12.1998, σ. 1). 
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4. Εάν τα φορτία ανυψώνονται µε τη βοήθεια ανυψωτικών µηχανών, το µέγιστο επιτρεπόµενο 

φορτίο το οποίο προκύπτει από την ευστάθεια και την αντίσταση πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς σε πινακίδα στο κατάστρωµα και στις θέσεις χειρισµού. Εάν η ικανότητα ανύψωσης 
µπορεί να αυξηθεί µε τη σύζευξη συµπληρωµατικών πλωτών εξοπλισµών, οι επιτρεπόµενες 
τιµές µε και χωρίς τους εν λόγω πλωτούς εξοπλισµούς πρέπει να ενδείκνυνται σαφώς. 

 
Άρθρο 17.04 

Υπολειµµατική απόσταση ασφαλείας 
 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου και κατά παρέκκλιση του άρθρου 1.01 του 

παρόντος Παραρτήµατος, η υπολειµµατική απόσταση ασφαλείας είναι η µικρότερη κάθετη 
απόσταση µεταξύ της στάθµης του ύδατος και του χαµηλότερου σηµείου του πλωτού 
εξοπλισµού, πέραν του οποίου ο πλωτός εξοπλισµός δεν είναι πλέον στεγανός, λαµβανοµένης 
υπόψη της θέσης και της κλίσης που προκύπτουν από τη δράση των ροπών που αναφέρονται 
στο άρθρο 17.07, παράγραφος 4. 

 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 17.07, παράγραφος 1, επαρκεί µία υπολειµµατική απόσταση 

ασφαλείας 300 mm. για ένα άνοιγµα στεγανό στις ψεκάδες και την κακοκαιρία. 
 
3. Εάν το άνοιγµα δεν είναι στεγανό στις ψεκάδες και την κακοκαιρία, η υπολειµµατική 

απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι 400 mm τουλάχιστον. 
 

Άρθρο 17.05 
Υπολειµµατικό ύψος εξάλων 

 
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου και κατά παρέκκλιση του άρθρου 1.01 του 

παρόντος Παραρτήµατος, το υπολειµµατικό ύψος εξάλων είναι η µικρότερη κάθετη 
απόσταση µεταξύ της επιφάνειας του ύδατος και την ακµή του καταστρώµατος 
λαµβανοµένης της θέσης και της κλίσης που προκύπτουν από τη δράση των ροπών που 
αναφέρονται στο άρθρο 17.07, παράγραφος 4. 

 
2. Το υπολειµµατικό ύψος εξάλων είναι επαρκές σύµφωνα µε το άρθρο 17.07, παράγραφος 1, 

εάν φθάνει τα 300 mm. 
 
3. Το υπολειµµατικό ύψος εξάλων µπορεί να µειώνεται όταν έχει αποδειχθεί ότι πληρούνται οι 

απαιτήσεις του άρθρου 17.08. 
 
4. Όταν το σχήµα ενός πλωτού εξοπλισµού διαφέρει αισθητά από το σχήµα ενός πλωτήρα, όπως 

στην περίπτωση κυλινδρικών πλωτών εξοπλισµών ή στην περίπτωση του πλωτού εξοπλισµού 
του οποίου το εγκάρσιο τµήµα έχει περισσότερες από τέσσερις πλευρές, ο φορέας 
επιθεώρησης µπορεί να απαιτήσει και να επιτρέψει διαφορετικά ύψη εξάλων από εκείνα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Αυτό ισχύει, επίσης, και στην περίπτωση στην οποία ένας 
πλωτός εξοπλισµός αποτελείται από πολλά πλωτά υλικά. 
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Άρθρο 17.06 

∆οκιµή της πλευρικής ευστάθειας 
 
1. Η απόδειξη της ευστάθειας η οποία αναφέρεται στα άρθρα 17.07 και 17.08 πρέπει να 

παρέχεται µε βάση δοκιµή πλευρικής ευστάθειας η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 
ορθές διαδικασίες. 

 
2. Εάν, κατά τη διάρκεια δοκιµής πλευρικής ευστάθειας, δεν µπορεί να επιτευχθεί µία επαρκής 

κλίση, ή εάν η δοκιµή πλευρικής ευστάθειας δηµιουργεί υπερβολικές τεχνικές δυσκολίες, στη 
θέση της µπορεί να πραγµατοποιείται υπολογισµός βάρους και κέντρου βάρους. Το 
αποτέλεσµα του υπολογισµού του βάρους πρέπει να ελέγχεται µε τη βοήθεια µετρήσεων 
βυθίσµατος και η διαφορά δεν µπορεί να είναι ανώτερη από ± 5 %. 

 
Άρθρο 17.07 

Αιτιολόγηση της ευστάθειας 
 
1. Πρέπει να αιτιολογείται ότι, λαµβανοµένων υπόψη των φορτίων κατά τον χρόνο χρήσης και 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων, επαρκούν το υπολειµµατικό ύψος εξάλων και η 
υπολειµµατική απόσταση ασφαλείας. Από την άποψη αυτή, το άθροισµα της γωνίας κλίσης 
και της θέσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10° και να µην αναδύεται ο πυθµένας της 
γάστρας. 

 
2. Η αιτιολόγηση της ευστάθειας πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα δεδοµένα και έγγραφα: 

 
α) υπό κλίµακα σχέδια των πλωτών εξοπλισµών και των µηχανών εργασίας καθώς και τα 

λεπτοµερή και συναφή στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη δικαιολόγηση της 
ευστάθειας όπως, το περιεχόµενο των δεξαµενών, το άνοιγµα το οποίο παρέχει 
πρόσβαση στο εσωτερικό του σκάφους, 

β) υδροστατικά στοιχεία ή καµπύλες, 
γ) καµπύλες βραχίονες ροπής στατικής ευστάθειας στο µέτρο που απαιτείται σύµφωνα µε 

την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ή σύµφωνα µε το άρθρο 17.08, 
δ) περιγραφή των καταστάσεων χρήσης µε αντίστοιχα στοιχεία αναφορικά µε το βάρος 

και το κέντρο βάρους συµπεριλαµβανοµένης της άφορτης κατάστασης του εξοπλισµού 
για τη µεταφορά του, 

ε) υπολογισµό των ροπών κλίσης, θέσης και ανόρθωσης µε ένδειξη των γωνιών κλίσης 
και θέσης καθώς και των αντίστοιχων υπολειµµατικών αποστάσεων ασφαλείας και 
ύψους εξάλων, 

στ) σύνολο των αποτελεσµάτων των υπολογισµών µε ένδειξη των ορίων χρήσης και 
φόρτωσης. 
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3. Η επαλήθευση της ευστάθειας πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες συνθήκες φόρτωσης: 
 

α) ειδικό βάρος των προϊόντων βυθοκαθαρισµού όσον αφορά τις βυθοκόρους: άµµος και 
- χαλίκια: 1,5 t/m3, 
- πολύ υγροί άµµοι : 2,0 t/m3, 
- χώµατα, κατά µέσο όρο : 1,8 t/m3, 
- µίγµατα άµµου και νερού στους αγωγούς : 1,3 t/m3, 

β) για τις βυθοκόρους µε γάντζο, οι τιµές που αναφέρονται στο στοιχείο α) πρέπει να 
αυξηθούν κατά 15 %; 

γ) για τις υδραυλικές βυθοκόρους, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η µέγιστη ισχύς 
ανύψωσης. 

 
4.1 Η βεβαίωση της ευστάθειας πρέπει να λάβει υπόψη τις ροπές οι οποίες προκύπτουν από : 

 
α) το φορτίο, 
β) την ασυµµετρική κατασκευή, 
γ) την πίεση του ανέµου, 
δ) την περιστροφή κατά την πορεία όσον αφορά τον εξοπλισµό αυτοπρόωσης, 
ε) το εγκάρσιο ρεύµα σε µέτρο που αυτό είναι απαραίτητο, 
στ) το έρµα και τα εφόδια, 
ζ) τα φορτία καταστρώµατος και, ενδεχοµένως, τη φόρτωση, 
η) των ελεύθερων επιφανειών που καταλαµβάνονται από υγρά, 
θ) τις δυνάµεις αδρανείας, 
ι) τις άλλες µηχανικές εγκαταστάσεις, 
 
Πρέπει να προστίθενται οι ροπές οι οποίες µπορεί να επενεργήσουν ταυτόχρονα. 
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4.2 Η ροπή η οποία προκύπτει από την πίεση του ανέµου πρέπει να υπολογίζεται σύµφωνα µε 
τον ακόλουθο τύπο : 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 
Στον τύπο αυτό, 
 
c = συντελεστής αντίστασης ο οποίος εξαρτάται από το σχήµα. 
 
 Για την άτρακτο, πρέπει να λαµβάνεται c = 1,2 και c = 1,6 για τις συµπαγείς δοκούς. Οι 

δύο τιµές λαµβάνουν υπόψη την ορµή του ανέµου. 
 
 Ως επιφάνεια εκτεθειµένη στον άνεµο, πρέπει να λαµβάνονται οι επιφάνειες οι οποίες 

περιλαµβάνονται στο περίβληµα της ατράκτου. 
 
Pw =ειδική πίεση του ανέµου, πρέπει να ληφθεί οµοιόµορφα 0,25 kN/m2, 
 
A =πλευρική επιφάνεια του πλωτού εξοπλισµού σε m², 
 
Iw =απόσταση του κέντρου βάρους της πλευρικής επιφάνειας A του εξοπλισµού από το 

επίπεδο µέγιστο βυθίσµατος σε m, 
 
4.3 Για τον καθορισµό των ροπών που οφείλονται στην περιστροφή εν πλω που αναφέρεται στην 

παράγραφο 4.1, στοιχείο δ), για τον επιπλέοντα εξοπλισµό αυτοπρόωσης, πρέπει να 
χρησιµοποιείται ο τύπος του άρθρου 15.03, παράγραφος 6. 

 
4.4 Η ροπή η οποία προκύπτει από το εγκάρσιο ρεύµα το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 4.1, 

στοιχείο ε), πρέπει να λαµβάνεται υπόψη αποκλειστικά για τον πλωτό εξοπλισµό ο οποίος 
κατά τη λειτουργία είναι αγκυροβοληµένος ή δεµένος εγκάρσια στο ρεύµα. 

 
4.5 Για τον υπολογισµό των ροπών που προκύπτουν από το υγρό έρµα και τις υγρές προµήθειες 

οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 4.1, στοιχείο στ), στον υπολογισµό πρέπει να 
καθορίζεται ο δυσµενέστερος βαθµός πλήρωσης των δεξαµενών από άποψη σταθερότητας 
και η αντίστοιχη ροπή που υπεισέρχεται στον υπολογισµό. 

 
4.6 Η ροπή η οποία προκύπτει από τις δυνάµεις αδρανείας η οποία αναφέρεται στην 

παράγραφο 4.1, στοιχείο θ), πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατάλληλα εάν οι κινήσεις του 
φορτίου και των συσκευών του εξοπλισµού ενδέχεται να επηρεάσουν την ευστάθεια. 
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5. Για τον πλωτό εξοπλισµό µε κάθετα πλευρικά τοιχώµατα, η ροπή επανόρθωσης µπορεί να 

υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο 
[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 
Στον τύπο αυτό, 
___ 
MG =µετακεντρικό m, 
φ =γωνία κλίσης σε µοίρες. 

 
 Ο τύπος αυτός εφαρµόζεται σε γωνίες κλίσης έως 10° ή σε γωνίες κλίσης οι οποίες 

αντιστοιχούν στη βύθιση της άκρης του καταστρώµατος ή στην ανάδυση του άκρου του 
καταστρώµατος. Από την άποψη αυτή, καθοριστική είναι η µικρότερη γωνία. Για τα πλάγια 
πλευρικά τοιχώµατα, ο τύπος εφαρµόζεται σε γωνίες έως 5°, για τις άλλες περιπτώσεις, 
εφαρµόζονται οι οριακές συνθήκες των παραγράφων 3 και 4. 

 
 Εάν το ειδικό σήµα του ή των εξοπλισµών δεν επιτρέπει αυτήν την απλούστευση, 

απαιτούνται οι καµπύλες των βραχιόνων ροπής που αναφέρονται στην παράγραφο 2, 
στοιχείο γ). 

 
Άρθρο 17.08 

∆ικαιολόγηση της ευστάθειας σε περίπτωση µειωµένου υπολειµµατικού ύψους εξάλων 
 
 Εάν ληφθεί υπόψη ένα υπολειµµατικό ύψος εξάλων σύµφωνα µε το άρθρο 17.05, 

παράγραφος 3, πρέπει να επαληθεύεται για όλες τις καταστάσεις λειτουργίας: 
 
α) ότι µετά τη διόρθωση για τις επιφάνειες ελεύθερες υγρών, το µετακεντρικό ύψος δεν 

είναι µικρότερο από 15 εκ., 
 
β) ότι για τις γωνίες κλίσης από 0° έως 30° υπάρχει ένας βραχίονας ροπής τουλάχιστον 

 
h = 0,30 - 0,28 . ϕn   [m] 

ϕ n  είναι η γωνία κλίσης από την οποία οι βραχίονες ροπής αποκτούν αρνητικές τιµές 
(όριο ευστάθειας), δεν µπορεί να είναι κατώτερη από 20ο ή 0,35 rad και δεν πρέπει να 
εισάγεται στον τύπο για περισσότερο από 30ο ή 0,52 rad µε µονάδα . ϕ n  το ακτίνιο 
(rad) (1ο = 0,01745 rad). 
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γ) ότι το άθροισµα των γωνιών κλίσης και θέσης δεν υπερβαίνει τις 10ο, 
 
δ) ότι παραµένει µία υπολειµµατική απόσταση ασφαλείας η οποία πληροί τις απαιτήσεις 

του άρθρου 17.04, 
 
ε) ότι παραµένει ένα υπολειµµατικό ύψος εξάλων 0,05 m. τουλάχιστον, 
 
στ) ότι για τις γωνίες κλίσης από 0ο έως 30ο, παραµένει ένας υπολειµµατικός βραχίονας 

ροπής τουλάχιστον 
 

h = 0,20 - 0,23 . ϕn   [m] 
 
 όπου ϕ n  είναι η γωνία κλίσης από την οποία η καµπύλη του βραχίονα ροπής λαµβάνει 

αρνητικές τιµές, δεν πρέπει να εισάγεται στον τύπο για περισσότερο από 30ο ή 0,52 rad. 
 

 Ως υπολειµµατικός βραχίονας ροπής, νοείται η µέγιστη υπάρχουσα διαφορά, µεταξύ 0° 
και 30° µεταξύ καµπύλης βραχίονα ροπής της επανόρθωσης και της καµπύλης του 
βραχίονα ροπής πρόσπτωσης. Εάν το νερό φθάσει ένα άνοιγµα του σκάφους προς τα 
έξω για µία γωνία κλίσης κατώτερης εκείνης που αντιστοιχεί στη µέγιστη διαφορά 
µεταξύ των καµπυλών βραχίονα ροπής, λαµβάνεται υπόψη ο βραχίονας ροπής ο οποίος 
αντιστοιχεί σε αυτή τη γωνία κλίσης. 

 
Άρθρο 17.09 

Βυθοσηµάνσεις και κλίµακες βυθίσµατος 
 
Πρέπει να τίθενται βυθοσηµάνσεις και κλίµακες βυθίσµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 4.04 και 4.06. 
 

Άρθρο 17.10 
Πλωτός εξοπλισµός χωρίς δικαιολογία ευστάθειας 

 
1. Ο ακόλουθος πλωτός εξοπλισµός µπορεί να εξαιρείται από την εφαρµογή των άρθρων 17.04 

έως 17.08: 
 
α) ο πλωτός εξοπλισµός οι εγκαταστάσεις του οποίου δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να 

αλλάξουν την κλίση ή τη θέση, και 
 
β) ο πλωτός εξοπλισµός του οποίου µία µετακίνηση του κέντρου βάρους αποκλείεται 

απολύτως. 
 
2. Πάντως, 

 
α) για το µέγιστο φορτίο, η απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι 300 mm τουλάχιστον και 

το ύψος εξάλων 150 mm τουλάχιστον, 
 
β) όσον αφορά τα ανοίγµατα τα οποία δεν µπορεί να κλεισθούν στεγανά στις ψεκάδες και 

στην κακοκαιρία, η απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι 500 mm τουλάχιστον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Σ Κ Α Φ Η  Ε Ρ Γ Ο Τ Α Ξ Ι Ο Υ 
 

Άρθρο 18.01 
Όροι λειτουργίας 

 
Τα σκάφη τα οποία ορίζονται ως σκάφη εργοταξίου στο πιστοποιητικό το οποίο αναφέρεται στο 
Μέρος Ι ή ΙΙ του Παραρτήµατος V, µπορούν να πλέουν έξω από τα εργοτάξια άφορτα µόνο. Η 
απαγόρευση αυτή πρέπει να εγγράφεται στο πιστοποιητικό. 
 
Για τον σκοπό αυτό, τα σκάφη εργοταξίου πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε βεβαίωση της αρµόδιας 
αρχής σχετικά µε τη διάρκεια και τη γεωγραφική οριοσήµανση του εργοταξίου στο οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το σκάφος. 
 

Άρθρο 18.02 
Εφαρµογή του Μέρους II 

 
Εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η ναυπήγηση και ο εξοπλισµός σκαφών 
εργοταξίου πρέπει να ανταποκρίνονται στα Κεφάλαια 3 έως 14 του Μέρους ΙΙ. 
 

Άρθρο 18.03 
Παρεκκλίσεις 

 
1. α) Το άρθρο 3.03, παράγραφος 1, εφαρµόζεται, τηρουµένων των αναλογιών, 
 

β) τα Κεφάλαια 5 και 6 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών, στο µέτρο το οποίο το 
σκάφος είναι εφοδιασµένο µε ίδια µέσα πρόωσης, 

 
γ) το άρθρο 10.02, παράγραφος 2, στοιχεία α) και β) εφαρµόζεται, τηρουµένων των 

αναλογιών, 
 
δ) ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να χορηγήσει παρεκκλίσεις από τις λοιπές διατάξεις 

σχετικά µε τη ναυπήγηση, τον εξοπλισµό, και τον εξαρτισµό στο βαθµό κατά τον οποίο 
αποδεικνύεται ισοδύναµη ασφάλεια σε κάθε περίπτωση. 
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2. Ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από τις ακόλουθες διατάξεις: 
 

α) το άρθρο 8.08, παράγραφοι 2 έως 8, εάν δεν προβλέπεται πλήρωµα, 
 
β) το άρθρο 10.01, παράγραφοι 1 και 3, εάν το σκάφος εργοταξίου µπορεί να 

αγκυροβολήσει ή να προσδεθεί σε πασσάλους µε ασφαλή τρόπο. Πάντως τα σκάφη 
εργοταξίου τα οποία είναι εξοπλισµένα µε ίδια µέσα πρόωσης πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε άγκυρα σύµφωνα µε το άρθρο 10.01, παράγραφος 1, όπου ο 
συντελεστής k πρέπει να είναι ίσος προς 45 και Τ να λαµβάνεται ίσο προς το µικρότερο 
πλευρικό ύψος, 

 
γ) το άρθρο 10.02, παράγραφος 1, στοιχείο γ), εάν το σκάφος εργοταξίου δεν είναι 

εφοδιασµένο µε ίδια µέσα πρόωσης. 
 

Άρθρο 18.04 
Απόσταση ασφαλείας και ύψος εξάλων 

 
1. Εάν ένα σκάφος εργοταξίου χρησιµοποιείται ως φορτηγίδα µε άνοιγµα στον πυθµένα ή ως 

βυθοκόρος αποξήρανσης, η απόσταση ασφαλείας έξω από τη ζώνη του κύτους πρέπει να 
είναι 300 mm. τουλάχιστον και το ύψος εξάλων 150 mm τουλάχιστον. Ο φορέας 
επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει µικρότερο ύψος εξάλων εάν παρασχεθεί απόδειξη µε 
υπολογισµό ότι η ευστάθεια επαρκεί για ένα φορτίο ειδικού βάρους 1,5 t/m3 και ότι καµία 
πλευρά του καταστρώµατος δεν φθάνει το νερό. Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η επίδραση 
του υγρού φορτίου. 

 
2. Όσον αφορά τα σκάφη εργοταξίου τα οποία δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, 

εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 4.01 και 4.02. Ο φορέας 
επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει παρεκκλίσεις για την απόσταση ασφαλείας και το ύψος των 
εξάλων. 

 
Άρθρο 18.05 
Λέµβοι 

 
Τα σκάφη εργοταξίου δεν πρέπει να διαθέτουν λέµβους εάν: 

 
α) δεν είναι εφοδιασµένα µε µέσα πρόωσης, ή 
 
β) στο εργοτάξιο υπάρχει άλλη λέµβος. 

 

Η παρέκκλιση αυτή πρέπει να εγγράφεται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Ι Σ Τ Ο ΡΙ Κ Α  Π Λ Ο Ι Α 

 
(χωρίς περιεχόµενο) 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19α 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Π Ο Τ Α Μ Ο Π Λ Ο Ι Α  ∆ Ι Ω Ρ ΥΓ Α Σ 

 
(χωρίς περιεχόµενο) 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19β 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Π Λ Ο Ι Α  Π Ο Υ  ∆ Ι Α Π Λ Ε Ο Υ Ν 
Τ Ι Σ  Π Λ Ω Τ Ε Σ  Ο ∆ Ο Υ Σ  Τ Η Σ  Ζ Ω Ν Η Σ  4 

 
Άρθρο 19β.01 

Εφαρµογή του Κεφαλαίου 4 
 
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4.01, παράγραφοι 1 και 2, η απόσταση ασφαλείας των θυρών 

και ανοιγµάτων πλην των καταπακτών του κύτους για τα σκάφη που διαπλέουν τις πλωτές 
οδούς της ζώνης 4, µειώνεται ως εξής : 
 
α) για ανοίγµατα που µπορούν να κλείνουν και να έχουν προστασία από το νερό και τις 

αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε 150 mm,  
 
β) για ανοίγµατα που δεν µπορούν να κλείνουν και να έχουν προστασία από το νερό και 

τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε 200 mm. 
 
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4.02 και εφόσον τηρείται η απόσταση ασφαλείας της 

παραγράφου 1, το ελάχιστο ύψος εξάλων των σκαφών που διαπλέουν τις πλωτές οδούς της 
ζώνης 4 είναι µηδενικό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Π Ο Ν Τ Ο Π Ο Ρ Α  Π Λ Ο Ι Α 

 
(χωρίς περιεχόµενο) 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 
 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Α  Σ Κ Α Φ Η  Α Ν Α Ψ Υ Χ Η Σ 
 
 

Άρθρο 21.01 
Γενικές διατάξεις 

 
Μόνο τα άρθρα 21.02 και 21.03 εφαρµόζονται στα σκάφη αναψυχής όσον αφορά τη ναυπήγηση 

και τον εξοπλισµό. 
 

Άρθρο 21.02 
 

Εφαρµογή του Μέρους II 
 
1. Τα σκάφη αναψυχής πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
 

α) από το Κεφάλαιο 3: 
 Τα άρθρα 3.01, 3.02, παράγραφος 1,στοιχείο α) και παράγραφος 2, άρθρο 3.03, 

παράγραφος 1, στοιχείο α) και παράγραφος 6 και άρθρο 3.04, παράγραφος 1, 
 

β) Κεφάλαιο 5, 
 

γ) από το Κεφάλαιο 6: 
  το άρθρο 6.01, παράγραφος 1, και το άρθρο 6.08, 
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δ) από το Κεφάλαιο 7: 

 τα άρθρα 7.01, παράγραφοι 1 και 2, 7.02, 7.03, παράγραφοι 1 και 2, 7.04, παράγραφος 1, 
7.05, παράγραφος 2, και το άρθρο 7.13, εάν υπάρχει τιµονιέρα σχεδιασµένη για πλοήγηση µε 
ραντάρ από ένα άτοµο, 

 

ε) από το Κεφάλαιο 8: 

 τα άρθρα 8.01, παράγραφοι 1 και 2, 8.02, παράγραφοι 1 και 2, 8.03, παράγραφοι 1 και 3, 
8.04, 8.05, παράγραφοι 1 έως 10 και τα άρθρα 13, 8.08, παράγραφοι 1, 2, 5, 7 και 10, 8.09, 
παράγραφος 1, και το άρθρο 8.10, 

 
στ) από το κεφάλαιο 9: 
 το άρθρο 9.01, παράγραφος 1, τηρουµένων των αναλογιών, 
 

ζ) από το Κεφάλαιο 10: 

 τα άρθρα 10.01, παράγραφοι 2, 3 και 5 έως 14, 10.02, παράγραφος 1, στοιχεία α) έως γ), και 
παράγραφος 2, στοιχεία α) έως ζ) και η), 10.03, παράγραφος 1, στοιχεία α), β) και δ): πάντως, 
στο σκάφος πρέπει να βρίσκονται δύο πυροσβεστήρες τουλάχιστον, άρθρο 10.03, 
παράγραφοι 2 έως 6, και άρθρα 10.03α, 10.03β και 10.05, 

 
η) Κεφάλαιο 13, 
 
θ) Κεφάλαιο 14. 
 
2. Όσον αφορά τα σκάφη αναψυχής που υπόκεινται στην οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες αφορούν 
τα σκάφη αναψυχής1, η πρώτη επιθεώρηση και οι περιοδικές επιθεωρήσεις επεκτείνονται 
µόνο στα εξής: 

 
α) άρθρο 6.08, εφόσον υπάρχει δείκτης στροφής, 

 
β) άρθρο 7.01, παράγραφος 2, άρθρο 7.02, 7.03, παράγραφος 1 και άρθρο 7.13, εάν 

υπάρχει τιµονιέρα σχεδιασµένη για πλοήγηση µε ραντάρ από ένα άτοµο, 

                                                 
1  ΕΕ L 164, 30.6.1994, σ. 15. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003. 
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γ) άρθρα 8.01, παράγραφος 2, 8.02, παράγραφος 1, 8.03, παράγραφος 3, 8.05, παράγραφος 5, 

8.08, παράγραφος 2 και άρθρο 8.10, 
 
δ) άρθρο 10.01, παράγραφοι 2, 3, 6 και 14, άρθρο 10.02, παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ), 

παράγραφος 2, στοιχεία α) και ε) έως η), άρθρο 10.03, παράγραφος 1, στοιχεία β) και δ), 
παράγραφοι 2 έως 6 και άρθρο 10.05, 

 
ε) Κεφάλαιο 13, 
 
στ) από το Κεφάλαιο 14: 

 
αα) άρθρο 14.12, 
 
ββ) άρθρο 14.13, η δοκιµή αποδοχής µετά τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης 

υγροποιηµένου αερίου, διεξάγεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της οδηγίας 
94/25/ΕΚ· υποβάλλεται έκθεση αποδοχής στον οργανισµό επιθεώρησης, 

 
γγ) άρθρα 14.14 και 14.15 η εγκατάσταση υγροποιηµένου αερίου πρέπει να πληροί τις 

προδιαγραφές της οδηγίας 94/25/ΕΚ, 
 
δδ) Το σύνολο του Κεφαλαίου 14, εφόσον η εγκατάσταση του υγροποιηµένου αερίου έχει 

τοποθετηθεί µετά τη διάθεση στην αγορά του σκάφους αναψυχής. 
 

Άρθρο 21.03 
(χωρίς περιεχόµενο) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 

 

 

Ε Υ Σ Τ Α Θ Ε Ι Α  Τ Ω Ν  Π Λ Ο Ι Ω Ν  Π Ο Υ  Μ Ε Τ Α Φ Ε Ρ Ο Υ Ν 

Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Κ Ι Β Ω Τ Ι Α 

 

Άρθρο 22.01 

Γενικές διατάξεις 

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται στα πλοία τα οποία µεταφέρουν 
εµπορευµατοκιβώτια όταν, σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη ναυσιπλοΐα που ισχύουν στα 
κράτη µέλη, απαιτούνται έγγραφα σχετικά µε την ευστάθεια. 

 
 Τα έγγραφα σχετικά µε την ευστάθεια επαληθεύονται, ή υποβάλλονται αλλού προς 

επαλήθευση, και θεωρούνται δεόντως από φορέα επιθεώρησης. 
 
2. Τα έγγραφα σχετικά µε την ευστάθεια παρέχουν πληροφορίες κατανοητές από τον οδηγό 

σχετικά µε την ευστάθεια του πλοίου για κάθε περίπτωση φόρτωσης. 
 
 Τα έγγραφα σχετικά µε την ευστάθεια περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

 
α) πληροφορίες σχετικά µε τους επιτρεπόµενους συντελεστές ευστάθειας, τις 

επιτρεπόµενες τιµές MG ή τα επιτρεπόµενα ύψη κέντρου βάρους της φόρτωσης· 
 
β) στοιχεία σχετικά µε τους χώρους που µπορούν να πληρωθούν µε νερό έρµατος· 
 
γ) τα έντυπα για τον έλεγχο της ευστάθειας· 
 
δ) οδηγίες χρήσης ή ένα παράδειγµα υπολογισµού για τον οδηγό. 

 
3. Στην περίπτωση πλοίων τα οποία ενδέχεται να µεταφέρουν, επιλεκτικά, στερεωµένα ή µη 

στερεωµένα εµπορευµατοκιβώτια, διατίθενται χωριστοί µέθοδοι υπολογισµού για την 
επιβεβαίωση της ευστάθειας για τη µεταφορά τόσο στερεωµένων όσο και µη στερεωµένων 
εµπορευµατοκιβωτίων. 

 
4. Ένα φορτίο εµπορευµατοκιβωτίων θεωρείται ως στερεωµένο όταν κάθε µεµονωµένο 

εµπορευµατοκιβώτιο είναι στερεά συνδεδεµένο στη γάστρα του πλοίου µε οδηγοδρόµους ή 
εξοπλισµό συγκράτησης και η θέση του δεν µπορεί να αλλάξει κατά τον πλου. 
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Άρθρο 22.02 

Οριακές συνθήκες και τρόπος υπολογισµού για την επιβεβαίωση της ευστάθειας των πλοίων που 
µεταφέρουν µη στερεωµένα εµπορευµατοκιβώτια 

 
1. Στην περίπτωση των µη στερεωµένων εµπορευµατοκιβωτίων, κάθε τρόπος υπολογισµού ο 

οποίος εφαρµόζεται για τον υπολογισµό της ευστάθειας του πλοίου συµµορφώνεται στις 
ακόλουθες οριακές συνθήκες: 

 
α) Το µετακεντρικό ύψος MG  δεν είναι µικρότερο από 1,00 m. 
 
β) Υπό τη συνδυασµένη ενέργεια της φυγόκεντρης δύναµης η οποία προκύπτει από τη 

στροφή του πλοίου, της πίεσης του ανέµου, και των ελεύθερων επιφανειών των υγρών, 
η γωνία κλίσης δεν είναι µεγαλύτερη από 5° και η άκρη του καταστρώµατος δεν είναι 
βυθισµένη. 

 
γ) Ο βραχίονας ροπής της κλίσης που προκύπτει από την φυγόκεντρο δύναµη η οποία 

οφείλεται στη στροφή του πλοίου καθορίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 
Στον τύπο αυτό, 
 
cKZ παράµετρος (cKZ = 0,04)   [s2/m]· 
 
v η µέγιστη ταχύτητα του πλοίου σε σχέση µε το νερό [m/s]· 
 
KG  ύψος του κέντρου βάρους του φορτωµένου πλοίου από τη βάση [m]· 
 
T ' βύθισµα του φορτωµένου πλοίου [m]. 
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δ) Ο βραχίονας ροπής της κλίσης ο οποίος προκύπτει από την πίεση του ανέµου καθορίζεται 

σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

Στον τύπο αυτό, 
 
cKW παράµετρος (cKW = 0,025)  [t/m2]· 
 
A' πλευρική επιφάνεια πάνω από το νερό όταν το πλοίο είναι φορτωµένο [m²]· 
 
D' εκτόπισµα του πλοίου όταν είναι φορτωµένο [t]· 
 
lW ύψος του κέντρου βάρους της πλευρικής επιφάνειας A' σε σχέση µε τη στάθµη του 

νερού [m]· 
 
T ' βύθισµα του πλοίου όταν είναι φορτωµένο [m]. 

 
ε) Ο βραχίονας ροπής της κλίσης ο οποίος προκύπτει από τις ελεύθερες επιφάνειες νερών της 

βροχής και υγρών που παραµένουν στο εσωτερικό του κύτους ή του διπλού δαπέδου 
καθορίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

Στον τύπο αυτό, 

cKfO παράµετρος (cKfO = 0,015)  [t/m²]· 

b πλάτος του κύτους ή του εξεταζόµενου τµήµατος του κύτους [m] * 

l µήκος του κύτους ή του εξεταζόµενου τµήµατος του κύτους [m]·* 

D' εκτόπισµα του πλοίου όταν είναι φορτωµένο [t]. 

 
στ) Για κάθε περίπτωση φόρτωσης, λαµβάνεται υπόψη το ήµισυ του εφοδιασµού σε καύσιµα και 

σε γλυκό νερό. 
 

                                                 
*  Τα τµήµατα του κύτους τα οποία δίδουν ελεύθερες επιφάνειες εκτεθειµένες στο νερό 

προέρχονται από τη στεγανή διαµήκη ή εγκάρσια διαµερισµατοποίηση που σχηµατίζει 
ανεξάρτηµα τµήµατα. 
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2. Η ευστάθεια ενός πλοίου φορτωµένου µε µη στερεωµένα εµπορευµατοκιβώτια θεωρείται 

επαρκής όταν το αποτελεσµατικό KG  είναι κατώτερο ή ίσο προς το KG zul το οποίο 
προκύπτει από τον τύπο. Το KG zul πρέπει να υπολογίζεται για τα διάφορα εκτοπίσµατα που 
καλύπτουν το σύνολο των πιθανών βυθισµάτων: 

α) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

Για την αναλογία 
2F

BWL δεν µπορεί να ληφθεί τιµή κατώτερη από 11,5 (11,5 = =1/tan5). 

β) 1,00KMKG zul −=  [m]. 
 
Καθοριστική είναι η µικρότερη τιµή του zulKG  σύµφωνα µε τον τύπο α) ή τον τύπο β). 
Στους τύπους αυτούς, 
 
KG zul ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος του κέντρο του βάρους του φορτωµένου πλοίου πάνω 

από τη βάση [m]· 
 
KM  ύψος του µετακέντρου πάνω από τη βάση [m] σύµφωνα µε τον τύπο προσέγγισης της 

παραγράφου 3· 
 
F αντίστοιχο αποτελεσµατικό ύψος εξάλων 1/2 L [m]· 
 
Z παράµετρος για τη φυγόκεντρο δύναµη που προκύπτει από τη στροφή. 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

v µέγιστη ταχύτητα του πλοίου σε σχέση µε το νερό [m/s]· 

Tm αντίστοιχο µέσο βύθισµα [m]· 

hKW βραχίονας ροπής της κλίσης που προκύπτει από την πλευρική πίεση του ανέµου 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, στοιχείο δ [m]· 

 
hKfO άθροισµα των βραχιόνων ροπής της κλίσης που προκύπτουν από τις ελεύθερες 

επιφάνειες οι οποίες είναι κατειληµµένες από νερό σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 
στοιχείο ε [m]. 

 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 225 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

 
3. Τύπος προσέγγισης για το KM  
 
 Όταν δεν υπάρχει σχέδιο υδροστατικών καµπυλών, η τιµή ΚΜ για τον υπολογισµό σύµφωνα 

µε την παράγραφο 2 και το άρθρο 22.03, παράγραφος 2, µπορεί να καθορίζεται µε βάση τους 
ακόλουθους τύπους προσέγγισης: 

 
α) πλοίο µε σχήµα ποντονίου 

2
T

T
H
T12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

 
β) άλλα πλοία 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

 
Άρθρο 22.03 

Οριακές συνθήκες και τρόπος υπολογισµού για την επιβεβαίωση της ευστάθειας πλοίων που 
µεταφέρουν στερεωµένα εµπορευµατοκιβώτια 

 
1. Στην περίπτωση των στερεωµένων εµπορευµατοκιβωτίων, κάθε τρόπος υπολογισµού ο 

οποίος εφαρµόζεται για τον υπολογισµό της ευστάθειας του πλοίου συµµορφώνεται στις 
ακόλουθες οριακές συνθήκες : 
 
α) Το µετακεντρικό MG  δεν είναι µικρότερο από 0,50 m. 
 
β) Υπό τη συνδυασµένη ενέργεια της φυγόκεντρης δύναµης η οποία προκύπτει από την 

στροφή του πλοίου, της πίεσης του ανέµου, και των ελεύθερων επιφανειών των υγρών, 
κανένα άνοιγµα της γάστρας δεν είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. 

 
γ) Οι βραχίονες των ροπών κλίσης που προκύπτουν από την φυγόκεντρη δύναµη η οποία 

οφείλεται στη στροφή του πλοίου, την πίεση του ανέµου, και τις ελεύθερες επιφάνειες 
των υγρών καθορίζονται σύµφωνα µε τους τύπους που αναφέρονται στο άρθρο 22.02, 
παράγραφος 1, στοιχεία γ) έως ε). 

 
δ) Για κάθε περίπτωση φόρτωσης, λαµβάνεται υπόψη το ήµισυ του εφοδιασµού σε 

καύσιµα και γλυκό νερό. 
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2. Η σταθερότητα ενός πλοίου που µεταφέρει στερεωµένα εµπορευµατοκιβώτια θεωρείται 
επαρκής εάν το αποτελεσµατικό KG είναι κατώτερο ή ίσο προς το zulKG  που προκύπτει από 
τον τύπο που έχει υπολογιστεί για διάφορα εκτοπίσµατα που καλύπτουν το σύνολο των 
πιθανών βυθισµάτων. 
 

α) 
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 

Για την αναλογία 
F'

BWL  δεν µπορεί να ληφθεί τιµή µικρότερη από 6,6, και 

 

για την αναλογία 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  δεν µπορεί να ληφθεί τιµή µικρότερη από 0. 

β) 0,50KMKGzul −=  [m] 
 
Καθοριστική είναι η µικρότερη τιµή του zulKG  σύµφωνα µε τους τύπους α) και β).  
 
Εκτός από τους όρους οι οποίοι ερµηνεύθηκαν παραπάνω, στους τύπους αυτούς: 
 
I ροπή εγκάρσιας αδράνειας της ισάλου γραµµής Tm [m4], (για τον κατά προσέγγιση 

τύπο, βλέπε παράγραφο 3)· 
 
i ροπή εγκάρσιας αδράνειας της ισάλου γραµµής παράλληλα προς τη βάση, στο ύψος  

'F
3
2Tm +  [m4] 

∀ εκτόπισµα του πλοίου στην Tm [m3]·  

F' ιδανικό ύψος εξάλων F' = H' - Tm [m] ή 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= [m] καθοριστική είναι η µικρότερη 

τιµή 
a κάθετη απόσταση µεταξύ της κάτω πλευράς του ανοίγµατος που βυθίζεται πρώτο στο 

νερό σε περίπτωση κλίσης και της ισάλου γραµµής όταν το πλοίο είναι σε κανονική 
θέση [m]· 

b απόσταση του ιδίου ανοίγµατος από τα µέσα του πλοίου [m]· 

H' ιδανικό πλευρικό ύψος 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m] 
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q το άθροισµα των υπερστεγασµάτων, των καταπακτών, των καταστρωµάτων 

προσπέλασης και άλλων υπερκατασκευών έως ένα ύψος 1.0 m πάνω από το Η ή έως το 
χαµηλότερο άνοιγµα του εξεταζόµενου όγκου· καθοριστική είναι η µικρότερη τιµή. Τα 
τµήµατα των όγκων των οποίων βρίσκονται σε ένα τοµέα 0,05 L από τα άκρα του 
πλοίου δεν λαµβάνονται υπόψη [m3]. 

 
3. Τύπος προσέγγισης για το I 
 
 Όταν δεν υπάρχει σχέδιο υδροστατικών καµπυλών, η τιµή η οποία είναι αναγκαία για τον 

υπολογισµό της ροπής Ι της πλευρικής αδράνειας της ισάλου γραµµής µπορεί να ληφθεί µε 
βάση τους ακόλουθους τύπους προσέγγισης. 
 
α) πλοία σε σχήµα ποντονίου 
 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

 
β) άλλα πλοία 
 

m
m

2
WL

T
H
T2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

 
Άρθρο 22.04 

∆ιαδικασία για την εκτίµηση της ευστάθειας στο πλοίο 
 

Η διαδικασία για την εκτίµηση της ευστάθειας µπορεί να καθορίζεται µε βάση τα έγγραφα τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 22.01, παράγραφος 2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22α 
 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Π Λ Ο Ι Α  Μ Η Κ Ο Υ Σ  Μ Ε Γ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο Υ 
Α Π Ο  110 M 

 
 

Άρθρο 22α.01 
Εφαρµογή του Μέρους I 

 
Εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 2.03, παράγραφος 3, όσον αφορά τα πλοία µήκους 
µεγαλύτερου από 110 m, µε εξαίρεση τα ποντοπόρα πλοία, ο φορέας επιθεώρησης ο οποίος εκδίδει 
µεταγενέστερα το κοινοτικό πιστοποιητικό πρέπει να ενηµερώνεται, από τον πλοιοκτήτη ή τον 
αντιπρόσωπό του, πριν από την έναρξη της ναυπήγησης (νέο πλοίο ή επιµήκυνση πλοίου που 
βρίσκεται ήδη εν λειτουργία). Ο εν λόγω φορέας επιθεώρησης διενεργεί επιθεωρήσεις κατά τη 
διάρκεια της ναυπήγησης. Μπορεί να µην διενεργήσει επιθεωρήσεις κατά το στάδιο της 
ναυπήγησης εφόσον παρασχεθεί πιστοποιητικό, πριν από την έναρξη της ναυπήγησης, µε το οποίο 
αναγνωρισµένος νηογνώµονας βεβαιώνει ότι εποπτεύει την εν λόγω ναυπήγηση. 
 

Άρθρο 22α.02 
Εφαρµογή του Μέρους II 

 
Όσον αφορά τα πλοία µήκους µεγαλύτερου από 110 µ., εκτός από το Μέρος II εφαρµόζονται τα 
άρθρα 22α.03 έως 22α.05. 

Άρθρο 22α.03 
Στιβαρότητα 

 
Η επαρκής στιβαρότητα της γάστρας σύµφωνα µε το άρθρο 3.02, παράγραφος 1, στοιχείο α), 
(διαµήκης, εγκάρσια και τοπική στιβαρότητα) πρέπει να αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό 
αναγνωρισµένου νηογνώµονα. 
 

Άρθρο 22α.04 
Πλευστότητα και ευστάθεια 

 
1. Για σκάφη µήκους µεγαλύτερου των 110 µ εκτός των επιβατηγών, ισχύουν οι παράγραφοι 2 

έως 9.  
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2. Η επαρκής ευστάθεια και η ευστάθεια σε περίπτωση αβαρίας πρέπει να αποδεικνύονται για 

τη δυσµενέστερη κατάσταση φόρτωσης.  
 
 Οι βασικές τιµές υπολογισµού της ευστάθειας – άφορτη κατάσταση και θέση του κέντρου 

βάρους – πρέπει να υπολογίζονται είτε:  
 
- µέσω δοκιµής της πλευρικής ευστάθειας, είτε 
 
- µέσω αναλυτικού υπολογισµού της µάζας και της ροπής. Στην περίπτωση αυτή, το 

βάρος του πλοίου σε άφορτη κατάσταση υπολογίζεται µε έλεγχο του βυθίσµατος. Η 
µάζα που θα προκύψει από τον υπολογισµό δεν πρέπει να αποκλίνει περισσότερο από 
+/-5% από το εκτόπισµα το οποίο υπολογίσθηκε από το βύθισµα. 

 
3. Η πλευστότητα σε περίπτωση αβαρίας πρέπει να αποδεικνύεται για το σκάφος σε κατάσταση 

πλήρους φόρτωσης.  
 
 Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να αποδεικνύεται µε υπολογισµούς η ύπαρξη επαρκούς 

ευστάθειας για τα κρίσιµα ενδιάµεσα στάδια και για το τελικό στάδιο εισροής υδάτων. Αν 
στα ενδιάµεσα στάδια παρουσιαστούν αρνητικές τιµές ευστάθειας, µπορούν να γίνονται 
δεκτές από την αρµόδια αρχή αν αποδειχθεί επαρκής ευστάθεια για τα επόµενα ενδιάµεσα 
στάδια.  

 
4. Για την περίπτωση αβαρίας, λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες υποθέσεις: 

 
α) Έκταση της ζηµίας στην πλευρά του πλοίου: 

κατά µήκος: τουλάχιστον 0,10 L, 

εγκάρσια: 0,59 m 

κάθετα:από τη βάση προς τα επάνω, χωρίς περιορισµό. 

β) Έκταση της ζηµίας στον πυθµένα του πλοίου: 

κατά µήκος: τουλάχιστον 0,10 L, 

εγκάρσια: 3,00 m 

κάθετα: 0.39 m από τη βάση προς τα επάνω, εκτός φρεατίου. 

γ) Όλα τα διαφράγµατα που βρίσκονται στην περιοχή της αβαρίας πρέπει να 
χαρακτηρίζονται ως µη στεγανά, δηλαδή η κατανοµή των διαφραγµάτων πρέπει να 
επιλέγεται έτσι ώστε το σκάφος να είναι ικανό για πλεύση ακόµη και αφού 
πληµµυρίσουν δύο ή περισσότερα κατά µήκος διαδοχικά τµήµατά του. 

 
 Για το διαµέρισµα κυρίων µηχανών, πρέπει να αποδεικνύεται µόνο η πλευστότητα για ένα 

διαµέρισµα, δηλαδή τα τελικά διαφράγµατα του µηχανοστασίου θεωρούνται ανέπαφα.  
 
 Σε περίπτωση αβαρίας του πυθµένα, θεωρούνται πληµµυρισµένα τα διαφράγµατα που 

βρίσκονται εγκαρσίως το ένα δίπλα στο άλλο στο σκάφος. 
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δ) ∆ιαπερατότητα 
 

Τεκµαίρεται διαπερατότητα 95%. 
 
Κατά παρέκκλιση από αυτήν την υπόθεση, είναι δυνατόν να τεκµαίρεται η ακόλουθη 
διαπερατότητα: 
 
− µηχανοστάσιο και χώροι υπηρεσίας : 85% 

− διπλοί πυθµένες, δεξαµενές καυσίµων, δεξαµενές έρµατος κλπ ανάλογα µε το εάν 
σύµφωνα µε τον προορισµό τους πρέπει να θεωρούνται πλήρεις ή άδειοι όταν το πλοίο 
βρίσκεται στο µέγιστο επιτρεπόµενο βύθισµά του : 0 ή 95% 

 
Αν αποδειχθεί µε υπολογισµό ότι η µέση διαπερατότητα κάποιου διαµερίσµατος είναι 
µικρότερη, λαµβάνεται υπ’ όψιν η τιµή που υπολογίσθηκε.  

 
ε) Το κάτω άκρο ανοιγµάτων που δεν κλείνουν υδατοστεγώς (π.χ. πόρτες, παράθυρα, 

καταπακτές) πρέπει στο τελικό στάδιο της εισροής υδάτων να βρίσκεται τουλάχιστον 100 
mm πάνω από την ίσαλο γραµµή σε περίπτωση αβαρίας.  

 
5. Η ευστάθεια σε περίπτωση αβαρίας θεωρείται επαρκής αν βάσει των υποθέσεων της 

παραγράφου 4 : 
 
α) στο τελικό στάδιο εισροής υδάτων παραµένει απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 100 

mm και η γωνία κλίσης του σκάφους δεν υπερβαίνει τις 5°, ή 
 
β) οι υπολογισµοί ευστάθειας σε περίπτωση εισροής υδάτων βάσει της διαδικασίας του 

τµήµατος 9 του Κανονισµού για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στον Ρήνο 
(ADNR) έχουν θετικό αποτέλεσµα.  

 
6. Αν προβλέπονται εγκάρσια ή χαµηλά ανοίγµατα για τη µείωση της ασύµµετρης εισροής 

υδάτων, η εξισορρόπηση πρέπει να γίνεται εντός 15 λεπτών αν στο ενδιάµεσο στάδιο 
διαπιστώνονται επαρκείς τιµές ευστάθειας σε περίπτωση εισροής ύδατος.  

 
7. Αν ανοίγµατα, µέσω των οποίων θα µπορούσαν να πληµµυρίσουν άθικτα διαµερίσµατα, 

µπορούν να κλείνουν υδατοστεγώς, πρέπει οι µηχανισµοί κλεισίµατός τους να φέρουν την 
κατάλληλη επιγραφή για τη λειτουργία τους.  

 
8. Η απόδειξη µέσω υπολογισµού σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5 θεωρείται ότι έχει 

παρασχεθεί, όταν παρουσιάζονται υπολογισµοί ευστάθειας σε περίπτωση αβαρίας µε θετικό 
αποτέλεσµα, βάσει της διαδικασίας του τµήµατος 9 του Κανονισµού για τη Μεταφορά 
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στον Ρήνο (ADNR). 

 
9. Αν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των παραγράφων 2 ή 3, 

επανακαθορίζεται το επίπεδο του µεγίστου βυθίσµατος. 
 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 231 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

Άρθρο 22α.05 
Συµπληρωµατικές απαιτήσεις 

 
1. Τα σκάφη µήκους µεγαλύτερου από 110 m πρέπει: 

 
α) να έχουν σύστηµα πρόωσης µε περισσότερες από µία έλικες, τουλάχιστον δύο 

ανεξάρτητες µηχανές ίδιας ισχύος και έναν πρωραίο µηχανισµό έλικα πηδαλιουχίας ο 
οποίος διευθύνεται από την τιµονιέρα και είναι αποτελεσµατικός και όταν το σκάφος 
είναι άφορτο, ή 

 
 να έχουν σύστηµα πρόωσης µε µία έλικα και έναν πρωραίο µηχανισµό έλικα 

πηδαλιουχίας µε ιδιαίτερη παροχή ενέργειας, ο οποίος διευθύνεται από την τιµονιέρα, 
είναι αποτελεσµατικός και όταν το σκάφος είναι άφορτο και σε περίπτωση παύσης 
λειτουργίας της κύριας εγκατάστασης πρόωσης καθιστά αυτοδύναµα δυνατή την 
κίνηση του σκάφους, 

 
β) να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα ραντάρ ναυσιπλοΐας µε δείκτη ρυθµού στροφής 

σύµφωνα µε το άρθρο 7.06, παράγραφος 1,  
 
γ) να έχουν ένα µόνιµα στερεωµένο σύστηµα άντλησης σύµφωνα µε το άρθρο 8.06,  
 
δ) να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 23.09, παράγραφος 1.1. 

 
2. Όσον αφορά πλοία, εκτός των επιβατικών, µήκους µεγαλύτερου από 110 m, τα οποία εκτός 

της παραγράφου 1: 
 
α) είναι δυνατόν να διαχωρίζονται, σε περίπτωση ατυχήµατος, στο µεσαίο τρίτο του 

πλοίου χωρίς χρήση βαρέος εξοπλισµού ναυαγιαίρεσης και τα διαχωρισθέντα τµήµατα 
µπορούν να επιπλέουν µετά το διαχωρισµό, 

 
β) διαθέτουν επί του σκάφους πιστοποιητικό που έχει εκδώσει αναγνωρισµένος 

νηογνώµονας όσον αφορά την πλευστότητα, το σηµείο ισοστάθµισης και τη 
σταθερότητα των ξεχωριστών τµηµάτων του πλοίου, στο οποίο αναφέρεται το ποσοστό 
φόρτωσης πέραν του οποίου δεν διασφαλίζεται πλέον η πλευστότητα των δύο 
τµηµάτων, 

 
γ) είναι πλοία διπλού τοιχώµατος σύµφωνα µε τον Κανονισµό για τη Μεταφορά 

Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στο Ρήνο (ADNR), όπου, για τα αυτοκινούµενα πλοία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 9.1.0.91 έως 9.1.0.95 και, για τα πλοία δεξαµενές, οι 
παράγραφοι 9.3.2.11.7 και 9.3.2.13 του τµήµατος 9 του ADNR, 

 
δ) έχουν σύστηµα πρόωσης µε περισσότερες από µία έλικες σύµφωνα µε την παράγραφο 

1, σηµείο α), πρώτη ηµιπερίοδος, 
 
στον χώρο (52) του κοινοτικού πιστοποιητικού αναφέρεται ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις 
των σηµείων α) έως δ). 
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3. Όσον αφορά επιβατικά πλοία µήκους µεγαλύτερου από 110 m, τα οποία επιπροσθέτς της 

παραγράφου Ι: 
 

α) είναι ναυπηγηµένα ή µεταποιηµένα για την υψηλότερη κλάση στην οποία ανήκουν υπό 
την επίβλεψη αναγνωρισµένου νηογνώµονα, στην οποία περίπτωση η συµµόρφωση 
επιβεβαιώνεται µε πιστοποιητικό του νηογνώµονα, ενώ η υπάρχουσα κλάση δεν είναι 
απαραίτητη, 

 
β) διαθέτουν είτε 
 
 διπλό πυθµένα ύψους τουλάχιστον 600 mm και υποδιαιρέσεις ώστε να διασφαλίζεται 

ότι, σε περίπτωση πληµµυρίσµατος οποιονδήποτε δύο γειτονικών υδατοστεγών 
διαµερισµάτων, το πλοίο δεν βυθίζεται χαµηλότερα από τη γραµµή περιθωρίου 
βυθίσεως και παραµένει απόσταση ασφαλείας 100 mm 

 
 είτε 
 
 διπλό πυθµένα ύψους τουλάχιστον 600 mm και διπλά τοιχώµατα µε απόσταση 

τουλάχιστον 800 mm ανάµεσα στο πλαϊνό τοίχωµα του πλοίου και το διαµήκες 
διάφραγµα, 

 
γ) έχουν σύστηµα πρόωσης µε περισσότερες από µία έλικες, τουλάχιστον δύο 

ανεξάρτητες µηχανές ίδιας ισχύος και έναν πρωραίο µηχανισµό έλικα πηδαλιουχίας ο 
οποίος διευθύνεται από την τιµονιέρα και ο οποίος λειτουργεί τόσο κατά το διαµήκη 
άξονα όσο και κατά τον εγκάρσιο, 

 
δ) επιτρέπουν τον χειρισµό της άγκυρας πρύµνης κατευθείαν από την τιµονιέρα, 
 
 στον χώρο (52) του κοινοτικού πιστοποιητικού αναφέρεται ότι πληρούν όλες τις 

απαιτήσεις των σηµείων α) έως δ). 
 

Άρθρο 22α.06 
Εφαρµογή του Μέρους IV στην περίπτωση µετασκευής 

 
Για πλοία τα οποία µετασκευάζονται σε πλοία µήκους µεγαλύτερου από 110 µέτρα, ο φορέας 
επιθεώρησης µπορεί να εφαρµόζει το Κεφάλαιο 24 µόνο µε βάση ειδικές συστάσεις της επιτροπής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22β 
 
 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ε Σ  Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Τ Α Χ Υ Π Λ Ο Α  Π Λ Ο Ι Α 
 
 

Άρθρο 22β.01 
Γενικές διατάξεις 

 
1. Τα επιβατηγά πλοία µε καµπίνες δεν µπορούν να ναυπηγούνται ως ταχύπλοα πλοία. 
 
2. Απαγορεύονται οι ακόλουθες εγκαταστάσεις στα ταχύπλοα πλοία: 

 

α) συσκευές εξοπλισµένες µε καυστήρες µε φυτίλι σύµφωνα µε το άρθρο 13.02, 

β) συσκευές µαγειρέµατος ή θέρµανσης που λειτουργούν µε εξατµιζόµενο πετρέλαιο 

σύµφωνα µε τα άρθρα 13.03 και 13.04, 

γ) θερµαντικές συσκευές στερεού καυσίµου σύµφωνα µε το άρθρο 13.07, 

δ) εγκαταστάσεις υγραερίου σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 14. 

 

Άρθρο 22β.02 
Εφαρµογή του Μέρος Ι 

 
1. Επιπροσθέτως των διατάξεων του άρθρου 2.03, τα ταχύπλοα πλοία ναυπηγούνται και 

ταξινοµούνται υπό την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις αναγνωρισµένου 
νηογνώµονα ο οποίος διαθέτει ειδικές διατάξεις για ταχύπλοα πλοία. Η κλάση διατηρείται.  

 
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2.06, τα κοινοτικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ισχύουν για διάστηµα µέχρι πέντε ετών.  
 

Άρθρο 22β.03 
Εφαρµογή του Μέρους ΙΙ 

 
1. Παρά την παράγραφο 2 και το άρθρο 22β.02, παράγραφος 2, τα Κεφάλαια 3-15 ισχύουν για 

τα ταχύπλοα πλοία, εκτός των ακόλουθων διατάξεων: 
 

α) Άρθρο 3.04, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, 
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β) άρθρο 8.08, παράγραφος 2, δεύτερη πρόταση, 

γ) άρθρο 11.02, παράγραφος 4, δεύτερη και τρίτη πρόταση, 

δ) άρθρο 12.02, παράγραφος 4, δεύτερη πρόταση, 

ε) άρθρο 15.06, παράγραφος 3, στοιχείο α), δεύτερη πρόταση. 

 
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15.02, παράγραφος 4, και του άρθρου 15.15, παράγραφος 7, ο 

χειρισµός όλων των θυρών των υδατοστεγών διαφραγµάτων είναι δυνατό να γίνεται εξ 
αποστάσεως.  

 
3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6.02, παράγραφος 1, σε περίπτωση αστοχίας ή δυσλειτουργίας 

του µηχανισµού λειτουργίας του συστήµατος πηδαλιουχίας, εισέρχεται σε λειτουργία χωρίς 
καθυστέρηση δεύτερος ανεξάρτητος µηχανισµός λειτουργίας του συστήµατος πηδαλιουχίας ή 
χειροκίνητος µηχανισµός λειτουργίας. 

 
4. Επιπροσθέτως των απαιτήσεων του Μέρους ΙΙ, τα ταχύπλοα πλοία συµµορφώνονται µε τις 

απαιτήσεις των άρθρων 22β.04 έως 22β.12. 
 

Άρθρο 22β.04 
Καθίσµατα και ζώνες ασφαλείας 

 
Τα πλοία είναι εφοδιασµένα µε καθίσµατα ίσα µε το µέγιστο αριθµό επιβατών. Τα καθίσµατα είναι 
εφοδιασµένα µε ζώνες ασφαλείας. Είναι δυνατόν να µην υπάρχουν ζώνες ασφαλείας όπου 
διατίθεται κατάλληλη προστασία από συγκρούσεις ή όπου δεν απαιτούνται βάσει του Κεφαλαίου 4, 
τµήµα 6 του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών (HSC) του 2000. 
 

Άρθρο 22β.05 
Ύψος εξάλων 

 
Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4.02 και 4.03, το ύψος εξάλων είναι τουλάχιστον 500 mm. 
 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 235 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

 
Άρθρο 22β.06 

Πλευστότητα, ευστάθεια και διαχωρισµός 
 

Για τα ταχύπλοα πλοία, υπάρχει η κατάλληλη τεκµηρίωση για : 
 
α) τα χαρακτηριστικά πλευστότητας και ευστάθειας που θεωρούνται ότι επαρκούν για την 

ασφάλεια του πλοίου σε πλεύση εκτοπίσµατος, τόσο ανέπαφο όσο και µετά από αβαρίες, 
 
β) τα χαρακτηριστικά ευστάθειας και τα συστήµατα σταθεροποίησης που διασφαλίζουν την 

ασφάλεια του πλοίου κατά τη φάση δυναµικής πλευστότητας και κατά τη µεταβατική φάση, 
 
γ) τα χαρακτηριστικά ευστάθειας κατά την πλεύση εκτός της πλεύσης εκτοπίσµατος και κατά τη 

µεταβατική φάση που είναι ικανά να φέρουν το σκάφος µε ασφάλεια σε πλεύση 
εκτοπίσµατος σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου συστήµατος. 

 
Άρθρο 22β.07 
Τιµονιέρα 

 
1. ∆ιαρρύθµιση 

 
α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7.01, παράγραφος 1, η τιµονιέρα είναι διαρρυθµισµένη 

µε τέτοιο τρόπο ώστε ο πηδαλιούχος και ένα δεύτερο µέρος του πληρώµατος να 
µπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους απρόσκοπτα κατά την πλεύση του σκάφους. 

 
β) Η τιµονιέρα είναι διαρρυθµισµένη κατά τέτοιο τρόπο που να υπάρχουν θέσεις εργασίας 

για τα άτοµα που αναφέρονται στο στοιχείο α). Τα όργανα ναυσιπλοΐας, ελιγµών, 
παρακολούθησης και επικοινωνίας καθώς και άλλα σηµαντικά χειριστήρια είναι 
τοποθετηµένα επαρκώς κοντά ώστε να µπορεί ένα δεύτερο µέλος του πληρώµατος 
εκτός του πηδαλιούχου να αποκτά τις απαραίτητες πληροφορίες και να χειρίζεται τα 
χειριστήρια και τις συσκευές από καθιστή θέση. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

 
αα) Η θέση πηδαλιούχησης για τον πηδαλιούχο είναι διευθετηµένη κατά τρόπο που 

να είναι δυνατή η ναυσιπλοΐα µε ραντάρ από ένα άτοµο, 
 
ββ) το δεύτερο µέλος του πληρώµατος διαθέτει τη δική του οθόνη ραντάρ 

(δευτερεύουσα) στη θέση εργασίας του και µπορεί από τη θέση αυτή να 
επεµβαίνει και να διαβιβάζει πληροφορίες καθώς και να ελέγχει το σύστηµα 
πρόωσης του πλοίου, 
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γ) τα άτοµα που αναφέρονται στο στοιχείο α) µπορούν να χειρίζονται τις συσκευές 

που αναφέρονται στο στοιχείο β) ανεµπόδιστα, ακόµα και όταν φορούν ζώνες 
ασφαλείας. 

 
2. Ανεµπόδιστη θέα 
 

α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7.02, παράγραφος 2), το τµήµα εµπρός από την 
πλώρη που δεν φαίνεται από τον πηδαλιούχο σε καθιστή θέση δεν υπερβαίνει σε 
µήκος το µήκος του πλοίου ανεξάρτητα από το φορτίο. 

 
β) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7.02, παράγραφος 3, το συνολικό τόξο τυφλών 

τοµέων από κατευθείαν εµπρός µέχρι 22.5° προς την πρύµνη δεν υπερβαίνει τις 
20°. Κάθε επιµέρους τυφλός τοµέας δεν υπερβαίνει τις 5°. Ο ανεµπόδιστος 
τοµέας ανάµεσα σε δύο τυφλούς τοµείς δεν είναι µικρότερος από 10°. 

 
3. Όργανα 
 
 Οι πίνακες οργάνων για το χειρισµό και την παρακολούθηση των εγκαταστάσεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 22β.11 βρίσκονται σε ξεχωριστές θέσεις στην τιµονιέρα και 
επισηµαίνονται ξεκάθαρα. Αυτό ισχύει επίσης, όπου ενδείκνυται, και για τα χειριστήρια 
καθέλκυσης των οµαδικών σωστικών µέσων. 

 
4. Φωτισµός 
 
 Για περιοχές ή τµήµατα του εξοπλισµού που είναι φωτισµένα κατά τη χρήση τους 

χρησιµοποιείται κόκκινος φωτισµός. 
 
5. Παράθυρα 

 
Αποφεύγονται οι αντανακλάσεις. Υπάρχει µέσο για την αποφυγή της εκθάµβωσης από 
το φως του ήλιου. 

 
6. Υλικά επιφανείας 
 

Αποφεύγεται στην τιµονιέρα η χρήση υλικών επιφανείας που αντανακλούν το φως. 
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Άρθρο 22β.08 

Επιπλέον εξοπλισµός 
 

Τα ταχύπλοα πλοία διαθέτουν τον παρακάτω εξοπλισµό: 

 

α) εγκατάσταση ραντάρ και δείκτη ρυθµού στροφής σύµφωνα µε το άρθρο 7.06, παράγραφος 1, 

β) εύκολα προσιτά ατοµικά σωσίβια σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 395:1998 σε 
αριθµό ίσο µε τον µέγιστο αριθµό επιβατών. 

 
Άρθρο 22β.09 

Κλειστές περιοχές 
 
1. Γενικές διατάξεις 
 
 Οι χώροι για το κοινό και ο εξοπλισµός που διαθέτουν είναι σχεδιασµένα κατά τρόπο ώστε τα 

άτοµα που χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις αυτές κατά τη διάρκεια τόσο της κανονικής 
εκκίνησης και σταµατήµατος όσο και σε περίπτωση ανάγκης να µην κινδυνεύουν από 
τραυµατισµό, όπως επίσης και κατά την εκτέλεση ελιγµών κατά την κανονική πλεύση καθώς 
και σε συνθήκες αστοχίας ή δυσλειτουργίας. 

 
2. Επικοινωνία 
 

α) Για την ενηµέρωση των επιβατών σχετικά µε µέτρα ασφαλείας, όλα τα επιβατικά πλοία 
είναι εφοδιασµένα µε ηχητικές και οπτικές εγκαταστάσεις τις οποίες µπορούν να δουν 
και να ακούσουν όλοι οι επιβαίνοντες του πλοίου. 

 
β) Ο κυβερνήτης δίνει οδηγίες στους επιβάτες µέσω των εγκαταστάσεων που 

περιγράφονται στο στοιχείο α). 
 
γ) Κάθε επιβάτης έχει πρόσβαση σε οδηγίες για καταστάσεις ανάγκης κοντά στο κάθισµά 

του, καθώς και σχεδιάγραµµα του πλοίου στο οποίο φαίνονται όλες οι έξοδοι, οι 
διαδροµές εκκένωσης, ο εξοπλισµός έκτακτης ανάγκης, ο σωστικός εξοπλισµός καθώς 
και οδηγίες για τη χρήση των σωσιβίων. 
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Άρθρο 22β.10 
Έξοδοι και οδοί εκκένωσης 

 
Οι οδοί εκκένωσης και διαφυγής συµµορφώνονται µε τις κάτωθι απαιτήσεις: 
 
α) Από τη θέση πηδαλιούχησης υπάρχει εύκολη, ασφαλής και γρήγορη πρόσβαση στους χώρους 

στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό· 
 
β) οι οδοί διαφυγής που οδηγούν σε εξόδους ανάγκης επισηµαίνονται µε καθαρό και µόνιµο 

τρόπο· 
 
γ) όλες οι έξοδοι επισηµαίνονται µε τον κατάλληλο τρόπο. Η λειτουργία του µηχανισµού 

ανοίγµατος είναι προφανής τόσο από την εξωτερική πλευρά όσο και από το εσωτερικό· 
 
δ) οι οδοί διαφυγής και οι έξοδοι ανάγκης διαθέτουν κατάλληλο σύστηµα καθοδήγησης· 
 
ε) δίπλα στις εξόδους υπάρχει επαρκής χώρος για ένα µέλος του πληρώµατος.  
 

Άρθρο 22β.11 
Πυροπροστασία και πρόληψη 

 
1. Οι διάδροµοι, τα δωµάτια και οι χώροι στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό καθώς και τα 

µαγειρεία και τα µηχανοστάσια είναι συνδεδεµένα µε κατάλληλο σύστηµα συναγερµού 
πυρκαγιάς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς η τοποθεσία της φαίνεται αυτόµατα σε σηµείο 
επανδρωµένο µόνιµα από µέλος του πληρώµατος. 

 
2. Τα µηχανοστάσια είναι εξοπλισµένα µε µόνιµο σύστηµα πυρόσβεσης σύµφωνα µε το άρθρο 

10.03β. 
 
3. Τα δωµάτια και οι χώροι στους οποίους έχει πρόσβαση το κοινό καθώς και οι οδοί διαφυγής 

είναι εξοπλισµένα µε σύστηµα ψεκαστήρων νερού υπό πίεση σύµφωνα µε το άρθρο 10.03α. 
Το χρησιµοποιηµένο νερό αποστραγγίζεται γρήγορα και κατευθείαν προς τα έξω. 
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Άρθρο 22β.12 

Μεταβατικές διατάξεις 
 
Τα ταχύπλοα πλοία σύµφωνα µε το άρθρο 1.01, παράγραφος 22, τα οποία διαθέτουν κοινοτικό 
πιστοποιητικό στις 31 Μαρτίου 2003 συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος 
Κεφαλαίου: 
 
α) Με τα άρθρα 22β.01, 22β.04, 22β.08, 22β.09, 22β.10, 22β11, παράγραφος 1  

κατά την ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού, 
β) την 1η Απριλίου 2013, 

µε το άρθρο 22β.07, παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6, 
γ) την 1η Ιανουαρίου 2023 

µε όλες τις λοιπές διατάξεις. 
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ΤΜΗΜΑ III 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 

 
 
 

Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ  Τ Ω Ν  Π Λ Ο Ι Ω Ν  Ο Σ Ο Ν  Α Φ Ο Ρ Α  Τ Η Ν  Ε Π Α Ν ∆ Ρ Ω Σ Η 
 
 

Άρθρο 23.01 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 
 

Άρθρο 23.02 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 
 

Άρθρο 23.03 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 
 

Άρθρο 23.04 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 
 

Άρθρο 23.05 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 

Άρθρο 23.06 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 

Άρθρο 23.07 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 

Άρθρο 23.08 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
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Άρθρο 23.09 

Εξοπλισµός πλοίων 

1. Για τα αυτοκινούµενα πλοία, τα ωστικά ρυµουλκά, τις ωθούµενες συνοδείες και τα επιβατικά 
πλοία, η συµµόρφωση ή η µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις των παραγράφων 1.1 ή 1.2 
καταχωρείται στον χώρο 47 του κοινοτικού πιστοποιητικού από τον φορέα επιθεώρησης. 

 
1.1 Πρότυπο S1 

 
α) Τα συστήµατα πρόωσης είναι διευθετηµένα κατά τρόπο ώστε η ταχύτητα να µπορεί να 

αλλάζει και η διεύθυνση της ώσης της έλικας να µπορεί να αντιστρέφεται από την 
τιµονιέρα. 

 
 Οι βοηθητικοί κινητήρες που χρειάζονται για τη λειτουργία του πλοίου είναι δυνατό να 

εκκινούν και να σταµατούν από το πιλοτήριο, εκτός αν αυτό γίνεται αυτόµατα ή οι 
κινητήρες λειτουργούν συνεχώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 
β) Οι επικίνδυνοι τοµείς  

- της θερµοκρασίας του ύδατος ψύξης του κύριου κινητήρα, 

- της πίεσης του λιπαντικού ελαίου των κύριων κινητήρων και µεταδόσεων, 

- της πίεσης ελαίου και αέρα των συσκευών αναστροφής των κύριων κινητήρων, 

- των συστηµάτων αναστρέψιµης µετάδοσης ή των ελίκων, 

- του επιπέδου των υγρών της σεντίνας του κύριου µηχανοστασίου, 

παρακολουθούνται µέσω οργάνων τα οποία θέτουν σε λειτουργία ακουστικά και οπτικά 
σήµατα στην τιµονιέρα σε περίπτωση δυσλειτουργίας. Τα ακουστικά σήµατα µπορούν 
να συγκεντρώνονται σε ένα µόνο ηχητικό όργανο. Μπορούν να διακόπτονται µόλις 
επιβεβαιώνεται η αναγνώριση της δυσλειτουργίας. Τα οπτικά σήµατα κινδύνου 
µπορούν να διακόπτονται µόνον αφού διορθωθούν οι δυσλειτουργίες που τα έθεσαν σε 
λειτουργία. 

 
γ) Η παροχή καυσίµου και η ψύξη του κύριου κινητήρα είναι αυτόµατες. 
 
δ) Ο χειρισµός του συστήµατος πηδαλιουχίας γίνεται από ένα άτοµο, ακόµη και στο 

µέγιστο βύθισµα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη δύναµη. 
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ε) Τα οπτικά και ακουστικά σήµατα που απαιτούνται από τους εθνικούς ή διεθνείς 

κανονισµούς ναυσιπλοΐας είναι δυνατόν να δίδονται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο από την 
τιµονιέρα. 

 
στ) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απευθείας επικοινωνία µεταξύ της τιµονιέρας και του 

µπροστινού τµήµατος, του πίσω τµήµατος, του χώρου ενδιαίτησης και των 
µηχανοστασίων, προβλέπεται σύστηµα φωνητικής επικοινωνίας. Η επικοινωνία µε τα 
µηχανοστάσια µπορεί να γίνεται µέσω οπτικού η ακουστικού σήµατος.  

 
ζ) Η υποχρεωτική λέµβος πρέπει να µπορεί να ελευθερώνεται από ένα µόνο µέρος του 

πληρώµατος σε λογικό χρονικό διάστηµα.  
 
η) Υπάρχει προβολέας ο χειρισµός του οποίου γίνεται από την τιµονιέρα. 
 
θ) Η λειτουργία µανιβελών και παρόµοιων περιστρεφόµενων τµηµάτων συσκευών 

ανύψωσης δεν απαιτεί δύναµη µεγαλύτερη από 160 Ν. 
 
ι) Τα βαρούλκα ρυµούλκησης που είναι καταχωρηµένα στο κοινοτικό πιστοποιητικό είναι 

εξοπλισµένα µε κινητήρα. 
 
ια) Οι αντλίες σεντίνας και καταστρώµατος είναι εξοπλισµένες µε κινητήρα. 
 
ιβ) Οι κύριες µονάδες ελέγχου και τα κύρια όργανα παρακολούθησης είναι διευθετηµένα 

µε εργονοµικό τρόπο. 
 
ιγ) Ο εξοπλισµός που απαιτείται από το άρθρο 6.01, παράγραφος 1, µπορεί να ελέγχεται µε 

τηλεχειρισµό από την τιµονιέρα. 
 
1.2 Πρότυπο S2 

 
α) Όσον αφορά αυτοκινούµενα πλοία που χρησιµοποιούνται µόνα τους: 
 
  Πρότυπο S1 και επιπλέον εξοπλισµένα µε πρωραίο έλικα πηδαλιουχίας ο χειρισµός του 

οποίου γίνεται από την τιµονιέρα. 
 
β) Όσον αφορά αυτοκινούµενα πλοία σε πλαγιοδετηµένο σχηµατισµό: 
 
  Πρότυπο S1 και επιπλέον εξοπλισµένα µε πρωραίο έλικα πηδαλιουχίας ο χειρισµός του 

οποίου γίνεται από την τιµονιέρα. 
 
γ) Όσον αφορά αυτοκινούµενα πλοία που κινούν ωθούµενες συνοδείες οι οποίες 

αποτελούνται από το αυτοκινούµενο πλοίο και ένα σκάφος εµπρός του: 
 

  Πρότυπο S1 και επιπλέον εξοπλισµένα µε υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα σύνδεσης. 
Πάντως, ο εξοπλισµός αυτός δεν απαιτείται αν το εµπρός σκάφος της ωθούµενης 
συνοδείας είναι εξοπλισµένο µε πρωραίο έλικα πηδαλιουχίας ο χειρισµός του οποίου 
γίνεται από την τιµονιέρα του ωθούντος αυτοκινούµενου πλοίου, 
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δ) Όσον αφορά ωστικά ρυµουλκά που κινούν ωθούµενη συνοδεία: 
 
 Πρότυπο S1 και επιπλέον εξοπλισµένα µε υδραυλικά ή ηλεκτρικά βαρούλκα σύνδεσης. 

Πάντως, ο εξοπλισµός αυτός δεν απαιτείται αν το εµπρός σκάφος της ωθούµενης συνοδείας 
είναι εξοπλισµένο µε πρωραίο έλικα πηδαλιουχίας ο χειρισµός του οποίου γίνεται από την 
τιµονιέρα του ωστικού ρυµουλκού. 

 
ε) Για επιβατικά πλοία: 
 
 Πρότυπο S1 και επιπλέον εξοπλισµένα µε πρωραίο έλικα πηδαλιουχίας ο χειρισµός του 

οποίου γίνεται από την τιµονιέρα. Ο πρωραίος έλικας πηδαλιουχίας πάντως δεν απαιτείται αν 
το σύστηµα πρόωσης και διεύθυνσης του επιβατικού πλοίου εγγυάται παρόµοια ικανότητα 
ελιγµών. 

 
Άρθρο 23.10 

 
(χωρίς περιεχόµενο) 

 
Άρθρο 23.11 

 
(χωρίς περιεχόµενο) 

 
Άρθρο 23.12 

 
(χωρίς περιεχόµενο) 

 
 

Άρθρο 23.13 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 
 

Άρθρο 23.14 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 
 

Άρθρο 23.15 
 

(χωρίς περιεχόµενο) 
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ΤΜΗΜΑ IV 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 
 
 

Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ι  Τ Ε Λ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
 
 

Άρθρο 24.01 
Εφαρµοσιµότητα µεταβατικών διατάξεων για σκάφη που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία 

 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 24.02 έως 24.04 ισχύουν µόνον για σκάφη τα οποία στις ...* φέρουν 

ισχύον πιστοποιητικό πλοίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επιθεώρησης Σκαφών του Ρήνου 
που ίσχυε στις 31 ∆εκεµβρίου 1994, ή τα οποία ήταν υπό ναυπήγηση ή υφίσταντο µετατροπή 
στις 31 ∆εκεµβρίου 1994. 

 
2. Για σκάφη που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 

24.06. 
 

Άρθρο 24.02 
Παρεκκλίσεις για σκάφη που βρίσκονται ήδη εν υπηρεσία 

 
1. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 24.03 και 24.04, τα σκάφη που δεν συµµορφώνονται µε τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας: 
 
α) Πρέπει να τροποποιούνται ώστε να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις αυτές σύµφωνα µε 

τις µεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, και 
 
β) πρέπει, µέχρι την τροποποίησή τους, να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του 

Kανονισµού Eπιθεώρησης Σκαφών του Ρήνου που ίσχυε στις 31 ∆εκεµβρίου 1994.  
 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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2. Στον πίνακα που ακολουθεί, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: 
 

- «N.R.C.» : σηµαίνει ότι η διάταξη δεν ισχύει για πλοία εν υπηρεσία εκτός και αν τα 
σχετικά τµήµατα έχουν αντικατασταθεί ή µετασκευασθεί, δηλαδή η διάταξη ισχύει 
αποκλειστικά για νεοναυπηγηµένα σκάφη (Newly-built) και για τµήµατα ή περιοχές 
που έχουν αντικατασταθεί (Replacement) ή µετασκευασθεί (Conversion). Εάν 
υφιστάµενα τµήµατα έχουν αντικατασταθεί µε ανταλλακτικά ιδίας τεχνολογίας και 
τύπου, δεν πρόκειται για αντικατάσταση «R» κατά την έννοια των µεταβατικών 
διατάξεων. 

 
- «Έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού» : Η διάταξη πρέπει να τηρείται 

κατά την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά την αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία. 
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Άρθρο και 
παράγραφος 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
3.03 παρ. 1, 
στοιχείο α) 

Θέση του στεγανού σύγκρουσης N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2035 

παρ. 2 Ενδιαίτηµα  N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2010 

 Εξοπλισµός ασφαλείας N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2015 

παρ. 4 Αεροστεγής διαχωρισµός των 
ενδιαιτηµάτων από τα µηχανοστάσια, τα 
λεβητοστάσια και το κύτος 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2010 

παρ. 5, 
δεύτερο εδάφιο 

Έλεγχος των θυρών του πρυµναίου 
διαφράγµατος 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2010 

παρ. 7 Άγκυρες που δεν προεξέχουν στο 
εµπρός τµήµα των πλοίων 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2041 

3.04, παρ. 3, 
δεύτερη πρόταση 

Μονωτικά υλικά που χρησιµοποιούνται 
στα µηχανοστάσια 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού  

παρ. 3, τρίτη και 
τέταρτη πρόταση 

Ανοίγµατα και συστήµατα µανδάλωσης N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού  

3.04, παρ. 6 Έξοδοι των µηχανοστασίων Τα µηχανοστάσια τα οποία δεν 
θεωρούνταν µηχανοστάσια 
σύµφωνα µε το άρθρο 1.01 πριν 
από το 1995 πρέπει να είναι 
εφοδιασµένα µε δεύτερη έξοδο 
κατά την N.R.C., το αργότερο 
κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2035 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
5.06, παρ. 1, 
πρώτη πρόταση 

Ελάχιστη (εµπρόσθια) ταχύτητα Για πλοία ναυπηγηµένα πριν από 
το 1996 το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2035 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
6.01, παρ. 1 Ευελιξία η οποία απαιτείται στο 

Κεφάλαιο 5 
N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2035 

παρ. 3 Μόνιµη κλίση και θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 7 Σχεδιασµός των ανοιγµάτων του άξονα 
πηδαλίου 

Για πλοία ναυπηγηµένα πριν από 
το 1996 : N.R.C., το αργότερο 
κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

6.02, παρ. 2 Ζεύξη δεύτερου µηχανισµού 
πηδαλιουχίας µε ένα χειρισµό 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 3 Ευελιξία η οποία απαιτείται στο 
Κεφάλαιο 5 και διασφαλίζεται από το 
δεύτερο µηχανισµό πηδαλιουχίας  

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2035 

6.03, παρ. 1 Σύνδεση άλλων συσκευών 
κατανάλωσης σε υδραυλικούς 
µηχανισµούς πηδαλιουχίας 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 2 Χωριστά δοχεία υδραυλικών υγρών N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

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

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

6.06, παρ. 1 ∆ύο ανεξάρτητα συστήµατα χειρισµού N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

6.07, παρ. 2 
στοιχείο α) 

∆είκτες στάθµης δοχείου υδραυλικών 
υγρών και πίεσης λειτουργίας 
υδραυλικού συστήµατος 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 2 
στοιχείο ε) 

Έλεγχος ρυθµιστικών µηχανισµών N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού  

6.08, παρ. 1 Προδιαγραφές του ηλεκτρικού 
εξοπλισµού σύµφωνα µε το άρθρο 9.20 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 
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7.02, παρ. 3, 
δεύτερη πρόταση 

Απρόσκοπτη ορατότητα στο κανονικό 
πεδίο ορατότητας του πηδαλιούχου 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

παρ. 5 Ελάχιστη διαφάνεια κρυστάλλων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

7.03, παρ. 7 ∆ιακοπή του ηχητικού προειδοποιητικού 
συστήµατος 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού, εκτός αν η τιµονιέρα 
έχει σχεδιασθεί για πλοήγηση µε 
ραντάρ από ένα άτοµο 

παρ. 8 Αυτόµατη σύνδεση σε άλλη πηγή ενέργειας N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

7.04, παρ. 1 Χειρισµός µηχανών πρόωσης και 
µηχανισµών πηδαλιουχίας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

παρ. 2 Χειρισµός του κύριου προωστικού 
κινητήρα 

Εφόσον η τιµονιέρα έχει σχεδιασθεί 
για πλοήγηση µε ραντάρ από ένα 
άτοµο: N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 εάν 
η κατεύθυνση της κίνησης µπορεί να 
επιτευχθεί απευθείας· 1.1.2010 για 
τους λοιπούς κινητήρες 

7.09 Σύστηµα συναγερµού N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

παρ. 1 Τιµονιέρες που χαµηλώνουν N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  
Μη υδραυλικό σύστηµα 
χαµηλώµατος: το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 2 και 3  N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  
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8.01, παρ. 3 Μόνο κινητήρες εσωτερικής καύσης οι 

οποίοι λειτουργούν µε καύσιµα µε 
σηµείο ανάφλεξης µεγαλύτερο από 
55°C 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

8.02, παρ. 1 ∆ιασφάλιση των µηχανών κατά της µη 
ηθεληµένης θέσης σε λειτουργία 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

παρ. 4 Προστασία των τµηµάτων του κινητήρα N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

8.03, παρ. 2 Συσκευές παρακολούθησης N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

παρ. 3 Προστασία από υπερφόρτιση N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

παρ. 5 Σχεδιασµός των ανοιγµάτων των 
αξόνων  

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

8.05, παρ. 1 Χαλύβδινες δεξαµενές υγρών καυσίµων N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

παρ. 2 Αυτόµατο κλείσιµο των βαλβίδων των 
δεξαµενών  

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

παρ. 3 Οι δεξαµενές καυσίµων δεν µπορεί να 
είναι τοποθετηµένες µπροστά από το 
διάφραγµα σύγκρουσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

παρ. 4 Οι δεξαµενές καυσίµων και ο 
εξοπλισµός τους δεν πρέπει να είναι 
εγκατεστηµένες πάνω από κινητήρες ή 
σωλήνες εξάτµισης 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010. 
Μέχρι τότε, η ασφαλής εκκένωση 
των καυσίµων διασφαλίζεται µε 
κατάλληλες συσκευές. 
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παρ. 6, τρίτη, 
τέταρτη και 
πέµπτη πρόταση 

Εγκατάσταση και διαστασιολόγηση των 
σωλήνων εξαέρωσης και των σωλήνων 
διασύνδεσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

παρ. 7 ∆ιάταξη κλεισίµατος ενεργοποιούµενη 
από το κατάστρωµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

παρ. 9, πρώτη 
πρόταση 

Υγροδείκτες των δεξαµενών καυσίµων 
ευανάγνωστοι µέχρι το επίπεδο 
µέγιστης πλήρωσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

παρ. 13 Παρακολούθηση της στάθµης πλήρωσης 
όχι µόνο για τις κύριες µηχανές πρόωσης 
αλλά, επίσης, και για τους άλλους 
κινητήρες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για 
την ασφαλή λειτουργία του πλοίου 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

8.06, παρ. 8 Ένα απλό όργανο κλεισίµατος δεν 
επαρκεί ως διασύνδεση των χώρων που 
χρησιµοποιούνται για έρµα µε το 
σύστηµα αποστράγγισης όταν πρόκειται 
για κύτη που µπορούν να µεταφέρουν 
έρµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 9 Συσκευές µέτρησης για τις γάστρες των 
πλοίων 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

8.09, παρ. 2 Εγκαταστάσεις για τη συλλογή 
απόνερων ανακατεµένων µε λάδια και 
χρησιµοποιηµένων ελαίων 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

8.010, παρ. 3 Όριο εκποµπής 65 db(A) για τα πλοία 
σε στάση 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 
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Ισχύουν οι µεταβατικές διατάξεις του 
Κεφαλαίου 8α του κανονισµού 
επιθεώρησης των πλοίων του Ρήνου 
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9.01, παρ. 1 
δεύτερη πρόταση 

Υποβολή των εγγράφων στον φορέα 
επιθεώρησης 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2035 

παρ. 2, 
δεύτερο εδάφιο 

Σχέδια µεταγωγής επί του πλοίου για 
τον κύριο πίνακα, τον πίνακα εφεδρικής 
εγκατάστασης και τους πίνακες 
διανοµής 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 3 Εσωτερικές θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος και θερµοκρασίες στο 
κατάστρωµα  

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

9.02, παρ. 1 έως 3 Σύστηµα τροφοδότησης σε ηλεκτρική 
ενέργεια 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

9.05, παρ. 4 ∆ιατοµή των αγωγών γείωσης N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

9.11, παρ. 4 Αποτελεσµατικός αερισµός όταν οι 
συσσωρευτές είναι εγκατεστηµένοι σε 
κλειστά διαµερίσµατα, ερµάρια ή 
κιβώτια 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού  

9.12, παρ. 2, 
στοιχείο δ) 

Πίνακες διανοµής N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

παρ. 3, στοιχείο β) Συσκευή για τον έλεγχο της γείωσης 
εξοπλισµένη µε οπτικό και ακουστικό 
σήµα συναγερµού 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

9.13 ∆ιακόπτες ασφαλείας N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 
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9.14, παρ. 3, 
δεύτερη πρόταση 

Απαγόρευση µονοπολικών διακοπτών 
σε πλυντήρια, λουτρά, και 
αποχωρητήρια 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

9.15, παρ. 2 Ελάχιστη διατοµή 1,5 χιλ ² ανά καλώδιο N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 9 Καλώδια που είναι συνδεδεµένα µε 
κινητές τιµονιέρες 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

9.16, παρ. 3, 
δεύτερη πρόταση 

∆εύτερο δίκτυο N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

9.19 Συστήµατα συναγερµού και ασφάλειας 
για τις µηχανικές εγκαταστάσεις 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

9.20 Ηλεκτρονικός εξοπλισµός N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2035 

9.21 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2035 
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10.01 Εξοπλισµός αγκυρών N.R.C., το αργότερο κατά την 

έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

10.02, παρ. 2, 
στοιχείο α) 

Πιστοποιητικό για καλώδια πρόσδεσης 
και άλλα καλώδια 

Το πρώτο καλώδιο που 
αντικαθίσταται στο πλοίο: N.R.C., 
το αργότερο 1.1.2008 
∆εύτερο και τρίτο καλώδιο: 
1.1.2013 

10.03, παρ. 1  Ευρωπαϊκό πρότυπο Κατά την αντικατάσταση, το 
αργότερο στις 1.1.2010 

παρ. 2 Καταλληλότητα για πυρκαγιές των 
κλάσεων Α, Β και C 

Κατά την αντικατάσταση, το 
αργότερο στις 1.1.2010 

παρ. 4 Σχέση περιεκτικότητας σε CO2 και 
µεγέθους του δωµατίου 

Κατά την αντικατάσταση, το 
αργότερο στις 1.1.2010 

10.03α Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα σε 
ενδιαιτήµατα, τιµονιέρες και χώρους 
επιβατών 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

10.03β Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα σε 
µηχανοστάσια, λεβητοστάσια και 
αντλιοστάσια 

1 

10.04 Εφαρµογή του ευρωπαϊκού προτύπου για 
τις λέµβους 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

10.05, παρ. 2 Φουσκωτές σωσίβιες ζώνες N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010. 
Οι σωσίβιες ζώνες που βρίσκονται 
επί του σκάφους στις 30.9.2003 
µπορούν να χρησιµοποιούνται µέχρι 
την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010. 

 

                                                 
1 1. Συστήµατα πυρόσβεσης CO2 εγκατεστηµένα πριν από την 1η Οκτωβρίου 1980 παραµένουν σε χρήση µέχρι την 

έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά την 1η Ιανουαρίου 2035, εφόσον πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 7.03, παράγραφος 5 του Κανονισµού Επιθεώρησης Σκαφών του Ρήνου, που ίσχυε την 1η 
Απριλίου 1976. 

   2 Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης CO2 εγκατεστηµένα µεταξύ της 1ης Απριλίου 1992 και της 31ης ∆εκεµβρίου 
1994, µπορούν να παραµείνουν σε χρήση µέχρι την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2035, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 7.03, παράγραφος 5 του Κανονισµού 
Επιθεώρησης Σκαφών του Ρήνου που ίσχυε στις 31 ∆εκεµβρίου 1994.  

   3. Οι συστάσεις της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο που εκδόθηκαν µεταξύ της 1ης Απριλίου 
1992 και της 31ης ∆εκεµβρίου 1994 όσον αφορά το άρθρο 7.03, παράγραφος 5 του Κανονισµού Επιθεώρησης 
Σκαφών του Ρήνου που ίσχυε στις 31 ∆εκεµβρίου 1994 παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035. 

   4. Το άρθρο 10.03β, παράγραφος 2, στοιχείο α) ισχύει µόνον µέχρι την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035, εφόσον οι εν λόγω εγκαταστάσεις έχουν πραγµατοποιηθεί σε πλοία η τρόπις 
των οποίων κατεβλήθη µετά την 1η Οκτωβρίου 1992. 
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11.02, παρ. 4 Εξοπλισµός των εξωτερικών ακµών του 

καταστρώµατος, καθώς και των θέσεων 
εργασίας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

11.04 Πλευρικοί διάδροµοι 1 Πρώτη έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2035, όταν είναι φαρδύτεροι από 
7,30 m. 

11.05, παρ. 1 Πρόσβαση στους χώρους εργασίας N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 2  
και 3 

Πόρτες και προσβάσεις, έξοδοι και 
διάδροµοι όπου υπάρχουν διαφορές ύψους 
µεγαλύτερες από 0.50 m. 

Έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

παρ. 4 Κλίµακες σε θέσεις εργασίας που είναι 
επανδρωµένες µόνιµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

11.06, παρ. 2 Έξοδοι και έξοδοι κινδύνου N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

11.07, παρ. 1, 
δεύτερη πρόταση 

Κλίµακες, σκαλοπάτια και παρόµοιες 
διατάξεις 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 2 και 3  Έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

11.10 Καλύµµατα στοµίων κύτους N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

11.11 Βαρούλκα N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

11.12, παρ. 2 έως 6 
και 8 έως 10 

Γερανοί : επιγραφή του κατασκευαστή, 
µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο, 
προστατευτικές διατάξεις, υπολογισµός, 
επιθεώρηση από εµπειρογνώµονα, 
πιστοποιητικά επί του σκάφους 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

11.13 Αποθήκευση εύφλεκτων υγρών N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

 

                                                 
1  Η διάταξη ισχύει για πλοία η τρόπις των οποίων κατεβλήθη µετά τις 31.12.1994 και για πλοία εν υπηρεσία υπό 

τον ακόλουθο όρο: 
Οι απαιτήσεις του άρθρου 11.04 πρέπει να τηρούνται κατά την ανανέωση του συνόλου της επιφάνειας του 
κύτους. 

 Σε περίπτωση µετατροπής µε την οποία τροποποιείται το ελεύθερο πλάτος του πλαϊνού καταστρώµατος και η 
οποία καλύπτει το συνολικό µήκος των πλαϊνών καταστρωµάτων: 

α) Πρέπει να τηρείται το άρθρο 11.04, εάν το ελεύθερο πλάτος του πλαϊνού καταστρώµατος µειώνεται µέχρι ύψους 
0.90 m ή εάν µειώνεται το ελεύθερο πλάτος επάνω από αυτό το ύψος. 

β) το ελεύθερο πλάτος του πλαϊνού καταστρώµατος πριν από τη µετατροπή µέχρι ύψους 0.90 m ή το ελεύθερο 
πλάτος επάνω από αυτό το ύψος, δεν πρέπει να είναι χαµηλότερα από τις διαστάσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 11.04. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
12.01, παρ. 1 Ενδιαιτήµατα για τα άτοµα που συνήθως 

βρίσκονται επί του πλοίου 
N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

12.02, παρ. 3 Θέση των δαπέδων N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 4 
 

Χώροι διαβίωσης και καµπίνες 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 6 Ελεύθερο ύψος ενδιαιτηµάτων N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 8 ∆ιαθέσιµο εµβαδόν δαπέδου χώρων 
διαβίωσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 9 Όγκος των δωµατίων N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 10 Όγκος αέρα ανά άτοµο N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 11 ∆ιαστάσεις θυρών N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 12, στοιχεία α) 
και β) 

∆ιαρρύθµιση των κλιµάκων N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035. 

παρ. 13 Αγωγοί επικίνδυνων αερίων ή υγρών N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

12.03 Εγκαταστάσεις υγιεινής N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

12.04 Μαγειρεία N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

12.05 Πόσιµο νερό N.R.C., το αργότερο µέχρι τις 
31.12.2006 

12.06 Θέρµανση και αερισµός N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

12.07, παράγραφος 
1, δεύτερη πρόταση 

Άλλες εγκαταστάσεις των ενδιαιτηµάτων N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15  
15.01, παρ. 1, 
στοιχείο δ) 

Μη εφαρµογή του άρθρου 9.14, 
παράγραφος 3, δεύτερη πρόταση για 
ονοµαστική τάση πάνω από 50V 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

παρ. 2, στοιχείο γ) Απαγόρευση συσκευών θέρµανσης µε 
στερεά καύσιµα σύµφωνα µε το άρθρο 
13.07 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 
Η διάταξη δεν ισχύει για σκάφη µε 
κινητήρες στερεών καυσίµων 
(ατµοµηχανές) 

ε) Απαγόρευση συσκευών υγραερίου 
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 14 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

15.02, παρ. 2 Αριθµός και θέση των διαφραγµάτων N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 5, δεύτερη 
πρόταση 

Γραµµή περιθωρίου βυθίσεως εάν δεν 
υπάρχει κατάστρωµα στεγανών 

Για επιβατικά πλοία που 
ναυπηγήθηκαν πριν τις 1.1.1996, η 
απαίτηση ισχύει για τη N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 10, στοιχείο γ) Χρόνος της διαδικασίας κλεισίµατος N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

παρ. 12 Οπτικό σύστηµα προειδοποίησης N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

παρ. 15 Ελάχιστο ύψος των διπλών πυθµένων ή 
κενών των πτερύγων 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

15.03, παρ. 1 έως 6 Σταθερότητα ανέπαφο N.R.C., και όταν αυξάνεται ο 
µέγιστος αριθµός επιβατών, το 
αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 7 έως 8 Σταθερότητα µετά από αβαρίες N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 9 Καθεστώς 2 διαµερισµάτων N.R.C. 
παρ. 10 
έως 13 

Σταθερότητα µετά από αβαρίες N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 
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15.05, παρ. 2, 
στοιχείο α) 

Αριθµός επιβατών για τους οποίους έχει 
αποδειχθεί η ύπαρξη χώρου εκκένωσης 
σύµφωνα µε το άρθρο 15.06, 
παράγραφος 8 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2045 

β) Αριθµός επιβατών που έχει ληφθεί 
υπόψη για τον υπολογισµό της 
σταθερότητας σύµφωνα µε το άρθρο 
15.03 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2045 

15.06, παρ. 1, 
στοιχείο α) 

Καµπίνες επιβατών σε όλα τα 
καταστρώµατα πίσω από το διάφραγµα 
σύγκρουσης και εµπρός από το πίσω 
διάφραγµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2045 

παρ. 3, στοιχείο γ) 
πρώτη πρόταση 

Καθαρό ύψος των εξόδων N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2045 

δεύτερη πρόταση Καθαρό πλάτος των θυρών των 
καµπίνων επιβατών και άλλων µικρών 
δωµατίων 

Για διάσταση 0.70 m ισχύει 
N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2045 

15.06, παρ. 3, 
στοιχείο στ), 
πρώτη πρόταση, 

Μέγεθος των θυρών κινδύνου 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

στοιχείο ε) Έξοδος των δωµατίων που προορίζονται 
για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 4, στοιχείο δ) Θύρες που προορίζονται για χρήση από 
άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 5 Απαιτήσεις για διαδρόµους επικοινωνίας N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 6, στοιχείο β) Οδοί διαφυγής προς χώρους εκκένωσης 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

στοιχείο δ) ∆εν επιτρέπεται η ύπαρξη βαθµίδων, 
κλιµάκων ή παρόµοιων κατασκευών κατά 
µήκος των οδών διαφυγής 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 7 Κατάλληλο σύστηµα καθοδήγησης 
ασφαλείας 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 8 Απαιτήσεις για τους χώρους 
συγκέντρωσης 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 9 Απαιτήσεις για τις κλίµακες και τα 
πλατύσκαλά τους στους χώρους επιβατών

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 
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παρ. 10, στοιχείο α), 
πρώτη πρόταση 
δεύτερη πρόταση 

Κουπαστή σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 711 : 1995 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

 Ύψος των παραπέτων και κουπαστών των 
καταστρωµάτων που προορίζονται για 
χρήση από άτοµα µε µειωµένη 
κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

15.06 παρ. 10 στοιχείο 
β) δεύτερη πρόταση 

Καθαρό πλάτος των ανοιγµάτων που 
χρησιµοποιούνται κανονικά για την 
επιβίβαση ή αποβίβαση ατόµων µε 
µειωµένη κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 13  Χώροι διακίνησης και τοίχοι σε χώρους 
διακίνησης που προορίζονται για χρήση 
από άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 14, 
πρώτη πρόταση 

Σχεδιασµός των γυάλινων θυρών και των 
τοίχων στους χώρους διακίνησης και των 
υαλοπινάκων 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 15 Απαιτήσεις για τις υπερκατασκευές ή τις 
στέγες τους που αποτελούνται εξ 
ολοκλήρου από πανοραµικούς υαλοπίνακες

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 16 Συστήµατα ποσίµου ύδατος σύµφωνα µε το 
άρθρο12.05 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 31.12.2006 

παρ. 17, 
δεύτερη πρόταση 

Απαιτήσεις για αποχωρητήρια εξοπλισµένα 
για χρήση από άτοµα µε µειωµένη 
κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 18 Σύστηµα αερισµού για καµπίνες χωρίς 
ανοιγόµενο παράθυρο 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 19 Απαιτήσεις του άρθρου 15.06 για δωµάτια 
του πληρώµατος ή του προσωπικού 
καταστρώµατος 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

15.07 Απαιτήσεις του συστήµατος πρόωσης N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045  

15.08, παρ. 2 Απαιτήσεις για το σύστηµα µεγαφώνων 
στους χώρους επιβατών 

Για επιβατικά πλοία µε LWL µικρότερο 
των 40 m ή για µέχρι 75 άτοµα, η 
διάταξη ισχύει κατά την N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή ανανέωση 
του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 3 Απαιτήσεις του συστήµατος συναγερµού 
 

Για πλοία ηµερησίων εκδροµών, η 
διάταξη ισχύει κατά την N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή ανανέωση 
του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 4 Σύστηµα συναγερµού για τη στάθµη του 
νερού για κάθε υδατοστεγές διαµέρισµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 
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παρ. 5 Αντλίες υδροσυλλέκτη κινούµενες από 

δύο κινητήρες 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

παρ. 6 Μόνιµα εγκατεστηµένο σύστηµα 
υδροσυλλέκτη 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2015 

παρ. 8 Σύστηµα αερισµού για συστήµατα CO2 
bar σε δωµάτια κάτω από το κατάστρωµα

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

15.09, παρ. 3 Κατάλληλος εξοπλισµός µεταφοράς N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

15.09, παρ. 4 Ατοµικός σωσίβιος εξοπλισµός για παιδιά
 

Μέχρι την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010, ο εξοπλισµός αυτός θεωρείται 
ως εναλλακτική λύση του ατοµικού 
σωσίβιου εξοπλισµού 

 Σωσίβιος εξοπλισµός 
 

Για επιβατικά πλοία που ήταν 
εξοπλισµένα µε συλλογικά σωσίβια µέσα 
σύµφωνα µε το άρθρο 15.09, παρ. 5, πριν 
από τις 1.1.2005, τα µέσα αυτά 
θεωρούνται ως εναλλακτική λύση του 
ατοµικού σωσίβιου εξοπλισµού. 
Για επιβατικά πλοία που ήταν 
εξοπλισµένα µε συλλογικά σωσίβια µέσα 
σύµφωνα µε το άρθρο 15.09, παρ. 6, πριν 
από τις 1.1.2005, τα µέσα αυτά 
θεωρούνται ως εναλλακτική λύση του 
ατοµικού σωσίβιου εξοπλισµού µέχρι την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010. 

παρ. 5, 
στοιχεία β) και 
γ) 

Επαρκής χώρος καθηµένων, πλευστότητα 
τουλάχιστον 750 N  

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

στοιχείο στ) Σταθερή ισορροπία και κατάλληλες 
διατάξεις από όπου κάποιος µπορεί να 
πιαστεί 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

στοιχείο θ) Κατάλληλα µέσα εκκένωσης από τους 
χώρους εκκένωσης προς τις σωσίβιες 
σχεδίες 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

παρ. 10 Λέµβοι εξοπλισµένοι µε µηχανή και 
προβολέα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

15.10, παρ. 2 Το άρθρο 9.16, παρ. 3 ισχύει επίσης για 
τους διαδρόµους και τις αίθουσες 
αναψυχής για τους επιβάτες  

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2015 

παρ. 3 Επαρκής φωτισµός έκτακτης ανάγκης Φωτισµός ανάγκης N.R.C., το αργότερο 
κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 
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15.10, παρ. 4 Κινητήρια µονάδα έκτακτης ανάγκης 

 
Για πλοία ηµερήσιων εκδροµών µε LWL 25 
m ή µικρότερο η διάταξη ισχύει για την 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2015 

στοιχείο στ) Παροχή ισχύος έκτακτης ανάγκης για 
τους προβολείς σύµφωνα µε το άρθρο 
10.02, παρ. 2, στοιχείο θ) 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2015 

στοιχείο θ) Παροχή ισχύος έκτακτης ανάγκης για 
τους ανελκυστήρες και τον εξοπλισµό 
ανύψωσης σύµφωνα µε το άρθρο 15.06, 
παρ. 9, δεύτερη πρόταση 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2015 

παρ. 6 Απαιτήσεις για το σύστηµα παροχής 
ισχύος έκτακτης ανάγκης: 

 

 -  ∆ιαχωριστικά σύµφωνα µε το άρθρο 
15.11, παρ. 2 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2015 

 -  Εγκατάσταση καλωδίων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2015 

 -  Σύστηµα παροχής ισχύος έκτακτης 
ανάγκης υψηλότερα από τη γραµµή 
περιθωρίου βυθίσεως 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2015 

15.11 Πυροπροστασία  
παρ. 1 Καταλληλότητα των υλικών και των 

δοµικών στοιχείων ως προς την 
πυροπροστασία 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2045 

παρ. 2 Σχεδιασµός των διαχωριστικών 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2045 

παρ. 3 Τα χρώµατα, βερνίκια και άλλα προϊόντα 
εµποτισµού των επιφανειών καθώς και οι 
επενδύσεις των καταστρωµάτων που 
χρησιµοποιούνται στα δωµάτια εκτός των 
µηχανοστασίων και των αποθηκευτικών 
χώρων είναι δύσφλεκτου τύπου. 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2015 

παρ. 4 Οροφές των σαλονιών και επενδύσεις των 
τοίχων κατασκευασµένες από άφλεκτο 
υλικό 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2045 

παρ. 5 Επίπλωση και εξοπλισµός στους χώρους 
συγκέντρωσης κατασκευασµένα από 
άφλεκτο υλικό 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2045 

παρ. 6 Έλεγχος σύµφωνα µε τον Κώδικα N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2045 

παρ. 7 Μονωτικά υλικά στα σαλόνια N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2045 

παρ. 8 Απαιτήσεις για τις θύρες των 
διαχωριστικών 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2045 
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παρ. 9 Τοίχοι Σε πλοία µε καµπίνες χωρίς αυτόµατο 

σύστηµα ψεκασµού πεπιεσµένου 
ύδατος, τα τελειώµατα των τοίχων 
µεταξύ των καµπινών: N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή ανανέωση 
του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 10 ∆ιαχωριστικά 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

15.11 παρ. 11 Συγκρατητές βυθίσµατος 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 12 
δεύτερη 
πρόταση 

Κλίµακες κατασκευασµένες από ατσάλι 
ή άλλο παρόµοιο άφλεκτο υλικό 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 13 Ενθυλάκωση των εσωτερικών κλιµάκων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 14 Συστήµατα εξαερισµού και συστήµατα 
παροχής αέρα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 15 Συστήµατα εξαερισµού στα µαγειρεία 
και συσκευές µαγειρέµατος ή 
θέρµανσης µε συστήµατα εξαγωγής 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις.1.2045 

παρ. 16 Κέντρα ελέγχου, κλιµακοστάσια, χώροι 
συγκέντρωσης και συστήµατα εξαγωγής 
του καπνού 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 17 Σύστηµα συναγερµού πυρκαγιάς Για πλοία ηµερήσιων εκδροµών: N.R.C., 
το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

15.12, παρ. 1 Φορητοί πυροσβεστήρες 
 

Πυροσβεστήρας και υλικό πυρόσβεσης 
στα µαγειρεία, τα κοµµωτήρια και τα 
αρωµατοπωλεία: N.R.C., το αργότερο 
κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού 

παρ. 2 Σύστηµα υδροληψίας 
 

2η αντλία πυρόσβεσης: N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή ανανέωση 
του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

παρ. 3 Απαιτήσεις για τα συστήµατα 
υδροληψίας 
 

Πίεση και µήκος της δέσµη νερού: 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

παρ. 6 Υλικά, προστασία από αστοχία N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 
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15.12, παρ. 7 Αποφυγή της πιθανότητας παγώµατος των 

σωλήνων και στοµίων υδροληψίας 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

παρ. 8, στοιχείο 
β) 

Ανεξάρτητη λειτουργία των αντλιών 
πυρόσβεσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

στοιχείο γ) Μήκος της δέσµης νερού σε όλα τα 
καταστρώµατα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

στοιχείο δ) Εγκατάσταση αντλιών πυρόσβεσης N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 

παρ. 9 Σύστηµα πυρόσβεσης στα µηχανοστάσια N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2045 

15.14, παρ. 1 Εγκαταστάσεις συλλογής και διάθεσης των 
αποβλήτων υδάτων 

Για πλοία µε καµπίνες µε χωρητικότητα 
µέχρι 50 κουκέτες και για πλοία ηµερήσιων 
εκδροµών: N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

παρ. 2 Απαιτήσεις για τις δεξαµενές συλλογής των 
αποβλήτων υδάτων 
 

Για πλοία µε καµπίνες µε χωρητικότητα 
µέχρι 50 κουκέτες και για πλοία ηµερήσιων 
εκδροµών µε χωρητικότητα µέχρι 50 
επιβάτες: N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

15.15 παρ. 1 Σταθερότητα µετά από αβαρία 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2045 

παρ. 4 (χωρίς περιεχόµενο) 
 

Ο σωσίβιος εξοπλισµός επί του πλοίου πριν 
από τις 1.1.2006 θεωρείται ως εναλλακτική 
λύση του συλλογικού σωσίβιου εξοπλισµού 
µέχρι την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010

παρ. 5 Εξοπλισµός µε λέµβο, πλατφόρµα ή 
ισοδύναµη εγκατάσταση 

Για επιβατικά πλοία µε µέγιστο αριθµό 250 
επιβατών ή 50 κουκετών: N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010

15.15, παρ. 6 Εξοπλισµός µε λέµβο, πλατφόρµα ή 
ισοδύναµη εγκατάσταση 
 

Για επιβατικά πλοία µε µέγιστο αριθµό 250 
επιβατών ή 50 κουκετών: N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010

παρ. 9, στοιχείο 
α) 

Συστήµατα συναγερµού για εγκαταστάσεις 
υγραερίου 

N.R.C., το αργότερο κατά την ανανέωση 
του πιστοποιητικού σύµφωνα µε το άρθρο 
14.15 

στοιχείο β) Συλλογικές σωσίβιες συσκευές σύµφωνα µε 
το άρθρο 15.09, παρ. 5 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2010 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16  
16.01, παρ. 2 Ειδικά βαρούλκα ή ισοδύναµες 

διατάξεις σύζευξης 
Η εν λόγω απαίτηση ισχύει για σκάφη 
εγκεκριµένα πριν από τις 1.1.1995 για 
ώθηση χωρίς ίδιο εξοπλισµό ασφάλισης, 
µόνο για την N.R.C., το αργότερο κατά 
την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035. 

16.01, παρ. 3, 
τελευταία 
πρόταση 

Απαιτήσεις για τα χειριστήρια 
πηδαλιουχίας 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17  
17.02, παρ. 3 Συµπληρωµατικές προδιαγραφές 

 
Ισχύουν οι µεταβατικές διατάξεις που 
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο. 

17.03, παρ. 1 Σύστηµα γενικού συναγερµού 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

παρ. 4 Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

17.04, παρ. 2 
και 3 

Υπολειµµατική απόσταση ασφαλείας N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

17.05, παρ. 2 
και 3 

Υπολειµµατικό ύψος εξάλων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

17.06, 17.07 
και 17.08 

∆οκιµή πλευρικής ευστάθειας και 
επιβεβαίωση της ευστάθειας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

17.09 Βυθοσηµάνσεις και κλίµακες 
βυθίσµατος 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20  
 Ισχύουν οι µεταβατικές διατάξεις για το 

Κεφάλαιο 20 του κανονισµού 
Επιθεώρησης των πλοίων του Ρήνου 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21  
21.01 έως 
21.03 

 Η απαίτηση ισχύει για σκάφη αναψυχής 
που ναυπηγήθηκαν πριν από τις 
1.1.1995, µόνο για την N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή ανανέωση 
του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2035. 
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Άρθρο 24.03 

Παρεκκλίσεις για σκάφη των οποίων η τρόπις κατεβλήθη την 1η Απριλίου 1976 ή νωρίτερα 
 
1. Επιπλέον των διατάξεων του άρθρου 24.02, τα σκάφη των οποίων η τρόπις κατεβλήθη την 1η 

Απριλίου 1976 ή νωρίτερα. υπόκεινται στις ακόλουθες διατάξεις: 
 
 Στον πίνακα που ακολουθεί, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: 

- “R.C.”: σηµαίνει ότι η διάταξη δεν ισχύει για πλοία εν υπηρεσία εκτός και αν τα 
σχετικά τµήµατα έχουν αντικατασταθεί ή µετασκευασθεί, δηλαδή η διάταξη ισχύει 
αποκλειστικά για τµήµατα ή περιοχές που έχουν αντικατασταθεί (Replacement) ή 
µετασκευασθεί (Conversion). Εάν υφιστάµενα τµήµατα έχουν αντικατασταθεί µε 
ανταλλακτικά ιδίας τεχνολογίας και τύπου, δεν πρόκειται για αντικατάσταση “R” κατά 
την έννοια των µεταβατικών διατάξεων. 

 
- “Έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού” : Η διάταξη πρέπει να τηρείται 

κατά την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά την αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία. 

 
Άρθρο και 
παράγραφος 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
3.03, παρ.1, 
στοιχείο α) 

Θέση του στεγανού σύγκρουσης 
 

R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

3.04, παρ. 2 Κοινά τοιχώµατα αποθηκών και 
ενδιαιτηµάτων 
 

R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

παρ. 7 Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ηχητικής 
πίεσης 
 

Κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
4.01, παρ. 2, 
4.02 και 
4.03 

Απόσταση ασφαλείας, ύψος εξάλων, 
ελάχιστο ύψος εξάλων 

Κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
7.01, παρ. 2 Επίπεδο ηχητικής πίεσης του θορύβου 

του πλοίου 
R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

7.05, παρ. 2 Έλεγχος των φώτων ναυσιπλοΐας Κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
8.08, παρ. 3 
 
και 4 

Ελάχιστη ικανότητα άντλησης και 
εσωτερική διάµετρος των σωλήνων 
αποστράγγισης 

Κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

8.10, παρ. 2  Θόρυβος που παράγεται από το πλοίο εν 
πορεία 

R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
9.01 Απαιτήσεις ηλεκτρικού εξοπλισµού R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 

ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

9.03 Προστασία από φυσική επαφή και από 
διείσδυση στερεών σωµάτων και ύδατος

R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

9.06 Μέγιστη επιτρεπτή τάση R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

9.10 Γεννήτριες και κινητήρες R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

9.11, παρ. 2 Εγκατάσταση συσσωρευτών R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

9.12 Εγκαταστάσεις σύνδεσης R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

9.14 Υλικό εγκατάστασης R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

9.15 Καλώδια 
 

R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

9.17 Φώτα ναυσιπλοΐας R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
12.02, παρ. 5 Θόρυβος και κραδασµοί στα 

ενδιαιτήµατα 
Κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15  
15.02, παρ. 5, 
παρ. 6 
πρώτη 
πρόταση, 
παρ. 7 έως 
παρ. 11 και 
παρ. 13 

Γραµµή περιθωρίου βυθίσεως εάν δεν 
υπάρχει κατάστρωµα στεγανών 
 

R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

15.02, παρ. 16 Στεγανά παράθυρα 
 

R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

15.04 Απόσταση ασφαλείας, ύψος εξάλων, 
µέτρηση βυθίσµατος 

 R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

15.05 Αριθµός επιβατών Κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

15.10, παρ. 4, 
παρ. 6, παρ. 7, 
παρ. 8 και 
παρ. 11 

Σύστηµα παροχής ισχύος έκτακτης 
ανάγκης 

R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 
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2. Το άρθρο 15.11, παράγραφος 3, στοιχείο α) ισχύει για πλοία ηµερήσιων εκδροµών των 
οποίων η τρόπιδα κατεβλήθη την 1η Απριλίου 1976 ή νωρίτερα, µέχρι την πρώτη έκδοση ή 
ανανέωση το κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045, µε την πρόβλεψη ότι µόνο τα 
χρώµατα, τα βερνίκια, οι επικαλύψεις και άλλα υλικά που χρησιµοποιούνται στις επιφάνειες 
που βλέπουν προς την πλευρά οδών διαφυγής και τα άλλα υλικά για την επεξεργασία της 
επιφάνειας των διαχωρισµάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά στη φωτιά και ότι δεν πρέπει να 
παράγεται καπνός ή τοξικές αναθυµιάσεις σε επικίνδυνο βαθµό. 

 
3. Το άρθρο 15.09, παράγραφος 12, ισχύει για πλοία ηµερήσιων εκδροµών των οποίων η 

τρόπιδα κατεβλήθη την 1η Απριλίου 1976 ή νωρίτερα, µε την πρόβλεψη ότι επαρκεί, αντί 
κλιµάκων υπό µορφή φέρουσας ατσάλινης κατασκευής, οι κλίµακες που χρησιµοποιούνται 
ως οδός διαφυγής να είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο που να παραµένουν χρησιµοποιήσιµες, 
σε περίπτωση πυρκαγιάς, για περίπου το ίδιο χρονικό διάστηµα µε κλίµακες υπό µορφή 
φέρουσας ατσάλινης κατασκευής. 

 
Άρθρο 24.04 

Λοιπές παρεκκλίσεις 
 
1. Για πλοία των οποίων το ελάχιστο ύψος εξάλων καθορίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 4.04 του 

κανονισµού επιθεώρησης των πλοίων του Ρήνου, όπως ίσχυε στις 31 Μαρτίου 1983, ο 
φορέας επιθεώρησης µπορεί, κατόπιν αιτήσεως του πλοιοκτήτη, να καθορίσει το ύψος 
εξάλων σύµφωνα µε το άρθρο 4.03 του κανονισµού επιθεώρησης των πλοίων του Ρήνου, 
όπως ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 1995. 

 
2. Πλοία των οποίων η τρόπις κατεβλήθη πριν από την 1η Ιουλίου 1983 δεν είναι απαραίτητο να 

συµµορφώνονται µε το Κεφάλαιο 9, πρέπει όµως τουλάχιστον να συµµορφώνονται µε το 
Κεφάλαιο 6 του κανονισµού επιθεώρησης των πλοίων του Ρήνου, όπως ίσχυε στις 
31 Μαρτίου 1983. 

 
3. Το άρθρο 15.06, παράγραφος 3, στοιχεία α) έως ε) και το άρθρο 15.12, παράγραφος 3, 

στοιχείο α), όσον αφορά τον κανόνα σχετικά µε το µήκος του σωλήνα ισχύει µόνον για 
σκάφη η τρόπις των οποίων κατεβλήθη πριν από τις 30 Σεπτεµβρίου 1984, και, για 
µετατροπές των σχετικών τοµέων, το αργότερο κατά την πρώτη έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά την 1η Ιανουαρίου 2045. 
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4. Εάν στην πράξη αποδεικνύεται δύσκολο να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του παρόντος 

Κεφαλαίου µετά τη λήξη των µεταβατικών διατάξεων ή εάν η εφαρµογή τους επιφέρει 
υπερβολικά υψηλό κόστος, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει παρεκκλίσεις από τις 
διατάξεις αυτές, υπό την επιφύλαξη των συστάσεων της επιτροπής. Οι παρεκκλίσεις αυτές 
πρέπει να καταχωρούνται στο κοινοτικό πιστοποιητικό. 

 
5. Όταν η διάταξη αυτή αναφέρεται, όσον αφορά απαιτήσεις σχεδιασµού του εξοπλισµού, σε 

ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο, ο εξοπλισµός αυτός, µετά από ενδεχόµενη αναθεώρηση του 
προτύπου, µπορεί να συνεχίσει να χρησιµοποιείται για ακόµη 20 έτη µετά την αναθεώρηση 
του προτύπου. 

 
Άρθρο 24.05 

(χωρίς περιεχόµενο) 
 

Άρθρο 24.06 
Παρεκκλίσεις για σκάφη που δεν καλύπτονται από το άρθρο 24.01 

 
1. Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν 
 

α) για σκάφη για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό πλοίου σύµφωνα µε τον κανονισµό 
επιθεώρησης των πλοίων του Ρήνου για πρώτη φορά µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1995 
και της ...*, µε την προϋπόθεση ότι δεν ήταν υπό ναυπήγηση ή υφίσταντο µετατροπή 
στις 31 ∆εκεµβρίου 1994, 

 
β) για σκάφη τα οποία απέκτησαν άλλη άδεια κυκλοφορίας µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 

1995 και της ...*. 
 
2. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα εν λόγω σκάφη συµµορφώνονται µε τον κανονισµό 

επιθεώρησης των πλοίων του Ρήνου όπως ισχύει την ηµεροµηνία χορήγησης του 
πιστοποιητικού πλοίου ή της άλλης άδειας κυκλοφορίας. 

 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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3. Το σκάφος πρέπει να τροποποιείται ώστε να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις οι οποίες 

αρχίζουν να ισχύουν µετά την πρώτη έκδοση του πιστοποιητικού πλοίου ή της άλλης άδειας 
κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του πίνακα που παρατίθεται κατωτέρω. 

 
4. Το άρθρο 24.04, παράγραφοι 4 και 5 ισχύει, τηρουµένων των αναλογιών. 
 
5. Στον πίνακα που ακολουθεί, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: 
 

- «N.R.C.»: σηµαίνει ότι η διάταξη δεν ισχύει για πλοία εν υπηρεσία εκτός και αν τα 
σχετικά τµήµατα έχουν αντικατασταθεί ή µετασκευασθεί, δηλαδή η διάταξη ισχύει 
αποκλειστικά για νεοναυπηγηµένα σκάφη (Newly-built) και για τµήµατα ή περιοχές 
που έχουν αντικατασταθεί (Replacement) ή µετασκευασθεί (Conversion). Εάν 
υφιστάµενα τµήµατα έχουν αντικατασταθεί µε ανταλλακτικά ιδίας τεχνολογίας και 
τύπου, δεν πρόκειται για αντικατάσταση "R" κατά την έννοια των µεταβατικών 
διατάξεων. 

 
- «Έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού» : Η διάταξη πρέπει να τηρείται 

κατά την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά την αναγραφόµενη 
ηµεροµηνία. 
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Άρθρο και 
παράγραφος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ισχύει για 
σκάφη µε 
πιστοποιητικό
πλοίου ή 
άδεια 
κυκλοφορίας 
πριν από τις 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   
3.03, παρ. 7 Άγκυρες που δεν προεξέχουν στο 

εµπρός τµήµα των πλοίων 
N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2041 

1.10.1999 

3.04, παρ. 3 
δεύτερη 
πρόταση 

Μόνωση των µηχανοστασίων N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού  

1.4.2003 

παρ. 3, τρίτη 
και τέταρτη 
πρόταση 

Ανοίγµατα και συστήµατα 
µανδάλωσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού  

1.10.2003 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8   
8.02, παρ. 4 Προστασία των τµηµάτων του 

κινητήρα 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού 

1.4.2003 

8.03, παρ. 3 Προστασία από υπερφόρτιση N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2010 

1.4.2004 

8.05, παρ. 9, 
πρώτη 
πρόταση 

Οι υγροδείκτες πρέπει να είναι 
ευανάγνωστοι µέχρι το επίπεδο 
της µέγιστης πλήρωσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2010 

1.4.1999 

παρ. 13 Παρακολούθηση της στάθµης 
πλήρωσης όχι µόνο για τις κύριες 
µηχανές πρόωσης αλλά, επίσης, 
και για τους άλλους κινητήρες οι 
οποίοι είναι απαραίτητοι για τη 
λειτουργία του πλοίου 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
τις 1.1.2015 

1.4.1999 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8α   
 Ισχύουν οι µεταβατικές διατάξεις 

για το Κεφάλαιο 8α του 
κανονισµού επιθεώρησης των 
πλοίων του Ρήνου 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10   
10.02, παρ. 2 α) Πιστοποίηση των συρµατόσχοινων 

και των άλλων σχοινιών 
Το πρώτο σχοινί που αντικαθίσταται 
στο πλοίο: NR.C., το αργότερο κατά 
τις 1.1.2008. ∆εύτερο και τρίτο 
σχοινί: 1.1.2013. 

1.4.2003 

10.03, παρ. 1 Ευρωπαϊκό πρότυπο Κατά την αντικατάσταση, το 
αργότερο στις 1.1.2010 

1.4.2002 

παρ. 2 Κατάλληλο για πυρκαγιές των 
κλάσεων Α, Β και C 

Κατά την αντικατάσταση, το 
αργότερο στις 1.1.2010 

1.4.2002 

10.03α Μόνιµος πυροσβεστικός εξοπλισµός 
σε καµπίνες, τιµονιέρες και χώρους 
επιβατών 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

1.4.2002 

10.03β Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα σε 
µηχανοστάσια, λεβητοστάσια και 
αντλιοστάσια 

1, το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2035 

1.4.2002 

10.04 Εφαρµογή του ευρωπαϊκού προτύπου 
για τις λέµβους 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.10.2003 

10.05, παρ. 2 Φουσκωτές σωσίβιες ζώνες N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010  
Σωσίβιες ζώνες που βρίσκονται επί 
του πλοίου στις 30.9.2003 µπορούν 
να χρησιµοποιούνται µέχρι την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010. 

1.10.2003 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11   
11.13 Αποθήκευση εύφλεκτων υγρών N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 

ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.10.2002 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15   
15.01, παρ. 1 
στοιχείο γ) 

Μη εφαρµογή του άρθρου 8.06, παρ. 
2, δεύτερη πρόταση 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

στοιχείο δ) Μη εφαρµογή του άρθρου 9.14, παρ. 
3, δεύτερη πρόταση για ονοµαστική 
τάση άνω των 50V  

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

                                                 
1  Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης CO2 που έχουν εγκατασταθεί µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1995 και της 31ης 

Μαρτίου 2003 εξακολουθούν να επιτρέπονται, µέχρι την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις 1.1.2035, εφόσον συµµορφώνονται µε το άρθρο 10.03, παράγραφος 5, του κανονισµού επιθεώρησης 
των πλοίων του Ρήνου, όπως ίσχυε στις 31 Μαρτίου 2002. 

2. Οι συστάσεις της Κεντρικής Επιτροπής για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο που εκδόθηκαν µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 
1995 και της 31ης Μαρτίου 2002 όσον αφορά το άρθρο 10.03, παρ. 5 του κανονισµού επιθεώρησης των πλοίων 
του Ρήνου που ίσχυε στις 31 Μαρτίου 2002, παραµένουν σε ισχύ µέχρι την έκδοση ή ανανέωσή του κοινοτικού 
πιστοποιητικού. 

3. Το άρθρο 10.03β, παρ. 2, στοιχείο α) ισχύει µέχρι την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά 
την 1.1.2035, µόνον εφόσον τα εν λόγω συστήµατα έχουν εγκατασταθεί σε πλοία η τρόπις των οποίων 
κατεβλήθη µετά την 1η Οκτωβρίου 1992. 
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παρ. 2, στοιχείο 
β) 

Απαγόρευση συσκευών θέρµανσης ή 
µαγειρέµατος που λειτουργούν µε 
εξατµιζόµενο πετρέλαιο σύµφωνα µε 
το άρθρο 13.04 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

στοιχείο γ) Απαγόρευση συσκευών θέρµανσης µε 
στερεά καύσιµα σύµφωνα µε το 
άρθρο 13.07 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

στοιχείο ε) Απαγόρευση συσκευών υγραερίου 
σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 14 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

15.02, παρ. 2 Αριθµός και θέση των διαφραγµάτων
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 5,  
δεύτερη 
πρόταση 

Γραµµή περιθωρίου βυθίσεως εάν δεν 
υπάρχει κατάστρωµα στεγανών 
 

Για επιβατικά πλοία που 
ναυπηγήθηκαν πριν από τις 1.1.1996, 
η απαίτηση ισχύει κατά την N.R.C., 
το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 15 Ελάχιστο ύψος του διπλού πυθµένα ή 
του διπλού πετσώµατος 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

15.03, παρ.1 
έως 6 

Ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση 
 

N.R.C., και όταν αυξάνεται ο 
µέγιστος αριθµός επιβατών, το 
αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

15.03, παρ. 7  
και 8 

Ευστάθεια σε περίπτωση αβαρίας 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 9 Κατάσταση 2 διαµερισµάτων N.R.C. 1.1.2007 
παρ. 10 έως 13 Ευστάθεια σε περίπτωση αβαρίας 

 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

15.05, παρ. 2, 
στοιχείο α) 

Αριθµός επιβατών για τους οποίους 
αποδεικνύεται η ύπαρξη χώρου 
εκκένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 
15.06, παρ. 8 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 
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στοιχείο β) Αριθµός επιβατών που έχει ληφθεί 

υπόψη για τον υπολογισµό της 
ευστάθειας σύµφωνα µε το άρθρο 
15.03 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06, παρ. 1 ∆ωµάτια επιβατών σε όλα τα 
καταστρώµατα εµπρός από το 
επίπεδο του πρυµναίου διαφράγµατος

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 2 Ντουλάπια και δωµάτια που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.13 και 
προορίζονται για την αποθήκευση 
εύφλεκτων υγρών 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

παρ. 3, 
στοιχείο γ), 
πρώτη 
πρόταση, 

Καθαρό ύψος των εξόδων 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

δεύτερη 
πρόταση 

Καθαρό πλάτος των θυρών των 
καµπίνων των επιβατών και άλλων 
µικρών δωµατίων 

Για διάσταση 0,7 m, N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06, παρ. 3, 
στοιχείο στ), 
πρώτη 
πρόταση, 

Μέγεθος των εξόδων έκτακτης 
ανάγκης 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

στοιχείο ζ) Έξοδοι δωµατίων που προορίζονται 
για χρήση από άτοµα µε µειωµένη 
κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 4,  
στοιχείο δ) 

Θύρες που προορίζονται για χρήση 
από άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 5 Απαιτήσεις για διαδρόµου 
επικοινωνίας 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 6,  
στοιχείο β) 

Οδοί διαφυγής προς χώρους 
εκκένωσης 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

στοιχείο γ) ∆εν επιτρέπονται οδοί διαφυγής 
διαµέσου µηχανοστασίων και 
µαγειρείων 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

στοιχείο δ) ∆εν επιτρέπεται η ύπαρξη βαθµίδων, 
κλιµάκων ή παρόµοιων κατασκευών 
κατά µήκος των οδών διαφυγής 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 
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παρ. 7 Κατάλληλο σύστηµα καθοδήγησης 

ασφαλείας 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 8 Απαιτήσεις για τους χώρους 
συγκέντρωσης 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 9, στοιχεία 
α) έως γ), ε), 
και τελευταία 
πρόταση 

Απαιτήσεις για τις κλίµακες και τα 
πλατύσκαλά τους στους χώρους 
επιβατών 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 10, 
στοιχείο α), 
πρώτη πρόταση 

Κουπαστή σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό 
πρότυπο EN 711 : 1995 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

δεύτερη 
πρόταση  

Ύψος των παραπέτων και κουπαστών 
των καταστρωµάτων που 
προορίζονται για χρήση από άτοµα µε 
µειωµένη κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

στοιχείο β), 
δεύτερη 
πρόταση 

Καθαρό πλάτος των ανοιγµάτων που 
χρησιµοποιούνται κανονικά για την 
επιβίβαση ή αποβίβαση ατόµων µε 
µειωµένη κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 12 Σανιδόσκαλες σύµφωνα µε το 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14206: 2003 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

παρ. 13 Χώροι διακίνησης και τοίχοι σε 
χώρους διακίνησης που προορίζονται 
για χρήση από άτοµα µε µειωµένη 
κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 14, πρώτη 
πρόταση 

Σχεδιασµός των γυάλινων θυρών και 
των τοίχων στους χώρους διακίνησης 
και των υαλοπινάκων 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 15 Απαιτήσεις για τις υπερκατασκευές ή 
τις στέγες τους που αποτελούνται εξ 
ολοκλήρου από πανοραµικούς 
υαλοπίνακες 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 16 Συστήµατα ποσίµου ύδατος σύµφωνα 
µε το άρθρο12.05 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

παρ. 17, 
δεύτερη 
πρόταση 

Απαιτήσεις για αποχωρητήρια 
εξοπλισµένα για χρήση από άτοµα µε 
µειωµένη κινητικότητα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 
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παρ. 18 Σύστηµα αερισµού για καµπίνες 

χωρίς ανοιγόµενο παράθυρο 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

15.07 Απαιτήσεις για το σύστηµα πρόωσης N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045  

1.1.2007 

15.08, παρ. 2 Απαιτήσεις για το σύστηµα 
µεγαφώνων στους χώρους επιβατών 
 

Για επιβατικά πλοία µε LWL 
µικρότερο από 40 m ή για µέχρι 
75 άτοµα, η διάταξη ισχύει για την 
N.R.C., το αργότερο µετά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 3 Απαιτήσεις για το σύστηµα 
συναγερµού 
 

Για πλοία ηµερήσιων εκδροµών η 
διάταξη ισχύει για την N.R.C., το 
αργότερο µετά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 3, 
στοιχείο γ) 

Σύστηµα συναγερµού που επιτρέπει 
στον καπετάνιο να ειδοποιεί το 
πλήρωµα και το προσωπικό του 
πλοίου 

Για πλοία ηµερήσιων εκδροµών, η 
διάταξη ισχύει για την N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

παρ. 4 Σύστηµα συναγερµού για τη στάθµη 
του νερού για κάθε υδατοστεγές 
διαµέρισµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 5 Αντλίες υδροσυλλέκτη κινούµενη από
δύο κινητήρες 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 6 Μόνιµα εγκατεστηµένο σύστηµα 
υδροσυλλέκτη σύµφωνα µε το άρθρο 
8.06, παρ. 4 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.1.2006 

παρ. 7 Άνοιγµα από την µέσα πλευρά των 
ψυκτικών αποθηκών 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

παρ. 8 Σύστηµα αερισµού για συστήµατα 
CO2 σε δωµάτια κάτω από το 
κατάστρωµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 9 Κουτιά πρώτων βοηθειών N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 276 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

 
15.09, παρ. 1, 
πρώτη πρόταση 

Κυκλικά σωσίβια N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

παρ. 2 Ατοµικός σωσίβιος εξοπλισµός 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

παρ. 3 Κατάλληλος εξοπλισµός µεταφοράς 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

15.09, παρ. 4 Ατοµικός σωσίβιος εξοπλισµός 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 395: 1998 ή EN 396: 1998 
διαθέσιµος για το 100% των επιβατών 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

 Ατοµικός σωσίβιος εξοπλισµός για 
παιδιά 
 

Μέχρι την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010, ο εξοπλισµός αυτός 
θεωρείται ως εναλλακτική λύση του 
ατοµικού σωσίβιου εξοπλισµού  

1.1.2006 

 Σωσίβιος εξοπλισµός  Για επιβατικά πλοία που ήταν 
εξοπλισµένα µε συλλογικά σωσίβια 
µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 15.09, 
παρ. 5 πριν από τις 1.1.2005, τα µέσα 
αυτά θεωρούνται ως εναλλακτική 
λύση του ατοµικού σωσίβιου 
εξοπλισµού. 
Για επιβατικά πλοία που ήταν 
εξοπλισµένα µε συλλογικά σωσίβια 
µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 15.09, 
παρ. 6 πριν από τις 1.1.2005, τα µέσα 
αυτά θεωρούνται ως εναλλακτική 
λύση του ατοµικού σωσίβιου 
εξοπλισµού µέχρι την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010. 

1.1.2006 

παρ. 5, στοιχείο 
β) και 
στοιχείο γ), 

Επαρκής χώρος καθηµένων, 
πλευστότητα τουλάχιστον 750 N  

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

 

στοιχείο στ) Σταθερή ισορροπία και κατάλληλες 
διατάξεις από όπου κάποιος µπορεί 
να πιαστεί 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

15.09, παρ. 4 Ατοµικός σωσίβιος εξοπλισµός 
σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN 395: 1998 ή EN 396: 1998 
διαθέσιµος για το 100% των επιβατών 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

στοιχείο θ) Κατάλληλα µέσα εκκένωσης από 
τους χώρους εκκένωσης προς τις 
σωσίβιες σχεδίες 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 
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παρ. 9 Έλεγχος του εξοπλισµού διάσωσης 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

παρ. 10 Λέµβος εξοπλισµένη µε µηχανή και 
προβολέα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 11 Φορείο N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

 Ηλεκτρικός εξοπλισµός  1.1.2006 
15.10, παρ. 2 Το άρθρο 9.16 παρ. 3 ισχύει επίσης 

για τους διαδρόµους και τις αίθουσες 
αναψυχής για τους επιβάτες  

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.1.2006 

παρ. 3 Επαρκής φωτισµός έκτακτης ανάγκης
 

Φωτισµός έκτακτης ανάγκης N.R.C., 
το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.1.2006 

παρ. 4 Κινητήρια µονάδα έκτακτης ανάγκης
 

Για πλοία ηµερήσιων εκδροµών µε 
LWL 25 m ή µικρότερο, η διάταξη 
ισχύει για την N.R.C., το αργότερο 
κατά την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2015 

1.1.2006 

στοιχείο στ) Παροχή ισχύος έκτακτης ανάγκης για 
τους προβολείς σύµφωνα µε το άρθρο 
10.02, παρ. 2, στοιχείο θ) 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.1.2006 

στοιχείο θ) Παροχή ισχύος έκτακτης ανάγκης για 
τους ανελκυστήρες και τον εξοπλισµό 
ανύψωσης σύµφωνα µε το άρθρο 
15.06, παρ. 9, δεύτερη πρόταση 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.1.2006 

παρ. 6 Απαιτήσεις για το σύστηµα παροχής 
ισχύος έκτακτης ανάγκης: 

 1.1.2006 

 -  ∆ιαχωριστικά σύµφωνα µε το 
άρθρο 15.11, παρ. 2 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.1.2006 

 -  εγκατάσταση καλωδίων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.1.2006 

 -  Σύστηµα παροχής ισχύος έκτακτης 
ανάγκης υψηλότερα από την γραµµή 
περιθωρίου βυθίσεως 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.1.2006 
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15.11, Πυροπροστασία  1.1.2007 
παρ. 1 Καταλληλότητα των υλικών και των 

δοµικών στοιχείων ως προς την 
πυροπροστασία 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

15.11, παρ. 2 Σχεδιασµός των διαχωριστικών 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 3 Τα χρώµατα, βερνίκια και άλλα 
προϊόντα εµποτισµού των επιφανειών 
καθώς και οι επενδύσεις των 
καταστρωµάτων που 
χρησιµοποιούνται στα δωµάτια εκτός 
των µηχανοστασίων και των 
αποθηκευτικών χώρων είναι 
δύσφλεκτου τύπου. 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2015 

1.1.2006 

παρ. 4 Οροφές των σαλονιών και επενδύσεις 
των τοίχων κατασκευασµένες από 
άφλεκτο υλικό 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 5 Επίπλωση και εξοπλισµός στους 
χώρους συγκέντρωσης 
κατασκευασµένα από άφλεκτο υλικό 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 6 Έλεγχος σύµφωνα µε τον Κώδικα N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 7 Μονωτικά υλικά στα σαλόνια N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 8, στοιχεία 
α), β), γ) 
δεύτερη 
πρόταση και 
στοιχείο δ) 

Απαιτήσεις για τις θύρες των 
διαχωριστικών 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 9 Τοίχοι Σε πλοία µε καµπίνες χωρίς αυτόµατο 
σύστηµα ψεκασµού πεπιεσµένου 
ύδατος, τα τελειώµατα των τοίχων 
µεταξύ των καµπίνων: N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 
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παρ. 10 ∆ιαχωριστικά  N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 

ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 12 
δεύτερη 
πρόταση 

Κλίµακες κατασκευασµένες από 
ατσάλι ή άλλο παρόµοιο άφλεκτο 
υλικό 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 13 Ενθυλάκωση των εσωτερικών 
κλιµάκων 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 14 Συστήµατα εξαερισµού και 
συστήµατα παροχής αέρα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 15 Συστήµατα εξαερισµού στα µαγειρεία 
και συσκευές µαγειρέµατος ή 
θέρµανσης µε συστήµατα εξαγωγής 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 16 Κέντρα ελέγχου, κλιµακοστάσια, 
χώροι συγκέντρωσης και συστήµατα 
εξαγωγής του καπνού 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 17 Σύστηµα συναγερµού πυρκαγιάς Για πλοία ηµερήσιων εκδροµών: 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

15.12, παρ. 1 Φορητοί πυροσβεστήρες 
 

Πυροσβεστήρας και πυροσβεστική 
κουβέρτα στα µαγειρεία, τα 
κοµµωτήρια και τα αρωµατοπωλεία : 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού 

1.1.2006 

παρ. 2 Σύστηµα υδροληψίας 
 

2η πυροσβεστική αντλία : N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 4 Στόµια υδροληψίας 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

παρ. 5 Αξονικό σύστηµα περιτύλιξης 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 
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παρ. 6 Υλικά, προστασία από αστοχία 

 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 7 Αποφυγή της πιθανότητας παγώµατος 
των σωλήνων και των στοµίων 
υδροληψίας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 8, 
στοιχείο β) 

Ανεξάρτητη λειτουργία των αντλιών 
πυρόσβεσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

στοιχείο δ) Εγκατάσταση των αντλιών 
πυρόσβεσης 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 9 Σύστηµα πυρόσβεσης στα 
µηχανοστάσια 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

15.12, παρ. 9 Σύστηµα πυρόσβεσης στα 
µηχανοστάσια από ατσάλι ή µε 
ισοδύναµες ιδιότητες 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045.  
Η µεταβατική περίοδος δεν ισχύει για 
επιβατικά πλοία των οποίων η τρόπις 
κατεβλήθη µετά τις 31.12.1995, η 
γάστρα των οποίων είναι ξύλινη, από 
αλουµίνιο ή πλαστικό και τα 
µηχανοστάσια των οποίων δεν είναι 
κατασκευασµένα από υλικό σύµφωνα 
µε το άρθρο 3.04, παρ. 3 και 4. 

1.1.2006 

15.13 Οργάνωση της ασφάλειας 
 

Για πλοία ηµερήσιων εκδροµών: 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού  

1.1.2006 

15.14, παρ. 1 Εγκαταστάσεις συλλογής και 
διάθεσης των αποβλήτων υδάτων 

Για πλοία µε καµπίνες µε 
χωρητικότητα µέχρι 50 κουκέτες και 
για πλοία ηµερήσιων εκδροµών: 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 2 Απαιτήσεις για τις δεξαµενές 
συλλογής των αποβλήτων υδάτων 
 

Για πλοία µε καµπίνες µε 
χωρητικότητα µέχρι 50 κουκέτες και 
για πλοία ηµερήσιων εκδροµών µε 
χωρητικότητα µέχρι 50 επιβάτες: 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 
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15.15 Παρεκκλίσεις για ορισµένα επιβατικά 

πλοία 
 

 1.1.2006 

παρ. 1 Σταθερότητα µετά από αβαρία 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2045 

1.1.2006 

παρ. 4 (χωρίς περιεχόµενο) 
 

Ο σωσίβιος εξοπλισµός επί του 
πλοίου πριν από τις 1.1.2006 
θεωρείται ως εναλλακτική λύση του 
συλλογικού σωσίβιου εξοπλισµού 
µέχρι την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 5 Εξοπλισµός µε λέµβο, πλατφόρµα ή 
ισοδύναµη εγκατάσταση 

Για επιβατικά πλοία µε µέγιστο 
αριθµό 250 επιβατών ή 50 κουκετών: 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

παρ. 6 Εξοπλισµός µε λέµβο, πλατφόρµα ή 
ισοδύναµη εγκατάσταση 
 

Για επιβατικά πλοία µε µέγιστο 
αριθµό 250 επιβατών ή 50 κουκετών: 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

15.15, παρ. 9, 
στοιχείο α) 

Συστήµατα συναγερµού για 
εγκαταστάσεις υγραερίου 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
ανανέωση του πιστοποιητικού 
σύµφωνα µε το άρθρο 14.15 

1.1.2006 

στοιχείο β) Συλλογικές σωσίβιες συσκευές 
σύµφωνα µε το άρθρο 15.09 παρ. 5 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση 
ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις 1.1.2010 

1.1.2006 

 
Άρθρο 24.07 

(χωρίς περιεχόµενο) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24α 
 
 

Μ Ε Τ Α Β Α Τ Ι Κ Ε Σ  ∆ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Γ Ι Α  Σ Κ Α Φ Η  Π Ο Υ  ∆ Ε Ν 
Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ο Π Ο Ι Ο Υ Ν Τ Α Ι  Σ Τ Ι Σ  Π Λ Ω Τ Ε Σ  Ο ∆ Ο Υ Σ  Τ Η Σ  Ζ Ω Ν Η Σ  R 

 
Άρθρο 24α.01 

Εφαρµογή των µεταβατικών διατάξεων σε σκάφη εν υπηρεσία και ισχύς προηγούµενων κοινοτικών 
πιστοποιητικών 

 
1. Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν 

 
α) για σκάφη για τα οποία εκδόθηκε κοινοτικό πιστοποιητικό για πρώτη φορά πριν από τις 

...*, και 
β) για σκάφη τα οποία απέκτησαν άλλη άδεια κυκλοφορίας πριν από τις ... *. 

 
2. Πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα εν λόγω σκάφη συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των 

Κεφαλαίων 1 έως 13 του Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 82/714/ΕΟΚ κατά την ηµεροµηνία 
έκδοσης του πιστοποιητικού πλοίου ή της άλλης άδειας κυκλοφορίας. 

 
3. Τα κοινοτικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν από τις ...*, ισχύουν µέχρι την 

ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο πιστοποιητικό. Το άρθρο 2.09, παράγραφος 2 
εξακολουθεί να ισχύει. 

 
Άρθρο 24α.02 

Παρεκκλίσεις για σκάφη που είναι ήδη εν υπηρεσία 
 
1. Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 24α.03 και 24α.04, τα σκάφη τα οποία δεν συµµορφώνονται 

πλήρως µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να προσαρµόζονται προκειµένου να 
συµµορφωθούν µε τις διατάξεις που αρχίζουν να ισχύουν µετά την πρώτη έκδοση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού τους ή άλλης άδειας κυκλοφορίας σύµφωνα µε τις µεταβατικές 
διατάξεις που απαριθµούνται στον κατωτέρω πίνακα. 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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2. Στον πίνακα που ακολουθεί, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 
 

- «N.R.C.» :σηµαίνει ότι η διάταξη δεν ισχύει για πλοία εν υπηρεσία εκτός και αν τα 
σχετικά τµήµατα έχουν αντικατασταθεί ή µετασκευασθεί, δηλαδή η διάταξη ισχύει 
αποκλειστικά για νεοναυπηγηµένα σκάφη (Newly-built) και για τµήµατα ή περιοχές 
που έχουν αντικατασταθεί (Replacement) ή µετασκευασθεί (Conversion). Εάν 
υφιστάµενα τµήµατα έχουν αντικατασταθεί µε ανταλλακτικά ιδίας τεχνολογίας και 
τύπου, δεν πρόκειται για αντικατάσταση «R» κατά την έννοια των µεταβατικών 
διατάξεων. 

- «Έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού» : σηµαίνει ότι η διάταξη πρέπει 
να τηρείται κατά την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις ...*. 
Πάντως, εάν το πιστοποιητικό λήγει µεταξύ της ...* και της ηµέρας πριν από την ...**, 
τότε η διάταξη είναι υποχρεωτική µόνον από την ...**. 

 
Άρθρο και 
παράγραφος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
3.03, παρ. 1, 
στοιχείο α) 

Θέση του στεγανού σύγκρουσης N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 
 

3.03, παρ. 2 Ενδιαιτήµατα, εξοπλισµός ασφάλειας 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...**** 
 

3.03, παρ. 2 Εξοπλισµός ασφάλειας N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...***** 
 

3.03, παρ. 4  Αεροστεγής διαχωρισµός N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...**** 
 

3.03, παρ. 5, 
δεύτερη παρ.  

Έλεγχος των θυρών του πρυµναίου 
διαφράγµατος 

 

3.03, παρ. 7 Πλώρη µε θύλακες αγκυρών  N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 
 

3.04, παρ. 3, 
δεύτερη 
πρόταση 

Μονωτικά υλικά στα µηχανοστάσια N.R.C, το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 

3.04, παρ. 3, 
τρίτη και 
τέταρτη 
πρόταση 

Ανοίγµατα και συστήµατα µανδάλωσης N.R.C, το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**  Τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
***  Σαράντα τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
****  ∆εκαοκτώ έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
*****  Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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3.04, παρ. 6 Έξοδοι από χώρους που χαρακτηρίζονται ως 

µηχανοστάσια ως αποτέλεσµα της 
παρούσας οδηγίας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
4.04 Σήµανση βυθίσµατος N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 

ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
5.06, παρ. 1,  
πρώτη πρόταση 

Προδιαγεγραµµένη (εµπρόσθια) ταχύτητα N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

 

6.01, παρ. 1 Ευελιξία που απαιτείται από το Κεφάλαιο 5 N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

παρ. 3 Μόνιµη κλίση και θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

6.01, παρ. 7 Σχεδιασµός των ανοιγµάτων του άξονα 
πηδαλίου 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...∗∗∗ 

6.02, παρ. 2 Ζεύξη του δεύτερου χειριστηρίου µε ένα 
χειρισµό 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 3 Ευελιξία που απαιτείται στο Κεφάλαιο 5 και 
διασφαλίζεται από το δεύτερο µηχανισµό 
πηδαλιουχίας / τον χειροκίνητο µηχανισµό 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

6.03, παρ. 1 Σύνδεση άλλων συσκευών κατανάλωσης 
στους υδραυλικούς µηχανισµούς 
πηδαλιουχίας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 2 Χωριστά δοχεία υδραυλικών υγρών N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

6.05, παρ. 1 Αυτόµατη αποσύνδεση του χειροκίνητου 
χειριστηρίου 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

6.06, παρ. 1 ∆ύο ανεξάρτητα συστήµατα χειρισµού N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

6.07, παρ. 2, 
στοιχείο α) 

Προειδοποίηση για το επίπεδο της στάθµης 
για τα δύο δοχεία υδραυλικών υγρών και για 
την πίεση του συστήµατος 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

στοιχείο ε) Έλεγχος ρυθµιστικών µηχανισµών N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 

6.08. παρ. 1 Προδιαγραφές του ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού σύµφωνα µε το άρθρο 9.20 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

                                                 
*  Σαράντα τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**  ∆εκαοκτώ έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗∗∗  Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 285 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C III   EL 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
7.02 παρ.2 έως 
7 

Απρόσκοπτη ορατότητα από την 
τιµονιέρα εκτός των ακόλουθων 
παραγράφων: 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

7.02, παρ. 3, 
δεύτερο 
εδάφιο 

Απρόσκοπτη ορατότητα στο κανονικό 
πεδίο ορατότητας του πηδαλιούχου 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 5 Ελάχιστη διαφάνεια κρυστάλλων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

7.03, παρ. 7 Απενεργοποίηση των ηχητικών 
προειδοποιητικών σηµάτων 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού

παρ. 8 Αυτόµατη σύνδεση σε εναλλακτική πηγή 
ενέργειας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...***  

7.04, παρ. 1 Χειρισµός των µηχανών πρόωσης και των 
µηχανισµών πηδαλιουχίας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού

7.04, παρ. 2 Χειρισµός των µηχανών πρόωσης  Εάν οι τιµονιέρες έχουν σχεδιασθεί για 
πλοήγηση µε ραντάρ από ένα άτοµο : 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* εάν η διεύθυνση της κίνησης 
µπορεί να επιτευχθεί απευθείας· το 
αργότερο κατά την έκδοση ή ανανέωση 
του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
...*** για τους άλλους κινητήρες 

7.09 Σύστηµα συναγερµού 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

7.12,  
παρ. 1 

Τιµονιέρες που χαµηλώνουν 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
Χωρίς αυτόµατο χαµήλωµα: N.R.C., το 
αργότερο κατά την έκδοση ή ανανέωση 
του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις 
...* 

δεύτερη και 
τρίτη 
παράγραφος 

 N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 

                                                 
*  Σαράντα τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας 
**  Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
***  ∆εκαοκτώ έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 
 

8.01, παρ. 3 Μόνο κινητήρες εσωτερικής καύσης οι 
οποίοι λειτουργούν µε καύσιµα µε σηµείο 
ανάφλεξης µεγαλύτερο από 55 °C 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...∗ 

8.02, παρ. 1 ∆ιασφάλιση των µηχανών κατά της µη 
ηθεληµένης θέσης σε λειτουργία 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 4 Προστασία των τµηµάτων του κινητήρα 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
 

8.03, παρ. 2 Συσκευές παρακολούθησης N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 3 Αυτόµατη προστασία από υπερφόρτιση N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 5 Σχεδιασµός των ανοιγµάτων των αξόνων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

8.05, παρ. 1 Χαλύβδινες δεξαµενές υγρών καυσίµων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

8.05, παρ. 2 Αυτόµατο κλείσιµο των βαλβίδων των 
δεξαµενών  

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού

παρ. 3 Οι δεξαµενές καυσίµων δεν µπορεί να 
είναι τοποθετηµένες µπροστά από το 
διάφραγµα σύγκρουσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 4 Οι δεξαµενές καυσίµων και ο εξοπλισµός 
τους δεν πρέπει να είναι εγκατεστηµένες 
πάνω από κινητήρες ή σωλήνες εξάτµισης

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...**. Μέχρι τότε, η ασφαλής 
εκκένωση των καυσίµων πρέπει να 
διασφαλίζεται µε κατάλληλες διατάξεις 

παρ. 6, 
τρίτη, τέταρτη 
και πέµπτη 
πρόταση 

Εγκατάσταση και διαστασιολόγηση των 
σωλήνων εξαέρωσης και των σωλήνων 
διασύνδεσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 7 ∆ιάταξη κλεισίµατος ενεργοποιούµενη 
από το κατάστρωµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

παρ. 9,  
πρώτη 
πρόταση 

Υγροδείκτες των δεξαµενών καυσίµων 
ευανάγνωστοι µέχρι το επίπεδο µέγιστης 
πλήρωσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 13 Παρακολούθηση της στάθµης πλήρωσης 
όχι µόνο για τις κύριες µηχανές πρόωσης 
αλλά, επίσης, και για τους άλλους 
κινητήρες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για 
την ασφαλή λειτουργία του πλοίου 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

                                                 
∗  Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούασας οδηγίας. 
**  ∆εκαοκτώ έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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8.06 Αποθήκευση λιπαντικού ελαίου, 

σωληνώσεων και εξαρτηµάτων 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...∗  

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

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

8.08, παρ. 8 Ένα απλό όργανο κλεισίµατος δεν επαρκεί 
ως διασύνδεση των χώρων που 
χρησιµοποιούνται για έρµα µε το σύστηµα 
αποστράγγισης όταν πρόκειται για κύτη 
που µπορούν να µεταφέρουν έρµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...∗* 

8.08, παρ. 9 Υδροδείκτες για τους υδροσυλλέκτες του 
κύτους 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

8.09, παρ. 2 Εγκαταστάσεις για τη συλλογή απόνερων 
ανακατεµένων µε λάδια και 
χρησιµοποιηµένων ελαίων 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

8.10, παρ. 3 Όριο εκποµπής των 65 db(A) για τα πλοία 
σε στάση 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...∗** 

   
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 
 

9.01, παρ. 
1,δεύτερη 
πρόταση 

Υποβολή των εγγράφων στον φορέα 
επιθεώρησης 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ... * 

9.01, παρ. 2, 
δεύτερη 
περίπτωση 

Σχέδια µεταγωγής επί του πλοίου για τον 
κύριο πίνακα, τον πίνακα εφεδρικής 
εγκατάστασης και τους πίνακες διανοµής 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...**  

παρ. 3 Εσωτερικές θερµοκρασίες περιβάλλοντος 
και θερµοκρασίες στο κατάστρωµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...**  

9.02, παρ. 1 
έως 3 

Συστήµατα τροφοδότησης σε ηλεκτρική 
ενέργεια 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...**  

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

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

9.05, παρ. 4 ∆ιατοµή των αγωγών γείωσης 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

                                                 
∗  Σαράντα τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗*  ∆εκαοκτώ έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗**  Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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9.11, παρ. 4 Αποτελεσµατικός αερισµός όταν ο 

συσσωρευτές είναι εγκατεστηµένοι σε 
κλειστά διαµερίσµατα, ερµάρια ή κιβώτια

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 

9.12 Εγκαταστάσεις µεταγωγής N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

9.12, παρ. 3 
στοιχείο β) 

Εγκατάσταση για τον έλεγχο της γείωσης 
εξοπλισµένη τόσο µε οπτικό όσο και µε 
ακουστικό σήµα συναγερµού 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

9.13 ∆ιακόπτες ασφαλείας N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

9.14 Υλικό εγκατάστασης N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

9.14, παρ. 3, 
δεύτερη 
πρόταση 

Απαγόρευση µονοπολικών διακοπτών σε 
πλυντήρια, αποχωρητήρια και λουτρά και 
άλλα συναφή δωµάτια 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...**  

9.15, παρ. 2 Ελάχιστη διατοµή 1,5 mm ² ανά καλώδιο N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ... ** 

παρ. 10 Καλώδια που είναι συνδεδεµένα µε 
κινητές τιµονιέρες 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

9.16, παρ. 3, 
δεύτερη 
πρόταση 

∆εύτερο δίκτυο N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

9.19 Συστήµατα συναγερµού και ασφάλειας 
για τις µηχανικές εγκαταστάσεις 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

9.20 Ηλεκτρονικός εξοπλισµός N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

9.21 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

                                                 
*  Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας. 
**  ∆εκαοκτώ έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας. 
***  Σαράντα τρία έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας. 
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10.01 Εξοπλισµός αγκυρών N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

10.02, παρ. 2, 
στοιχείο α) 

Πιστοποιητικό για καλώδια πρόσδεσης 
και άλλα καλώδια 

Το πρώτο καλώδιο που αντικαθίσταται 
στο πλοίο : N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις ...* ∆εύτερο και 
τρίτο καλώδιο: ...** 

10.03, παρ. 1  Ευρωπαϊκό πρότυπο Κατά την αντικατάσταση, το αργότερο ...*
παρ. 2 Καταλληλότητα για πυρκαγιές των 

κλάσεων Α, Β και C 
Κατά την αντικατάσταση, το αργότερο ...*

παρ. 4 Σχέση περιεκτικότητας σε CO2 και 
µεγέθους του δωµατίου 

Κατά την αντικατάσταση, το αργότερο ...*

10.03α Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα σε 
ενδιαιτήµατα, τιµονιέρες και χώρους 
επιβατών 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

10.03β Μόνιµα πυροσβεστικά συστήµατα σε 
µηχανοστάσια, λεβητοστάσια και 
αντλιοστάσια 

Συστήµατα πυρόσβεσης CO2 
εγκατεστηµένα πριν από την 1η 
Οκτωβρίου 1985 παραµένουν σε χρήση 
µέχρι την έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις ...***, 
εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του 
άρθρου 13.03 του Παραρτήµατος ΙΙ της 
οδηγίας 82/719/ΕΟΚ. 

10.04 Εφαρµογή του ευρωπαϊκού προτύπου για 
τις λέµβους 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

10.05, παρ. 2 Φουσκωτές σωσίβιες ζώνες N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 
Οι σωσίβιες ζώνες που βρίσκονται επί του 
πλοίου την ηµέρα πριν από τις ...** 
µπορούν να χρησιµοποιούνται µέχρι την 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*. 

                                                 
*  ∆εκαοκτώ έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**  Εικοσιτρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗∗∗  Σαράντα τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**** ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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11.02, παρ. 4 Εξοπλισµός των εξωτερικών ακµών του 
καταστρώµατος, καθώς και των θέσεων 
εργασίας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...∗ 

11.04 Πλευρικοί διάδροµοι 2Πρώτη έκδοση ή ανανέωση του 
πιστοποιητικού µετά τις  ...**, όταν το 
πλάτος είναι µεγαλύτερο από 7,30 m 

11.05, παρ. 1  Πρόσβαση στους χώρους εργασίας N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 2, και 3 Πόρτες και προσβάσεις, έξοδοι και 
διάδροµοι όπου υπάρχουν διαφορές ύψους 
µεγαλύτερες από 0.50 m. 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού  

 
παρ. 4 

Κλίµακες σε θέσεις εργασίας που είναι 
κατειληµµένες µόνιµα 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

11.06, παρ. 2 Έξοδοι και έξοδοι κινδύνου N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

11.07, παρ. 1 
δεύτερη 
πρόταση 

Κλίµακες, σκαλοπάτια και παρόµοιες 
διατάξεις 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

παρ. 2 και 3  N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 

11.10 Καλύµµατα στοµίων κύτους N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

11.11 Βαρούλκα N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...*** 

11.12 παρ. 2  
έως 6 και 8 έως 
10 

Γερανοί : επιγραφή του κατασκευαστή, 
µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο, 
προστατευτικές διατάξεις, υπολογισµός, 
επιθεώρηση από εµπειρογνώµονα, 
πιστοποιητικά επί του σκάφους 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

11.13 Αποθήκευση εύφλεκτων υγρών N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού  

                                                 
∗  Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
1  Η διάταξη ισχύει για πλοία η τρόπις των οποίων κατεβληθη δύο έτη µετά τις ...**** και για πλοία εν υπηρεσία 

υπό τον ακόλουθο όρο: 
 Οι απαιτήσεις του άρθρου 11.04 πρέπει να τηρούνται κατά την ανανέωση του συνόλου της επιφάνειας του 

κύτους. 
 Σε περίπτωση µετατροπής µε την οποία τροποποιείται το ελεύθερο πλάτος του πλαϊνού καταστρώµατος και η 

οποία καλύπτει το συνολικό µήκος των πλαϊνών καταστρωµάτων: 
α) Πρέπει να τηρείται το άρθρο 11.04, εάν το ελεύθερο πλάτος του πλαϊνού καταστρώµατος µειώνεται µέχρι 

ύψους 0.90 m ή εάν µειώνεται το ελεύθερο πλάτος επάνω από αυτό το ύψος, 
β) το ελεύθερο πλάτος του πλαϊνού καταστρώµατος πριν από τη µετατροπή µέχρι ύψους 0.90 m ή το 

ελεύθερο πλάτος επάνω από αυτό το ύψος δεν πρέπει να είναι χαµηλότερα από τις διαστάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 11.04. 

** Σαράντα τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
*** ∆έκα οκτώ έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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12.01, παρ. 1 Ενδιαιτήµατα για τα άτοµα που συνήθως 

βρίσκονται επί του πλοίου 
N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

12.02, παρ. 3 Θέση των δαπέδων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

παρ. 4 Χώροι διαβίωσης και καµπίνες 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

12.02, παρ. 5 Θόρυβος και κραδασµοί στα ενδιαιτήµαταN.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...∗* 

παρ. 6 Ελεύθερο ύψος ενδιαιτηµάτων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

παρ. 8 ∆ιαθέσιµο εµβαδόν δαπέδου χώρων 
διαβίωσης 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

παρ. 9 Όγκος των δωµατίων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

παρ. 10 Όγκος αέρα ανά άτοµο N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

παρ. 11 ∆ιαστάσεις θυρών N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

παρ. 12,  
στοιχεία α) 
και β) 

∆ιαρρύθµιση των κλιµάκων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

παρ. 13 Αγωγοί επικίνδυνων αερίων ή υγρών N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

12.03 Εγκαταστάσεις υγιεινής N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

12.04 Μαγειρεία N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

12.05 Πόσιµο νερό N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 

12.06 Θέρµανση και αερισµός N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

12.07, παρ. 1,  
δεύτερη 
πρόταση 

Άλλες εγκαταστάσεις των ενδιαιτηµάτων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

                                                 
*  Σαράντα τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
∗ * Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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 Επιβατικά πλοία 
 

βλ. άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15α 
 

 

 Ιστιοφόρα επιβατικά πλοία 
 

βλ. άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
 

 

16.01, παρ. 2 Ειδικά βαρούλκα ή ισοδύναµες διατάξεις 
σύζευξης 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 
 

παρ. 3, 
τελευταία 
πρόταση 

Απαιτήσεις για τα χειριστήρια 
πηδαλιουχίας 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 
 

 

 Πλωτός εξοπλισµός 
 

βλ. άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 
 

 

 Σκάφη αναψυχής 
 

βλ. άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22β 
 

 

22β.03 ∆εύτερος ανεξάρτητος µηχανισµός 
πηδαλιούχησης 

N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...** 

 

                                                 
*  Σαράντα τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**  Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 24α.03 

Παρεκκλίσεις όσον αφορά σκάφη των οποίων η τρόπις κατεβλήθη πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985 
 
1. Επιπροσθέτως των διατάξεων του άρθρου 24α.02, τα σκάφη των οποίων η τρόπις κατεβλήθη 

πριν από την 1η Ιανουαρίου 1985, µπορούν να εξαιρούνται από τις ακόλουθες διατάξεις, 
σύµφωνα µε τους όρους της στήλης 3 του πίνακα, εφόσον η ασφάλεια του πλοίου και του 
πληρώµατός του διασφαλίζεται µε άλλο πρόσφορο τρόπο : 

 
2. Στον πίνακα που ακολουθεί, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 
 

- «N.R.C.» σηµαίνει ότι η διάταξη δεν ισχύει για πλοία εν υπηρεσία εκτός και αν τα σχετικά 
τµήµατα έχουν αντικατασταθεί ή µετασκευασθεί, δηλαδή η διάταξη ισχύει αποκλειστικά 
για νέα σκάφη (New) και για τµήµατα που έχουν αντικατασταθεί (Replaced) ή 
µετασκευασθεί (Converted). Εάν υφιστάµενα τµήµατα έχουν αντικατασταθεί µε 
ανταλλακτικά ιδίου σχεδιασµού και κατασκευής, δεν πρόκειται για αντικατάσταση «R» 
κατά την έννοια των παρουσών µεταβατικών διατάξεων. 

 
- «Έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού» : σηµαίνει ότι η διάταξη πρέπει να 

τηρείται κατά την έκδοση ή ανανέωση του κοινοτικού πιστοποιητικού µετά τις ...*. Πάντως, 
εάν το πιστοποιητικό λήγει µεταξύ της ...* και της ηµέρας πριν από την ...**, τότε η διάταξη 
είναι υποχρεωτική µόνον από την ...**. 

 
Άρθρο και 
παράγραφος 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

3.03, παρ. 1 Υδατοστεγή διαφράγµατα σύγκρουσης N.R.C. 
3.03, παρ. 2 Ενδιαιτήµατα, εγκαταστάσεις 

ασφαλείας 
N.R.C. 

3.03, παρ. 5 Ανοίγµατα στα υδατοστεγή 
διαφράγµατα 

N.R.C 

3.04, παρ. 2 Επιφάνειες των αποθηκών N.R.C. 
3.04, παρ. 7 Μέγιστο επιτρεπόµενο επίπεδο ηχητικής 

πίεσης στα µηχανοστάσια 
N.R.C. 

                                                 
*  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
**  Τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 
 

4.01 Απόσταση ασφαλείας N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού µετά τις ...∗  

4.02 Ύψος εξάλων N.R.C. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
 

6.01, παρ. 3 Απαιτήσεις µηχανισµού πηδαλιουχίας N.R.C. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 
 

7.01, παρ. 2 Μέγιστο επιτρεπόµενο επίπεδο ηχητικής 
πίεσης στην τιµονιέρα 

N.R.C. 

7.05, παρ. 2 Έλεγχος των φανών ναυσιπλοΐας N.R.C. 
7.12 Τιµονιέρες που χαµηλώνουν N.R.C. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 
 

8.01, παρ. 3 Απαγόρευση ορισµένων υγρών 
καυσίµων 

N.R.C. 

8.04 Σύστηµα εξάτµισης των κινητήρων N.R.C., το αργότερο κατά την έκδοση ή 
ανανέωση του κοινοτικού 
πιστοποιητικού 

8.05, παρ. 
13 

Προειδοποιητική συσκευή για τη 
στάθµη των καυσίµων 

N.R.C. 

8.08, παρ. 2 Εξοπλισµός µε αντλίες αποστράγγισης N.R.C. 
8.08, παρ. 3 
και 4 

∆ιάµετρος και ελάχιστη ικανότητα 
άντλησης των αντλιών αποστράγγισης 

N.R.C. 

8.08, παρ. 5 Αντλίες αποστράγγισης µε αυτόµατη 
έναρξη λειτουργίας 

N.R.C. 

8.08, παρ. 6 Εξοπλισµός µε φίλτρα αναρρόφησης N.R.C. 
8.08, παρ. 7 Αυτοκλειόµενες σωληνώσεις για το 

άδειασµα του πρυµναίου διαµερίσµατος 
 

N.R.C. 

8.10, παρ. 2 Θόρυβος που εκπέµπει το σκάφος N.R.C. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 
 

9.01, παρ. 2 Πιστοποιητικά του ηλεκτρικού 
εξοπλισµού 

N.R.C. 

9.01, παρ. 3 Εγκατάσταση ηλεκτρικού εξοπλισµού N.R.C. 

                                                 
∗  ∆εκατρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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9.06 Μέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις N.R.C. 
9.10 Γεννήτριες και κινητήρες N.R.C. 
9.11, παρ. 2 Συσσωρευτές N.R.C., το αργότερο κατά την 

έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 
 

9.12, παρ. 2 ∆ιακόπτες και προστατευτικές συσκευές 
 

N.R.C., το αργότερο κατά την 
έκδοση ή ανανέωση του 
κοινοτικού πιστοποιητικού 
µετά τις ...* 

9.14, παρ. 3 Ταυτόχρονη διακοπή ρεύµατος N.R.C. 
9.15 Καλώδια N.R.C. 
9.16, παρ. 3 Φωτισµός των µηχανοστασίων N.R.C. 
9.17, παρ. 1 Πίνακες ελέγχου των φανών ναυσιπλοΐας N.R.C. 
9.17, παρ. 2  Τροφοδότηση των φανών ναυσιπλοΐας N.R.C. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
10.01, παρ. 9 Συρµατόσχοινα των αγκυρών N.R.C. 
10.04, παρ. 1 Λέµβοι σύµφωνα µε το πρότυπο N.R.C. 
10.05, παρ. 1 Σωσίβια σύµφωνα µε το πρότυπο N.R.C. 
10.05, παρ. 2 Σωσίβιες ζώνες σύµφωνα µε το πρότυπο N.R.C. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  
11.11, παρ. 2 Ασφάλεια των βαρούλκων N.R.C. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
12.02, παρ. 13 Σωληνώσεις που µεταφέρουν επικίνδυνα 

αέρια ή υγρά 
N.R.C. 

 

Άρθρο 24α.04 
Λοιπές παρεκκλίσεις 

 
Εάν στην πράξη αποδεικνύεται δύσκολο να εφαρµοσθούν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 
µετά τη λήξη των µεταβατικών διατάξεων ή εάν η εφαρµογή τους επιφέρει υπερβολικά υψηλό 
κόστος, ο φορέας επιθεώρησης µπορεί να επιτρέπει παρεκκλίσεις από αυτές τις διατάξεις, υπό την 
επιφύλαξη των συστάσεων της επιτροπής. Οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να καταχωρούνται στο 
κοινοτικό πιστοποιητικό. 
 

                                                 
*  Είκοσι τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Προσάρτηµα I 
 

ΣΗΜΑΤΑ   ΑΣΦΑΛΕ ΙΑΣ  
 

Σχήµα 1 
 
Απαγορεύεται η είσοδος 

στους µη έχοντες 
εργασία 

 

 

Χρώµα: κόκκινο / λευκό / 
µαύρο 

Σχήµα 2 
 
Απαγορεύεται η φωτιά, η 

γυµνή φλόγα και το 
κάπνισµα 

 

Χρώµα: κόκκινο / λευκό / 
µαύρο 

Σχήµα 3 
 
Πυροσβεστήρας 
 

 

Χρώµα: κόκκινο / λευκό 
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Σχήµα 4 
 
Γενικό προειδοποιητικό σήµα 

κινδύνου 
 

 

Χρώµα: µαύρο / κίτρινο 

Σχήµα 5 
 
Πυροσβεστικός σωλήνας 
 

 

Χρώµα: κόκκινο / λευκό 

Σχήµα 6 
 
Εγκατάσταση πυρόσβεσης 
 

 

Χρώµα: κόκκινο / λευκό 

Σχήµα 7 
 
Φορέστε προστατευτικό 

ακοής 
 

 

Χρώµα: κυανό / λευκό 
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Σχήµα 8 
 
Κυτίο πρώτων βοηθειών 
 

 

Χρώµα: πράσινο / λευκό 

 
 
Τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στην πραγµατικότητα µπορούν να διαφέρουν ελαφρά ή να είναι 
πιο λεπτοµερή από τις γραφικές παραστάσεις του παρόντος προσαρτήµατος, εφόσον δεν αλλάζει το 
νόηµά τους και οι διαφορές και τροποποιήσεις τους δεν τα καθιστούν ακατανόητα. 
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Προσάρτηµα II 

 
 

∆ ΙΟ ΙΚΗΤ ΙΚΕΣ  Ο∆ΗΓ Ι ΕΣ  
 

Αριθ. 1: Απαιτήσεις σχετικά µε την ικανότητα αποφυγής και στροφής. 

Αριθ. 2: Απαιτήσεις σχετικά µε την προδιαγεγραµµένη µέγιστη ταχύτητα, την ικανότητα 

ακινητοποίησης και την ικανότητα κίνησης προς τα όπισθεν. 

Αριθ. 3: Απαιτήσεις για τα συστήµατα και τις διατάξεις σύζευξης για ωστικά σκάφη ή για 

σκάφη που ωθούνται σε σταθερή σύζευξη. 

Αριθ. 4: Μετρήσεις θορύβου. 

Αριθ. 5: Ειδικές άγκυρες µειωµένης µάζας. 

Αριθ. 6: Αντοχή των υδατοστεγών πλευρικών παραθύρων. 

Αριθ. 7: Απαιτήσεις των αυτόµατων συστηµάτων ψεκασµού ύδατος υπό πίεση. 

Αριθ. 8: Έκδοση του πιστοποιητικού πλοίου. 

Αριθ. 9: ∆εξαµενές καυσίµων επί πλέοντος σκάφους. 

Αριθ. 10: Ελάχιστο πάχος της γάστρας για τις µαούνες. 

Αριθ. 11: Συστήµατα συλλογής των χρησιµοποιηµένων ελαίων. 

Αριθ. 12: Κίνηση του πλοίου µε ίδιες δυνάµεις. 

Αριθ. 13: Κατάλληλο σύστηµα προειδοποίησης πυρκαγιάς, 

Αριθ. 14:  Απόδειξη της πλευστότητας, της ισορροπίας και της σταθερότητας των επιµέρους 

τµηµάτων του σκάφους. 

Αριθ. 15:  Εξοπλισµός πλοίων για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται ελάχιστο πλήρωµα. 

Αριθ. 16: Ηλεκτρικά καλώδια 

Αριθ. 17: Ορατότητα από την τιµονιέρα 

 

 

_______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Τοµείς για ενδεχόµενες πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για σκάφη που πλέουν στις 

εσωτερικές πλωτές οδούς των Ζωνών 1 και 2 

 

Οι συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές που θεσπίζονται από κράτος µέλος σύµφωνα µε το 

άρθρο 5, παραγράφος 1 της παρούσας οδηγίας και που αφορούν σκάφη που χρησιµοποιούν τις 

Ζώνες 1 ή/και 2 της επικράτειας του εν λόγω κράτους µέλους, αφορούν µόνον τα ακόλουθα 

σηµεία: 

 

1. Ορισµοί 

 

 - Απαραίτητοι για την κατανόηση των συµπληρωµατικώνπροδιαγραφών. 

 

2. Σταθερότητα 

 

- ∆οµική ενίσχυση. 

- Πιστοποιητικό/βεβαίωση αναγνωρισµένου νηογνώµονα 

 

3. Απόσταση ασφαλείας και ύψος εξάλων 

 

- Ύψος εξάλων 

- Απόσταση ασφαλείας  
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4. Στεγανότητα των ανοιγµάτων του κύτους και των υπερκατασκευών 
 

- Υπερκατασκευές 

- Πόρτες 

- Παράθυρα και φεγγίτες 

- Καταπακτές φόρτωσης 

- Άλλα ανοίγµατα (σωλήνες εξαερισµού, εξατµίσεις, κλπ., …) 

 
5. Εξοπλισµός 
 

- Άγκυρες και αλυσίδες των αγκυρών 

- Φώτα σηµατοδότησης 

- Ηχητικά σήµατα 

- Πυξίδα 

- Ραντάρ 

- Συσκευές εκποµπής και λήψης 

- Σωστικά µέσα 

- Ύπαρξη ναυτικών χαρτών 

 
6. Συµπληρωµατικές διατάξεις για επιβατικά πλοία 
 

- Σταθερότητα (ένταση του ανέµου, κριτήρια) 

- Σωστικά µέσα 

- Ύψος εξάλων 

- Απόσταση ασφαλείας 

 - Ορατότητα της καµπίνας πηδαλιούχησης 

 



 
13274/1/05 REV 1  ZAC/yd 3 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI DG C III   EL 

 
7. Νηοποµπές και µεταφορές εµπορευµατοκιβωτίων 

 
- Σύνδεση ρυµουλκού ώθησης - φορτηγίδας 

- Σταθερότητα σκάφους ή φορτηγίδων που µεταφέρουν εµπορευµατοκιβώτια 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

Σηµεία πιθανών ηπιότερων τεχνικών προδιαγραφών για σκάφη που πλέουν στις εσωτερικές πλωτές 

οδούς των Ζωνών 3 και 4 

 

 

Οι ηπιότερες τεχνικές προδιαγραφές που θεσπίζονται από κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 5, 

παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας και που αφορούν σκάφη που χρησιµοποιούν αποκλειστικά τις 

πλωτές οδούς των Ζωνών 3 και 4 της επικράτειας του εν λόγω κράτους µέλους, αφορούν 

αποκλειστικώς τα ακόλουθα σηµεία: 

 

Ζώνη 3 

− Άγκυρες, συµπεριλαµβανοµένου του µήκους των αλυσίδων των αγκυρών  

− (Εµπρόσθια) ταχύτητα 

− Οµαδικά σωστικά µέσα 

− Καθεστώς διαµερίσµατος 2 

− Ορατότητα της καµπίνας πηδαλιούχησης 

 

Ζώνη 4 

− Άγκυρες, συµπεριλαµβανοµένου του µήκους των αλυσίδων των αγκυρών  

− (Εµπρόσθια) ταχύτητα 

− Σωστικά µέσα 

− Καθεστώς διαµερίσµατος 2 

− Ορατότητα της καµπίνας πηδαλιούχησης 

− ∆εύτερο ανεξάρτητο σύστηµα προώθησης 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

 

Μέρος 1 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ NΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ 

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ 

(Χώρος για το έµβληµα του κράτους) 

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Αριθ. ................................................................................................................. 
 

Τόπος, ηµεροµηνία. 

......................................................... 

 

 

 

    Φορέας επιθεώρησης 

    ………………………………………… 

 

 

 

    ...............................................................  

    (Υπογραφή) 
 
Παρατηρήσεις: 
 
Το σκάφος µπορεί, δυνάµει του παρόντος πιστοποιητικού, να χρησιµοποιηθεί µόνον εφόσον 
βρίσκεται στην κατάσταση που περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό. 
 
Σε περίπτωση σηµαντικής µετασκευής ή επισκευής, το σκάφος πρέπει, πριν οποιοδήποτε νέο 
ταξίδι, να υποβάλλεται σε ειδική επιθεώρηση. 
 
Ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του, πρέπει να γνωστοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή 
όσον αφορά το όνοµα ή την ιδιοκτησία του σκάφους, κάθε νέα καταµέτρηση καθώς και κάθε 
αλλαγή του επίσηµου αριθµού, του αριθµού νηολόγησης ή του λιµένα νηολόγησης, σε φορέα 
επιθεώρησης και να του αποστέλλει το πιστοποιητικό επιθεώρησης προς τροποποίηση. 
 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της .................................................. Φορέας επιθεώρησης.............. 
 1. Όνοµα του σκάφους 

 
 2.  Τύπος του σκάφους 

 
 3. Επίσηµος αριθµός 

 4. Όνοµα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη 
 

 5. Τόπος και αριθµός νηολόγησης 
 

 6.  Λιµένας νηολόγησης 

 7. Χρονολογία ναυπήγησης 
 

 8. Όνοµα και τόπος ναυπηγείου 

 9. Το παρόν πιστοποιητικό αντικαθιστά το πιστοποιητικό αριθ. .............. το οποίο εκδόθηκε στις ............
 ……….από τον Φορέα επιθεώρησης ..................................................  

 10. Το σκάφος το οποίο περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό, 
µετά από επιθεώρηση που έγινε στις *)............ ............ ...................................................................................................  
 και βάσει πιστοποιητικού που εκδόθηκε στις  *) .....................……. 
 από τον αναγνωρισµένο νηογνώµονα ..........................................................................  

 αναγνωρίζεται αξιόπλοο 
-  για τις κοινοτικές πλωτές οδούς της(των) ζώνης(ζωνών) (*).................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................ 
   για τις πλωτές οδούς της(των) ζώνης(ζωνών) (*)………………………………………………………………... 
..........................................................................................................................................................................................  
της (του)....(όνοµα (τα) του (των) κράτους (-τών) (*))
 
................................................................................................................................................................................................ 
µε εξαίρεση :...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
-  για τις εξής πλωτές οδούς της (του):...(Όνοµα (-τα) του (των) κράτους (-ών)(*))......................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 

 µε το µέγιστο επιτρεπόµενο βύθισµα και µε τον εξοπλισµός και το πλήρωµα που καθορίζεται κατωτέρω. 
 

11. Η ισχύς του παρόντος πιστοποιητικού εκπνέει στις ..................…………… 
 

 *) 

 
 *) 

 Τροποποίηση στο (στα) στοιχείο (-α) αριθ.: ............................ 
   
 Νέο κείµενο:....................................................................................................................................................................  
  
........................................................................................................................................................................................  
Η παρούσα σελίδα αντικαταστάθηκε.. 
 Τόπος, ηµεροµηνία...................................................................  Φορέας επιθεώρησης 
 
     
    …………………………………………………… 
   
 
    ……………………………………………………. 
    (Υπογραφή) 
 
_______________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 
 

 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της.........................................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 12.  Ο αριθµός του πιστοποιητικού (1), ο επίσηµος αριθµός (2), ο αριθµός νηολόγησης (3) και ο αριθµός καταµέτρησης (4) τίθενται 

µε τα αντίστοιχα σήµατα στις ακόλουθες θέσεις του σκάφους 
   1 ...........................................................................................................................................................................   

2 ...........................................................................................................................................................................   
3 ...........................................................................................................................................................................   
4 ...........................................................................................................................................................................   
 

 13. Το µέγιστο επιτρεπόµενο βύθισµα υποδεικνύεται σε κάθε πλευρά του σκάφους 
- µε δύο - ......................................... -  γραµµές βυθίσµατος*). 
 
- µε ανώτερες γραµµές φόρτωσης*). 
 
Τίθενται δύο κλίµακες βυθίσµατος *). 
Οι πίσω κλίµακες µέτρησης αποτελούν κλίµακες βυθίσµατος: για τον σκοπό αυτό συµπληρώνονται µε αριθµούς οι οποίοι 
δείχνουν το βύθισµα του πλοίου*). 
 

 14. Με την επιφύλαξη των περιορισµών *) που αναφέρονται στα σηµεία (15) και (52), το σκάφος είναι κατάλληλο για να 
1. ωθεί *) 4. έλκεται µε πλαγιοδετηµένο σχηµατισµό*)  
1.1 σε σταθερό σχηµατισµό *)   5. ρυµουλκεί*)  
1.2 µε κατευθυνόµενη άρθρωση *)   5.1 σκάφη τα οποία δεν είναι εξοπλισµένα µε µέσα πρόωσης*)  
2. ωθείται *)   5.2 µηχανοκίνητα σκάφη*)   
2.1 σε σταθερό σχηµατισµό*)   5.3 ανάντη µόνο*)  
2.2 επικεφαλής σταθερού σχηµατισµού *)   6. ρυµουλκείται*)  
2.3 µε κατευθυνόµενη άρθρωση*)   6.1 ως µηχανοκίνητο σκάφος*)  
3. έλκει µε πλαγιοδοτηµένο σχηµατισµό*)  6.2 ως σκάφος το οποίο δεν είναι εξοπλισµένο µε µέσα  
   πρόωσης*)  

 *) 

 
 
 *) 

 Τροποποίηση στο (στα) στοιχείο (-α) αριθ.: .................... 
  
Νέο κείµενο: ....................................................................................................................................................................  
   
 ........................................................................................................................................................................................  
Η παρούσα σελίδα αντικαταστάθηκε. 
 
Τόπος, ηµεροµηνία ....................................................................  Φορέας επιθεώρησης 
 
    ………………………………………………………….. 
 
     
    

 ……………………………………………………………
     
    (Υπογραφή) 
_______________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 
 

 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της.........................................Φορέας επιθεώρησης........................ 
 15.  Επιτρεπόµενοι σχηµατισµοί 

1 Το σκάφος επιτρέπεται να ωθεί τους ακόλουθους σχηµατισµούς: 
 Σχέδιο Περιορισµοί σε σχέση µε τα κεφάλαια 5 και 16 
 σχηµα- 

τισµού 
Μέγιστες διαστάσεις Κατεύθυνση πλοήγησης και κατάσταση 

φόρτωσης 
Μέγιστη βρεχόµενη 

επιφάνεια 
 

  µέτρα ΑΝΑΝΤΗ ΚΑΤΑΝΤΗ  σε m2 Παρατηρήσεις  
 αριθ. µήκος πλάτος φορτωµένο t άδειο φορτωµένο t άδειο ανάντη κατάντη   
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  

Εξήγηση των σχεδίων 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Άλλοι σχηµατισµοί: 

o. Stb. 

ωστικό ρυµουλκό αυτοκινούµενο πλοίο φορτηγίδα 
 

 
 2. Συζεύξεις:  
 Τύπος συζεύξεων: ..................................................... Αριθµός συζεύξεων ανά πλευρά : ........................… 
 Αριθµός καλωδίων σύζευξης: ................................... Μήκος κάθε καλωδίου σύζευξης: ........................…m
 Αντοχή σε εφελκυσµό σε σύζευξη κατά µήκος:.... .... kN Αριθµός στροφών καλωδίου: ...............................… 
 Αντοχή σε εφελκυσµό ανά καλώδιο σύζευξης: ........ kN 

 *) 

 
 *) 

 Τροποποίηση στο (στα) στοιχείο (-α) αριθ.: .................... 
 Νέο κείµενο: ...................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Η παρούσα σελίδα αντικαταστάθηκε. 
 Τόπος, ηµεροµηνία...................................................................  Φορέας επιθεώρησης 
 
    …………………………………………………… 
 
    ................................................................................ )
     
    (Υπογραφή) 
 
*) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 

 
Σφραγίδα 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd  5 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG C III   EL 

Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της.......................................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 16.  Πιστοποιητικό καταµέτρησης αριθ .......................του Γραφείου καταµέτρησης ..............................  της ...............................  

 
17α. 
17β. 

 Μέγιστο µήκος m
Μήκος L m
 

18α. Μέγιστο πλάτος m
18β.Πλάτος B m
 

 19. Μέγιστο βύθισµα m  20. Ύψος εξάλων  cm 
 
  

 21.  Νεκρό βάρος/εκτόπισµα *)  
 
 
 
 
 
 
t/m3*) 

 22. Αριθµός επιβατών:  23. Αριθµός κλινών επιβατών: 
 

 24.  Αριθµός στεγανών διαµερισµάτων 
 
 
 
 
 
 

 25. Αριθµός κυτών  26. Τύποι στοµίων κυτών 
 

 27.  Αριθµός κινητήρων κυρίας πρόωσης 
 
 

 28. Συνολική ισχύς κυρίας πρόωσης 
 

 
 
 
 
 
kW  

 29. Αριθµός κυρίως ελίκων 

 30.  Αριθµός αγκυρουλκών πρωραίων  31. Αριθµός αγκυρουλκών πρύµνης 
 εκ των οποίων..................µηχανοκίνητοι εκ των οποίων..................µηχανοκίνητοι 
 32.  Αριθµός αγκίστρων έλξης  33. Αριθµός βαρούλκων ρυµουλκήµατος 
  εκ των οποίων ..............µηχανοκίνητα 
 34.  Μηχανισµός πηδαλιουχίας     
  

 Αριθµός πτερυγίων του 
κυρίου πηδαλίου 

 

 
Κύριο χειριστήριο πηδαλιουχίας

 
 - χειροκίνητο *)   

- ηλεκτρικό*)   
   

 
- ηλεκτρικό/υδραυλικό *)  

- υδραυλικό*)    

 Άλλες εγκαταστάσεις : ναι/όχι*)     Tύπος : 
 

  Βοηθητικό πηδάλιο: 
 ναι/όχι*)    

 Βοηθητικό χειριστήριο 
πηδαλιουχίας: 

 - χειροκίνητο *)   
 - ηλεκτρικό*)   

 - ηλεκτρικό/υδραυλικό*)    
-  υδραυλικό*) 

  Πρωραία εγκατάσταση 
 διακυβέρνησης 
 ναι/όχι*) 

 - πρωραίο πηδάλιο*)     
 - ενεργό πρωραίο πηδάλιο 
 αντίδρασης*)   
 - άλλη εγκατάσταση*) 

 - Σύστηµα  τηλεχειρισµού 
  ναι/όχι*)   
 

 Θέση σε λειτουργία από 
 απόσταση 
 ναι/όχι *) 

 35.  Εγκαταστάσεις αποστράγγισης 
Υπολογιζόµενη συνολική Αριθµός µηχανοκίνητων     Παροχή Αριθµός χειροκίνητων 
ικανότητα αντλιών αποστράγγισης  αντλιών αποστράγγισης 
 .........................  l/λεπτό ................................  ................... l/λεπτό ................................  

 *) 

 
 *) 

 Τροποποίηση στο (στα) στοιχείο (-α) αριθ. .................... 
 Νέο κείµενο: .............................................................................................................................................................................  
   
 ..................................................................................................................................................................................................  
Η παρούσα σελίδα αντικαταστάθηκε. 
 Τόπος, ηµεροµηνία........................................................................  Φορέας επιθεώρησης 
    …………………………………………………………..
    
     
    ………………………………………………………… 
    (Υπογραφή) 
_ 
 
 
 
______________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της......................................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 36.  Αριθµός και θέση των οργάνων κλεισίµατος που αναφέρονται στο άρθρο 8.08, παράγραφοι 10 και 11 

 
 
 
 
 

 37.  Άγκυρες    
  Αριθµός πρωραίων  

αγκυρών 
 Συνολικό βάρος πρωραίων 
αγκυρών 

Αριθµός πρυµναίων αγκυρών Συνολικό βάρος πρυµναίων 
αγκυρών 

 ......................................... ..........................................kg  ............................................... .............................................kg 
 38.  Αλυσίδες αγκυρών    
  Αριθµός αλυσίδων 

πρωραίων αγκυρών 
Μήκος κάθε αλυσίδας Αντοχή σε εφελκυσµό κάθε 

αλυσίδας 
  

 ......................................... .......................................... m ........................................ kN   
 Αριθµός αλυσίδων 

πρυµναίων αγκυρών 
 Μήκος κάθε αλυσίδας 
  

 Αντοχή σε εφελκυσµό κάθε 
αλυσίδας 

  

 ......................................... ........................................... m ......................................... kN   
 39.  Καλώδια πρόσδεσης    
  Πρώτο καλώδιο µήκους ........................  µ. µε αντοχή σε εφελκυσµό ........................  kN

 
  

  ∆εύτερο καλώδιο µήκους ......................  µ. µε αντοχή σε εφελκυσµό ........................  kN
 

  

  Τρίτο καλώδιο µήκους ...........................  µ. µε αντοχή σε εφελκυσµό ........................  kN
 

  

 40.  Καλώδια ρυµούλκησης   
  ..........µήκους ........................................  µ. και µε αντοχή σε εφελκυσµό ..................  kN

 
  

  ..........µήκους ............ ........................... µ. και µε αντοχή σε εφελκυσµό ...................  kN   
 41.  Οπτικά και ακουστικά σήµατα 

Τα φώτα, οι σηµαίες, οι σηµατόσφαιρες, οι πλωτήρες, και οι συσκευές ηχητικής προειδοποίησης που χρησιµοποιούνται  για 
τη σηµατοδότηση καθώς και για την εκποµπή των οπτικών και ακουστικών σηµάτων που προβλέπονται από τους 
κανονισµούς της ναυτιλιακής αρχής που ισχύουν στα κράτη µέλη βρίσκονται επί του σκάφους όπως επίσης και τα 
ανεξάρτητα φώτα αγκυροβολίου ανάγκης που προβλέπονται από τους κανονισµούς της ναυτιλιακής αρχής που ισχύουν στα 
κράτη µέλη.  

 *) 

 
 *) 

 Τροποποίηση στο (στα) στοιχείο (-α) αριθ.: .................... 
 Νέο κείµενο: ...................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................  
Η παρούσα σελίδα αντικαταστάθηκε. 
 Τόπος, ηµεροµηνία...................................................................  Φορέας επιθεώρησης 
    ……………………………………………………….
 
     
    ……………………………………………………….
    (Υπογραφή) 
 
 
_______________________ 
*)  Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της..........................................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 42.  Άλλος εξοπλισµός  

ορµίδιο  Ηχητική επικοινωνία   - διµερής εναλλακτική*)   
σανιδόσκαλα  µε κουπαστή   - διµερής ταυτόχρονη/τηλέφωνο*) 

      - εσωτερική ραδιοτηλεφωνική σύνδεση *) 
   κοντάρι Εγκατάσταση   - δίκτυο σκάφος-σκάφος 
   κυτίο πρώτων ραδιοτηλεφωνίας  - δίκτυο ναυτικών πληροφοριών 
   βοηθειών   - δίκτυο σκάφος--λιµενική αρχή 
 
   κυάλια  
 

πινακίδα µε οδηγίες για τη διάσωση ανθρώπων 
    που έχουν πέσει  στο νερό   

δοχεία ανθεκτικά στη φωτιά Γερανοί - σύµφωνα µε το άρθρο 11.12, παράγραφος 9*) 
   - άλλοι γερανοί µε ωφέλιµο φορτίο έως 2000 kg *) 
κύρια κλίµακα επιβίβασης *) 

 43. Εγκαταστάσεις 
πυρόσβεσης 

Αριθµός φορητών  
πυροσβεστήρων ……… 

Σταθερές εγκαταστάσεις αυτόµατης κατάσβεσης: 
 Όχι Αριθµός *).............. 

Άλλες σταθερές εγκαταστάσεις κατάσβεσης:   
 Όχι Αριθµός *) ........... 

  Αριθµός πυροσβεστικών αντλιών Αριθµός υδροστοµίων Αριθµός σωλήνων 
 

  Η µηχανοκίνητη αντλία αποστράγγισης αντικαθιστά µια πυροσβεστική αντλία Ναι/Όχι*) 
 44. Σωσίβια µέσα 

Αριθµός κυκλικών σωσιβίων 
 
Μια σωσίβια ζώνη για κάθε άτοµο που βρίσκεται κανονικά στο σκάφος. 
Άλλα σωσίβια µέσα στα επιβατηγά σκάφη *) .................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Λέµβος µε δύο κουπιά, µια άγκυρα, µια σέσουλα*)   
 Συλλογικά σωσίβια µέσα στα επιβατηγά σκάφη *)  .......................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 45.  Ειδική διαρρύθµιση της τιµονιέρας για οδήγηση µε ραντάρ από ένα άτοµο: 
 Εγκεκριµένο  για την οδήγηση µε ραντάρ από ένα άτοµο*). 

 *) 

 
 
 *) 
 

 Τροποποίηση στο (στα) στοιχείο (-α) αριθ.: …………………… 
 
 Νέο κείµενο:....................................................................................................................................................................……………..

…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..................

 Η παρούσα σελίδα αντικαταστάθηκε. 
  
Τόπος, ηµεροµηνία ....................................................................  Φορέας επιθεώρησης 
 
    ……………………………………………………………… 
 
     
    ………………………………………………………………. 
    (Υπογραφή) 
 
 
_______________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 
 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της.....................................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 46.  Τρόποι λειτουργίας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου όσον αφορά το πλήρωµα ** 
 47.  Εξοπλισµός του σκάφους σύµφωνα µε το άρθρο 23.09 

(Το σκάφος (ανταποκρίνεται)* / (δεν ανταποκρίνεται)* στο άρθρο 23.09, παράγραφος 1.1)* / (άρθρο 23.09, παράγραφος 1.2)* 
 Ελάχιστο πλήρωµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

εθνικού ή διεθνούς δικαίου ** 
Τρόποι λειτουργίας σύµφωνα µε το σηµείο 46  

 
  
  
 

 
……………………………………………………………
…………………………………………………………….

 
…………………
…………………. 

 
…………………
………………….. 

 
…………………
………………….  

  
 48.  Ελάχιστο πλήρωµα για σκάφη που δεν καλύπτονται από τις γενικές προδιαγραφές ελάχιστου πληρώµατος κατά τις 

εθνικές ή διεθνείς απαιτήσεις ** 
  Τρόποι λειτουργίας   

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................

 

 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………. 

 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………. 

 
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………….  

  Ειδικές παρατηρήσεις και όροι : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 *) 

 
 
 *) 

 Τροποποίηση στο (στα) στοιχείο (-α) Αριθ.: .................... 
 
 Νέο κείµενο: ...................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
Η παρούσα σελίδα αντικαταστάθηκε. 

 Τόπος, ηµεροµηνία .............................................................. ....  Φορέας επιθεώρησης 
    ................................................................................  
 
     
    …………………………………………………….. 
    (Υπογραφή) 
 
 
 
_______________________ 
 *)   Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 
**) Απαιτήσεις εθνικού ή διεθνούς δικαίου τις οποίες µπορούν να επιλέξουν να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη, ή έλλειψη 

απαιτήσεων 
 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της...................................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 49.  Παράταση/επιβεβαίωση*) της ισχύος του πιστοποιητικού*)  Πιστοποιητικό συµπληρωµατικής-ειδικής 

επιθεώρησης*) 
 Η Επιτροπή επιθεώρησης επιθεώρησε το σκάφος στις  ...................... *). 
Πιστοποιητικό µε ηµεροµηνία ............*) .............. του αναγνωρισµένου νηογνώµονα*) 
.............................................................................. .........................................................................................................  

 
 υποβλήθηκε στον Φορέα επιθεώρησης *). 
 Αντικείµενο της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*) : 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................................................  
Βάσει του αποτελέσµατος της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*), η διάρκεια ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού 
διατηρείται / παρατείνεται *) 
 µέχρι τις .................................  
 .................................................................................... , ………………………….. 

 (τόπος) (ηµεροµηνία) 
    ……………………………………………………… 
   
     Φορέας επιθεώρησης 
    ................................................................................  
 
 
   (Υπογραφή) 
 
_____________________ 
*) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 

 49.  Παράταση/επιβεβαίωση*) της ισχύος του πιστοποιητικού*)  Πιστοποιητικό συµπληρωµατικής-ειδικής 
επιθεώρησης*) 
 O Φορέας επιθεώρησης επιθεώρησε το σκάφος στις  ......................... *). 
Πιστοποιητικό µε ηµεροµηνία ............*) .............. του αναγνωρισµένου νηογνώµονα*) 
.............................................................................. .........................................................................................................  

 
 υποβλήθηκε στον Φορέα επιθεώρησης *). 
 Αντικείµενο της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*) : 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................................................  
Βάσει του αποτελέσµατος της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*), η διάρκεια ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού 
διατηρείται / παρατείνεται *) 
 µέχρι τις .................................  
 .................................................................................... , ………………………….. 

 (τόπος) (ηµεροµηνία) 
    ……………………………………………………… 
   
     Φορέας επιθεώρησης 
    ................................................................................  
 
 
   (Υπογραφή) 
_____________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 

 49.  Παράταση/επιβεβαίωση*) της ισχύος του πιστοποιητικού*)  Πιστοποιητικό συµπληρωµατικής-ειδικής 
επιθεώρησης*) 
 Ο Φορέας επιθεώρησης επιθεώρησε το σκάφος στις  ......................... *). 
Πιστοποιητικό µε ηµεροµηνία ............*) .............. του αναγνωρισµένου νηογνώµονα*) 
.............................................................................. .........................................................................................................  

 
 υποβλήθηκε στον Φορέα επιθεώρησης *). 
 Αντικείµενο της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*) : 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................................................  
Βάσει του αποτελέσµατος της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*), η διάρκεια ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού 
διατηρείται / παρατείνεται *) 
 µέχρι τις .................................  
 .................................................................................... , ………………………….. 

 (τόπος) (ηµεροµηνία) 
    ……………………………………………………… 
   
     Φορέας επιθεώρησης 
    ................................................................................  
 
   (Υπογραφή) 
_____________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 

 
Σφραγίδα 

 
Σφραγίδα 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της...................................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 49.  Παράταση/επιβεβαίωση*) της ισχύος του πιστοποιητικού*)  Πιστοποιητικό συµπληρωµατικής-ειδικής 

επιθεώρησης*) 
 Ο Φορέας επιθεώρησης επιθεώρησε το σκάφος στις  ......................... *). 
Πιστοποιητικό µε ηµεροµηνία ............*) .............. του αναγνωρισµένου νηογνώµονα*) 
.............................................................................. .........................................................................................................  

 
 υποβλήθηκε στον Φορέα επιθεώρησης *). 
 Αντικείµενο της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*) : 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................................................  
Βάσει του αποτελέσµατος της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*), η διάρκεια ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού 
διατηρείται / παρατείνεται *) 
 µέχρι τις .................................  
 .................................................................................... , ………………………….. 

 (τόπος) (ηµεροµηνία) 
    ……………………………………………………… 
   
     Φορέας επιθεώρησης 
    ................................................................................  
 
 
   (Υπογραφή) 
 
_____________________ 
*) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 

 49.  Παράταση/επιβεβαίωση*) της ισχύος του πιστοποιητικού*)  Πιστοποιητικό συµπληρωµατικής-ειδικής 
επιθεώρησης*) 
 Ο Φορέας επιθεώρησης επιθεώρησε το σκάφος στις  ......................... *). 
Πιστοποιητικό µε ηµεροµηνία ............*) .............. του αναγνωρισµένου νηογνώµονα*) 
.............................................................................. .........................................................................................................  

 
 υποβλήθηκε στον Φορέα επιθεώρησης *). 
 Αντικείµενο της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*) : 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................................................  
Βάσει του αποτελέσµατος της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*), η διάρκεια ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού 
διατηρείται / παρατείνεται *) 
 µέχρι τις .................................  
 .................................................................................... , ………………………….. 

 (τόπος) (ηµεροµηνία) 
    ……………………………………………………… 
   
     Φορέας επιθεώρησης 
    ................................................................................  
 
 
   (Υπογραφή) 
_____________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 

 49.  Παράταση/επιβεβαίωση*) της ισχύος του πιστοποιητικού*)  Πιστοποιητικό συµπληρωµατικής-ειδικής 
επιθεώρησης*) 
 Ο Φορέας επιθεώρησης επιθεώρησε το σκάφος στις  ......................... *). 
Πιστοποιητικό µε ηµεροµηνία ............*) .............. του αναγνωρισµένου νηογνώµονα*) 
.............................................................................. .........................................................................................................  

 
 υποβλήθηκε στον Φορέα επιθεώρησης *). 
 Αντικείµενο της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*) : 
  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................................................  
Βάσει του αποτελέσµατος της επιθεώρησης / του πιστοποιητικού*), η διάρκεια ισχύος του παρόντος πιστοποιητικού 
διατηρείται / παρατείνεται *) 
 µέχρι τις .................................  
 .................................................................................... , ………………………….. 

 (τόπος) (ηµεροµηνία) 
    ……………………………………………………… 
   
     Φορέας επιθεώρησης 
    ................................................................................  
 
   (Υπογραφή) 
 
 
____________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 

 
Σφραγίδα 

 
Σφραγίδα 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της.................................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 50.  Βεβαίωση σχετικά µε την εγκατάσταση  υγραερίου 

 Η εγκατάσταση υγραερίου στο σκάφος επιθεωρήθηκε από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο *) ...................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 και βάσει της έκθεσης αποδοχής µε ηµεροµηνία ................................  *) πληροί τις προδιαγραφές.  
 Η εγκατάσταση υγραερίου περιλαµβάνει τις εξής καταναλώτριες συσκευές: 
 

 Εγκατάσταση Αριθµός σειράς Μοντέλο Μάρκα Τύπος Θέση  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  

 Η παρούσα βεβαίωση ισχύει µέχρι..................................................................................................................................  
 
 ………………............................................................. , ……………………………….. 
 (Τόπος) (ηµεροµηνία) 
 
   .......................................................................................................... 
   Φορέας επιθεώρησης 
 ............................. 

 Ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος *) 
   
    ……………………………………………………………………… 
   (Υπογραφή) 
 
 
 
 
 

 *) 

 
 *) 

 Τροποποίηση στο (στα) στοιχείο (-α) αριθ.: .................... 
 Νέο κείµενο: ...................................................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Η παρούσα σελίδα αντικαταστάθηκε. 
 Τόπος, ηµεροµηνία...................................................................  Φορέας επιθεώρησης 
    ……………………………………………………. 
    
 
    ……………………………………………………. 
    (Υπογραφή) 
 
 
 
_______________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 
 

 
Σφραγίδα 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της...................................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 51.  Παράταση της βεβαίωσης για τις εγκαταστάσεις υγραερίου 

 Η ισχύς της βεβαίωσης για την (τις) εγκατάσταση (εις) υγραερίου του σκάφους 
 της …………………………..……..παρατείνεται µέχρι τις.....………………………………………………………… 
 - ως επακόλουθο της περιοδικής επιθεώρησης ελέγχου από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο ......................................  
 - µε βάση την έκθεση αποδοχής της ..................................................  
 
 …………………………………………………………, ……………………………. 
 (Τόπος) (Ηµεροµηνία) 
    ………………………………………………………… 
    Φορέας επιθεώρησης 
……………..  
    ………………………………………………………… 
   (Υπογραφή) 
 
 

 51.  Παράταση της βεβαίωσης για τις εγκαταστάσεις υγραερίου 
 Η ισχύς της βεβαίωσης για την (τις) εγκατάσταση (εις) υγραερίου του σκάφους 
 της………………………………..παρατείνεται µέχρι τις........………………………………………………………… 
 - ως επακόλουθο της περιοδικής επιθεώρησης ελέγχου από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο ......................................  
 - µε βάση την έκθεση αποδοχής της ..................................................  
 
……………….. ............................................................ , ……………………………. 
 (Τόπος) (Ηµεροµηνία) 
    ……………………………………………………… 
    Φορέας επιθεώρησης 
……………..  
    ……………………………………………………… 
   (Υπογραφή) 
 

 51.  Παράταση της βεβαίωσης για τις εγκαταστάσεις υγραερίου 
 Η ισχύς της βεβαίωσης για την (τις) εγκατάσταση (εις) υγραερίου του σκάφους 
 της ……………………παρατείνεται µέχρι τις ........................………………………………………………………… 
 - ως επακόλουθο της περιοδικής επιθεώρησης ελέγχου από τον εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο ......................................  
 - µε βάση την έκθεση αποδοχής της ..................................................  
 
…………...................................................................... , ……………………………… 
 (Τόπος) (Ηµεροµηνία) 
    ……………………………………………………… 
    Φορέας επιθεώρησης 
…………… 
    ………………………………………………………. 
   (Υπογραφή) 
 

 

 
Σφραγίδα 

 
Σφραγίδα 

 
Σφραγίδα 
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Πιστοποιητικό αριθ.   ...........της..............................................Φορέας επιθεώρησης.............. 
 52.  Παράρτηµα στο πιστοποιητικό αριθ................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 

 
 
*) 

 Τροποποίηση στο (στα) στοιχείο (-α) αριθ.   : .................... 
 Νέο κείµενο : ..................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................  
Η παρούσα σελίδα αντικαταστάθηκε. 
 Τόπος, ηµεροµηνία .............................................................. ....  Φορέας επιθεώρησης 
 
 
    …………………………………………………
 
    …………………………………………………
    (Υπογραφή) 
 
 
_______________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 
  

     Συνέχεια στη σελίδα*) ......................................

 Τέλος του πιστοποιητικού  επιθεώρησης*) 
 

________________________ 

 
Σφραγίδα 
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Μέρος ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

 
Παράρτηµα του πιστοποιητικού επιθεώρησης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο αριθ.. ………………. Σελίδα 1 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 
(Χώρος για το έµβληµα του κράτους) 

ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
Ονοµασία και διεύθυνση της αρµόδιας αρχής που εκδίδει το συµπληρωµατικό πιστοποιητικό 

1. Όνοµα του πλοίου: ………………………………………………………………………………………… 
2. Επίσηµος αριθµός...................……………………………………………………………………………… 
3. Τόπος και αριθµός νηολόγησης:: ..………………………………………………………………………… 
4. Χώρα νηολόγησης και /ή λιµένας νηολόγησης: (1) ………………………………………………………… 
5. Βάσει του πιστοποιητικού επιθεώρησης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο αριθ.. ……………………………….. 
 µε ηµεροµηνία ……………………….. το οποίο ισχύει µέχρι τις…………………………………………. 
6. Βάσει του πορίσµατος της επιθεώρησης από ….......………………………………………………………. 
 …………………………………………………. µε ηµεροµηνία ……………………………………………. 
7. Το εν λόγω πλοίο αναγνωρίζεται ως κατάλληλο να πλέει στις πλωτές οδούς της/των ζώνης(ών) της Κοινότητας 

……………………………………………………………………..……................................ 
8. Η ισχύς του παρόντος συµπληρωµατικού πιστοποιητικού λήγει στις ……………………..…………….. 
9. Εκδόθηκε στ …………………………………………., στις …………….……………………………….. 
10. 

 ……………………………………. 
  (Η αρµόδια αρχή) 

 ……………………………………. 
  (Υπογραφή) 
_________________ 

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει. 

 

 

Σφραγίδα 
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Σελίδα 2 

 
Παράρτηµα του πιστοποιητικού επιθεώρησης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο αριθ.…………………… 

 
Ζώνες και/ή πλωτοί οδοί (1)  

4 3 2 1  
µε τα κύτη 
κλειστά 

     

11. 

Ύψος 
εξάλων 
(cm) µε τα κύτη 

ανοιχτά 
     

12. Παρεκκλίσεις από το πιστοποιητικό επιθεώρησης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο αριθ.. …………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………..… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
13. ∆εν ισχύουν οι καταχωρήσεις του πιστοποιητικού επιθεώρησης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο που αφορούν τον 

αριθµό των µελών του πληρώµατος. 
14. Βάσει του πιστοποιητικού επιθεώρησης για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο αριθ.. ……………………………… 
 µε ηµεροµηνία …………………….. το οποίο ισχύει µέχρι τις ………………………………………… 
 Βάσει του πορίσµατος της επιθεώρησης από …........…………………………………………………… 
 ……………………………………………µε ηµεροµηνία……………………………………………… 
 ή διάρκεια της ισχύος του παρόντος συµπληρωµατικού πιστοποιητικού 
 παρατείνεται/ανανεώνεται (1) µέχρι τις ………………………………………………………………….. 
 ……………………………… ……………………………………….. 
 (τόπος) (ηµεροµηνία) 
  
 

 ……………………………………. 
  (Η αρµόδια αρχή) 

 
 

 ……………………………………. 
  (Υπογραφή) 
_________________ 

(1) ∆ιαγράφεται ό,τι δεν ισχύει. 
 
 

 

________________________ 

 

 

Σφραγίδα 
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Μέρος ΙΙΙ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ 

 

Προσωρινό κοινοτικό πιστοποιητικό*) / Προσωρινό πιστοποιητικό έγκρισης*) 
Αριθ. ................. 

 1. Όνοµα του σκάφους 
 
 

 2. Τύπος του σκάφους 
 

 3. Επίσηµος αριθµός 

 4. Όνοµα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη 
 
 

 5.  Μήκος L/ LWL
*) ................................        Αριθµός επιβατών ....................... 

 Αριθµός κλινών*) ............................... 
 6.  Πληροφορίες για το πλήρωµα: ……………………………………………… 

 
 6.1  Τρόποι λειτουργίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εθνικού ή διεθνούς δικαίου **.  
 6.2  Εξοπλισµός του σκάφους σύµφωνα µε το άρθρο 23.09 

(Το σκάφος (ανταποκρίνεται)* / (δεν ανταποκρίνεται)* στο άρθρο 23.09, παράγραφος 1.1* / (του άρθρου 23.09, παράγραφος 
1.2)* 

  
 Ελάχιστο πλήρωµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

εθνικού ή διεθνούς δικαίου ** 
Τρόποι λειτουργίας σύµφωνα µε το σηµείο 6.1   

    
 

  
  

  
 

 

 ………………………………………………………… ………………….. ………………….. …………………..  
 ………………………………………………………… ………………….. ………………….. …………………..  
 
6.3.  Ελάχιστο πλήρωµα για σκάφη που δεν καλύπτονται από τις γενικές προδιαγραφές ελάχιστου πληρώµατος κατά τις 

εθνικές ή διεθνείς απαιτήσεις **.....................................................................................................................................  
 7.  Εγκατάσταση(εις) υγραερίου 

Η βεβαίωση ισχύει έως τις ........................................................  
 8.  Ειδικοί όροι 

 



 
13274/1/05 REV 1 ZAC/yd  17 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V DG C III   EL 

 
 9.  Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών, βλ ξεχωριστό χώρο*) 
 10.  Ισχύς 

 Το προσωρινό πιστοποιητικό*) / το προσωρινό πιστοποιητικό έγκρισης*) ισχύει έως τις ................................  
 για πλοήγηση*) / για ένα µόνο ταξίδι*)                                (ηµεροµηνία) 
 Το προαναφερόµενο πλοίο αναγνωρίζεται αξιόπλοο 
-  για τις κοινοτικές πλωτές οδούς της(των) ζώνης(ών) (*)............................................................................................. 
  για τις πλωτές οδούς της (των) ζώνης(ών) (*) ...................................................................................................................
  στη  ..... (Όνοµα του κράτους (*)) .................................................................................................................................... 
  µε εξαίρεση   ..................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
- στις ακόλουθες πλωτές οδούς στην :... (Όνοµα του κράτους (*))................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 

 11.  ……………............................ , …………………………. 
  Τόπος Ηµεροµηνία 
…………………………………………………………….. 
Αρχή αρµόδια για την έκδοση του προσωρινού 
πιστοποιητικού έγκρισης 

 .……………………..

    Υπογραφή 

 
 
 
 
_______________________ 
 *) Να διαγραφούν οι περιττές ενδείξεις 
**)Απαιτήσεις εθνικού ή διεθνούς δικαίου τις οποίες 

µπορούν να επιλέξουν να εφαρµόζουν τα κράτη µέλη, ή 
έλλειψη απαιτήσεων 

…………………………., ………………………………….
  Τόπος Ηµεροµηνία 
………………………………………………………………

Φορέας επιθεώρησης 
 
   ……………………………..
      Υπογραφή 

 

 

Σφραγίδα 

 

 

Σφραγίδα 
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9. Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων 
 
(Αναφέρατε εάν το σκάφος πληροί τις απαιτήσεις του εθνικού ή διεθνούς δικαίου, εάν 
υπάρχουν). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

 

Αρµόδια αρχή / Φορέας επιθεώρησης …………………………….. 

 

 

Μητρώο κοινοτικών πιστοποιητικών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 

 

Έτος ………………… 
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(Αριστερή σελίδα) 

Κοινοτικό πιστοποιητικό 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 
Όνοµα του 
πλοίου 

Επίσηµος αριθµός του πλοίου Πλοιοκτήτης Νηογνώµονας  
Κατηγορία 
σκάφους 

Αριθ. Ηµέρα Μήνας   Όνοµα ∆ιεύθυνση Τόπος Αριθ.  
          

 



 
13274/1/05 REV 1   ZAC/yd 3 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ  DG C III  EL 

(δεξιά σελίδα) 
Νεκρό φορτίο σύµφωνα µε το 
πιστοποιητικό χωρητικότητας ή το 

εκτόπισµα*)  

Ζώνες ή διαδροµές των εσωτερικών 
πλωτών οδών, ανάλογα µε την 

περίπτωση 
Ηµεροµηνία 
πιστοποιητικού 
χωρητικότητας 

Ενδείξεις 
χωρητι
κότητα

ς 

t/m3 από µέχρι 

Εγγραφές σχετικά µε 
συµπληρωµατικές ή ειδικές 

επιθεωρήσεις,  
αφαίρεση και 

ακύρωση του πιστοποιητικού 

 
 

Το κοινοτικό 
πιστοποιητικό ισχύει

µέχρι 

 
 

Άλλες παρατηρήσεις 

        

*) Όταν δεν υπάρχει πιστοποιητικό χωρητικότητας, δηλώνεται κατ’ εκτίµηση η χωρητικότητα νεκρού φορτίου ή το εκτόπισµα. 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 

 

Νηογνώµονες 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
Μέρος Ι : Κριτήρια για την αναγνώριση των νηογνωµόνων 
 
Μέρος ΙΙ :  ∆ιαδικασία αναγνώρισης των νηογνωµόνων 
 
Μέρος ΙΙΙ : Κατάλογος των αναγνωρισµένων νηογνωµόνων 
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Μέρος Ι 

 
 

Κριτήρια για την αναγνώριση των νηογνωµόνων 
 
Νηογνώµονας ο οποίος επιδιώκει να αναγνωρισθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας 
πρέπει να πληροί όλα τα ακόλουθα κριτήρια : 
 
(1) Ο νηογνώµονας πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι διαθέτει εκτεταµένη πείρα σε 

αξιολογήσεις του σχεδιασµού και της κατασκευής πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα. Για τον 
σχεδιασµό, την κατασκευή και την περιοδική επιθεώρηση πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα, ο νηογνώµονας 
πρέπει να διαθέτει ολοκληρωµένο σύστηµα κανόνων και κανονισµών, οι οποίοι να 
δηµοσιεύονται τουλάχιστον στην αγγλική, τη γαλλική, τη γερµανική ή την ολλανδική 
γλώσσα και να αναβαθµίζονται και να βελτιώνονται συνεχώς µέσω προγραµµάτων έρευνας 
και ανάπτυξης. Οι κανόνες και κανονισµοί δεν πρέπει να αντίκεινται σε διατάξεις κοινοτικού 
δικαίου ή των ισχυουσών διεθνών συµφωνιών. 

 
(2) Ο νηογνώµονας πρέπει να δηµοσιεύει ετησίως το νηολόγιό του. 
 
(3) Ο νηογνώµονας πρέπει να µην εξαρτάται από πλοιοκτήτες ή ναυπηγικές επιχειρήσεις ή 

άλλους οι οποίοι αναπτύσσουν εµπορική δραστηριότητα σχετική µε τη µελέτη, τη 
ναυπήγηση, τον εξοπλισµό, τη συντήρηση, την εκµετάλλευση ή την ασφάλιση πλοίων. Τα 
έσοδα του νηογνώµονα δεν πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά και µόνον από µία εµπορική 
επιχείρηση. 

 
(4) Ο νηογνώµονας έχει σε ένα από τα κράτη µέλη την καταστατική έδρα του ή υποκατάστηµα 

εξουσιοδοτηµένο για τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν 
όλα τα θέµατα της αρµοδιότητάς του µε βάση τους κανονισµούς που ισχύουν για τις 
µεταφορές µε εσωτερική ναυσιπλοΐα. 

 
(5) Ο νηογνώµονας καθώς και οι πραγµατογνώµονές του χαίρουν καλής φήµης στον τοµέα των 

µεταφορών εσωτερικής ναυσιπλοΐας· οι πραγµατογνώµονες πρέπει να είναι σε θέση να 
τεκµηριώνουν τα επαγγελµατικά τους προσόντα. Ενεργούν υπό την ευθύνη του νηογνώµονα. 

 
(6) Ο νηογνώµονας επανδρώνεται µε επαρκές προσωπικό για την εκτέλεση των τεχνικών και 

διοικητικών καθηκόντων, την υποστήριξη, την επιθεώρηση και την έρευνα, το οποίο είναι 
ανάλογο προς τα καθήκοντα και τα καταχωρηµένα σκάφη και, επιπλέον, µεριµνά για την 
ανάπτυξη των επαγγελµατικών ικανοτήτων και την ενηµέρωση των κανονισµών. Ο 
νηογνώµονας διαθέτει επιθεωρητές σε τουλάχιστον ένα κράτος µέλος. 
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(7) Ο νηογνώµονας διέπεται από τις βασικές αρχές «Κώδικα δεοντολογίας». 
 
(8) Η διοίκηση και η διαχείριση του νηογνώµονα γίνονται µε τρόπο που να διασφαλίζει την 

εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που απαιτούν τα κράτη µέλη. 
 
(9) Ο νηογνώµονας είναι έτοιµος να παρέχει σχετικές πληροφορίες στα κράτη µέλη. 
 
(10) Η διαχείριση του νηογνώµονα καθορίζει και τεκµηριώνει την πολιτική και τους στόχους του, 

καθώς και τη δέσµευσή του, για τη διασφάλιση της ποιότητας και διασφαλίζει ότι η πολιτική 
αυτή είναι κατανοητή, εφαρµόζεται και διατηρείται σε όλα τα επίπεδα του νηογνώµονα. 

 
(11) Ο νηογνώµονας αναπτύσσει, εφαρµόζει και διατηρεί αποτελεσµατικό εσωτερικό σύστηµα 

διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο βασίζεται στα κατάλληλα µέρη διεθνώς 
ανεγνωρισµένων προτύπων διασφάλισης της ποιότητας και πληροί τα πρότυπα EN 45004 
(φορείς επιθεώρησης) και EN 29001, κατά τις διατάξεις του διεθνούς συνδέσµου 
νηογνωµόνων (IACS) για τη ρύθµιση της πιστοποίησης των συστηµάτων διασφάλισης της 
ποιότητας. Το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από 
ανεξάρτητο σώµα ελεγκτών, ανεγνωρισµένο από τις διοικητικές αρχές του κράτους όπου ο 
νηογνώµονας έχει την καταστατική έδρα του ή υποκατάστηµά του σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4, και το οποίο, µεταξύ άλλων, διασφαλίζει ότι : 

 
 (α) το σύστηµα κανόνων και κανονισµών του νηογνώµονα ορίζεται και διατηρείται µε 

συστηµατικό τρόπο, 
 
(β) τηρούνται οι κανόνες και κανονισµοί του νηογνώµονα, 
 
(γ) πληρούνται οι απαιτήσεις του θεσµοθετηµένου έργου για το οποίο είναι 

εξουσιοδοτηµένος ο νηογνώµονας, 
 
 (δ) καθορίζονται και τεκµηριώνονται οι ευθύνες, οι αρµοδιότητες και η αλληλεξάρτηση 

του προσωπικού, η εργασία του οποίου επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που 
παρέχει ο νηογνώµονας, 

 
(ε) όλες οι εργασίες διεξάγονται υπό ελεγχόµενες συνθήκες, 
 
(στ) υφίσταται σύστηµα επιτήρησης µε το οποίο παρακολουθούνται οι δραστηριότητες και 

οι εργασίες που διεξάγονται από επιθεωρητές και από τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό που απασχολείται απευθείας από τον νηογνώµονα, 
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(ζ) οι απαιτήσεις όσον αφορά σηµαντικές εργασίες που απαιτούνται από τον νόµο, για τις 

οποίες είναι αναγνωρισµένος ο νηογνώµονας, διεξάγονται ή επιτηρούνται απευθείας 
από τους αποκλειστικούς επιθεωρητές του ή από αποκλειστικούς επιθεωρητές άλλων 
αναγνωρισµένων νηογνωµόνων, 

 
(η) εφαρµόζεται σύστηµα για τη διαπίστευση των επιθεωρητών και τη συνεχή ενηµέρωση 

των γνώσεών τους, 
 
(θ) διατηρούνται στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επίτευξη των απαιτούµενων 

προτύπων όσον αφορά τα σηµεία που καλύπτουν οι παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς 
και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας, και 

 
(ι) υφίσταται ολοκληρωµένο σύστηµα προσχεδιασµένων και τεκµηριωµένων εσωτερικών 

ελέγχων των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα 
µέρη. 

 
(12) Το σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο σώµα 

ελεγκτών, ανεγνωρισµένο από τις διοικητικές αρχές του κράτους όπου ο νηογνώµονας έχει 
την καταστατική έδρα του ή υποκατάστηµά του σύµφωνα µε την παράγραφο 4. 

 
(13) Ο νηογνώµονας υποχρεούται να ευθυγραµµίσει τις προδιαγραφές του προς τις οικείες οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαβιβάζει εγκαίρως όλες τις σχετικές πληροφορίες στην 
επιτροπή. 

 
(14) Ο νηογνώµονας υποχρεούται να διαβουλεύεται τακτικά µε ήδη ανεγνωρισµένους 

νηογνώµονες ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ισοδυναµία και η εφαρµογή των τεχνικών 
προτύπων τους, και θα πρέπει να επιτρέπει τη συµµετοχή αντιπροσώπων από τα κράτη µέλη 
και άλλους σχετικούς φορείς κατά την ανάπτυξη των κανόνων και κανονισµών του. 
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Μέρος ΙΙ 

 
 

∆ιαδικασία αναγνώρισης των νηογνωµόνων 
 
Η απόφαση αναγνώρισης ενός νηογνώµονα δυνάµει του άρθρου 10 της παρούσας οδηγίας 
λαµβάνεται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 2, της 
παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία : 
 
1) Η αίτηση αναγνώρισης υποβάλλεται στην Επιτροπή από τους αντιπροσώπους του κράτους 

στο οποίο ο νηογνώµονας έχει την καταστατική έδρα του ή υποκατάστηµα εξουσιοδοτηµένο 
για τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν όλα τα θέµατα της 
αρµοδιότητάς του µε βάση τους κανονισµούς που διέπουν τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας. 
Επιπλέον, οι αντιπρόσωποι του εν λόγω κράτους αποστέλλουν όλες τις πληροφορίες και την 
τεκµηρίωση που απαιτείται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης µε τα κριτήρια αναγνώρισης. 

 
2) Οοιοδήποτε µέλος της επιτροπής µπορεί να ζητήσει είτε ακρόαση µε τον νηογνώµονα είτε να 

του παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες ή τεκµηρίωση. 
 
3) Η αναγνώριση αίρεται µε παρόµοιο τρόπο. Οοιοδήποτε µέλος της επιτροπής µπορεί να 

ζητήσει άρση της αναγνώρισης. Οι αντιπρόσωποι του κράτους που ζητούν την άρση πρέπει 
να υποβάλλουν τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση στις οποίες βασίζεται η αίτησή τους. 

 
4) Η Επιτροπή, κατά τη λήψη των αποφάσεων της, λαµβάνει υπόψη τις αποφάσεις που έχει 

λάβει η Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο όσον αφορά την αναγνώριση του 
σχετικού νηογνώµονα. Πριν από την αναγνώριση νηογνώµονα ο οποίος δεν έχει ακόµη 
αναγνωρισθεί από την Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο, η Επιτροπή 
συµβουλεύεται τη Γραµµατεία της Κεντρικής Επιτροπής. 

 
5) Μετά από κάθε απόφαση αναγνώρισης νηογνώµονα ή άρσης αναγνώρισης, τροποποιείται ο 

κατάλογος των αναγνωρισµένων νηογνωµόνων. 
 
6) Η Επιτροπή ενηµερώνει τους σχετικούς νηογνώµονες σχετικά µε τις αποφάσεις της 

επιτροπής. 
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Μέρος ΙΙΙ 

 
 

Κατάλογος των αναγνωρισµένων νηογνωµόνων 
 
Βάσει των κριτηρίων του Μέρους Ι και του Μέρους ΙΙ, οι ακόλουθοι νηογνώµονες αναγνωρίζονται 
προς το παρόν δυνάµει του άρθρου 10 της παρούσας οδηγίας: 
 
1) Bureau Veritas, 

2) Germanischer Lloyd, 

3) Lloyd's Register of Shipping. 

 

 

Έως ότου αναγνωρισθούν βάσει του Μέρους Ι και του Μέρους ΙΙ, οι νηογνώµονες που έχουν 
αναγνωρισθεί και εξουσιοδοτηθεί από ένα κράτος µέλος δυνάµει της οδηγίας 94/57/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 22ας Νοεµβρίου 1994, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους 
οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών 
αρχών1, αναγνωρίζονται και εξουσιοδοτούνται προς το παρόν και δυνάµει του άρθρου 10 της 
παρούσας οδηγίας µόνον για πλοία που πλέουν αποκλειστικά στις πλωτές οδούς του εν λόγω 
κράτους µέλους. 
 

 

________________________ 

 
 

                                                 
1  ΕΕ L 319, 12.12.1994, σ. 20. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 

2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 324, 29.11.2002, 
σ. 53). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI 

 
∆ιαδικαστικοί κανόνες για τη διενέργεια επιθεωρήσεων 

 
Άρθρο 1 

 
Εάν, κατά την επιθεώρηση, οι αρχές διαπιστώσουν ότι το σκάφος φέρει πιστοποιητικό που δεν 
ισχύει ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πιστοποιητικού, αλλά ότι το µη ισχύον 
πιστοποιητικό ή η µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού δεν αποτελούν εµφανή 
κίνδυνο, ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για 
να επανορθώσουν αυτή την κατάσταση. Η αρχή που χορήγησε το πιστοποιητικό ή το ανανέωσε 
τελευταία, πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά εντός επτά ηµερών. 
 

Άρθρο 2 
 

Εάν, κατά την επιθεώρηση που αναφέρεται στο άρθρο 1, οι αρχές διαπιστώσουν ότι το σκάφος δεν 
φέρει πιστοποιητικό ή το σκάφος αποτελεί εµφανή κίνδυνο, οι αρχές δύνανται να διακόψουν τον 
πλου του σκάφους µέχρις ότου ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για να επανορθωθεί η κατάσταση. 
Οι αρχές δύνανται επίσης να ορίζουν µέτρα που θα επιτρέψουν στο σκάφος να πλεύσει ασφαλώς, 
ενδεχοµένως µετά τη λήξη της µεταφοράς που εκτελεί, µέχρι τον τόπο όπου θα επιθεωρηθεί ή θα 
επισκευασθεί. Η αρχή που χορήγησε το πιστοποιητικό ή το ανανέωσε τελευταία, πρέπει να 
ενηµερώνεται σχετικά εντός επτά ηµερών. 

 
Άρθρο 3 

 
Κράτος µέλος που έχει διακόψει τον πλου σκάφους ή έχει ειδοποιήσει τον πλοιοκτήτη ότι 
προτίθεται να προβεί σε τέτοια ενέργεια αν δεν διορθωθούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, 
ενηµερώνει εντός επτά ηµερών την αρχή του κράτους µέλους η οποία χορήγησε ή ανανέωσε 
τελευταία, το πιστοποιητικό σχετικά µε την απόφαση που έλαβε ή προτίθεται να λάβει. 

 
Άρθρο 4 

 
Κάθε απόφαση για διακοπή του πλου σκάφους, η οποία λαµβάνεται βάσει των διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, αναφέρει λεπτοµερώς τους λόγους επί των 
οποίων βασίζεται. Κοινοποιείται αµελλητί στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος ταυτοχρόνως 
ενηµερώνεται για τα ένδικα µέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο των 
κρατών µελών και για τις προθεσµίες τους. 
 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

 

Προδιαγραφές που ισχύουν για φώτα σηµαιοδότησης, εγκαταστάσεις ραντάρ και δείκτες 

στροφόµετρων 

 

Περιεχόµενα 

 

Μέρος Ι: Προδιαγραφές όσον αφορά το χρώµα και την ένταση των φώτων καθώς και την 

έγκριση των φανών σηµατοδότησης των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

Μέρος ΙΙ: Προδιαγραφές όσον αφορά τις συνθήκες δοκιµής και έγκρισης των φανών 

σηµατοδότησης των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

Μέρος ΙΙΙ: Ελάχιστες προδιαγραφές και συνθήκες δοκιµής των εγκαταστάσεων ραντάρ που 

χρησιµοποιούν τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

Μέρος IV: Ελάχιστες προδιαγραφές και συνθήκες δοκιµής στροφοµέτρων που 

χρησιµοποιούν τα σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

Μέρος V: Προδιαγραφές για δοκιµές εγκατάστασης και επίδοσης του εξοπλισµού ραντάρ 

και των δεικτών στροφοµέτρων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

Μέρος VI: Υπόδειγµα καταλόγου των οργανισµών δοκιµής, του εγκεκριµένου εξοπλισµού 

και των αναγνωρισµένων εταιρειών εγκατάστασης 
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Μέρος Ι 

Προδιαγραφές όσον αφορά το χρώµα και την ένταση των φώτων καθώς και την έγκριση των 
φανών σηµατοδότησης των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας 

 
Περιεχόµενα 

 
Κεφάλαιο 1 Ορισµοί 
 
Άρθρο 1.01 Φανοί σηµατοδότησης 
  1.02 Φώτα σηµατοδότησης 
  1.03 Φωτεινές πηγές 
  1.04 Οπτικά στοιχεία 
  1.05 Φίλτρο 
  1.06 Σχέση µεταξύ IΟ, IΒ και t  
 
Κεφάλαιο 2 Προδιαγραφές για τα φώτα σηµατοδότησης 
 
Άρθρο 2.01 Χρώµα των φώτων σηµατοδότησης 
  2.02 Φωτεινή ένταση και εµβέλεια των φώτων σηµατοδότησης 
  2.03 ∆ιασπορά των φώτων σηµατοδότησης 
 
Κεφάλαιο 3 Προδιαγραφές των φανών σηµατοδότησης 
 
Άρθρο 3.01 Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Κεφάλαιο 4 ∆οκιµές, έγκριση και διακριτικά σήµατα 
 
Άρθρο 4.01 ∆οκιµές τύπου 
  4.02 ∆ιαδικασία δοκιµής 
  4.03 Πιστοποιητικό έγκρισης 
  4.04 ∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι 
  4.05 ∆ιακριτικά σήµατα 
 
 
Προσάρτηµα 
 
Υπόδειγµα πιστοποιητικού έγκρισης των φανών σηµατοδότησης των σκαφών 
εσωτερικής ναυσιπλοΐας 
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Κεφάλαιο 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Άρθρο 1.01 

Φανοί σηµατοδότησης 
 
1. Ως «φανοί», νοούνται οι συσκευές, οι οποίες χρησιµεύουν για την κατανοµή του φωτός που 

προέρχεται από τεχνητές φωτεινές πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων βασικών 
στοιχείων που χρησιµεύουν για το φιλτράρισµα, τη διάθλαση ή την ανάκλαση του φωτός και 
για τη στερέωση ή τη λειτουργία των φωτεινών πηγών. 

 
2. Οι φανοί που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς της σηµατοδότησης προς τα πλωτά µέσα 

ναυσιπλοΐας αποκαλούνται φανοί σηµατοδότησης. 
 

Άρθρο 1.02 

Φώτα σηµατοδότησης 

1. Ως «φώτα σηµατοδότησης», νοούνται οι φωτεινές ανταύγειες οι οποίες εκπέµπονται από τους 
φανούς σηµατοδότησης. 

 
2. Ως «εφίστιο φως», νοείται το λευκό φως που πρέπει να είναι ορατό σε τόξο του ορίζοντα 

225° και το οποίο εκπέµπει οµοιόµορφο φως χωρίς διακοπή κατά 112° 30´ προς κάθε πλευρά, 
από την πλώρη µέχρι 22° 30´ πίσω από τον εγκάρσιο άξονα προς κάθε πλευρά. 

 
3. Ως «πλευρικά φώτα», νοούνται το πράσινο φως στη δεξιά πλευρά και το κόκκινο φως στην 

αριστερή πλευρά, το καθένα από τα οποία πρέπει να είναι ορατό σε τόξο του ορίζοντα 112° 
30´ και τα οποία εκπέµπουν χωρίς διακοπή οµοιόµορφο φως, δηλαδή από την πλώρη µέχρι 
22° 30´ πίσω από τον εγκάρσιο άξονα της αντίστοιχης πλευράς του σκάφους. 

 
4. Ως «φως πρύµνης», νοείται το λευκό φως που πρέπει να είναι ορατό σε τόξο του ορίζοντα 

135° και το οποίο εκπέµπει χωρίς διακοπή οµοιόµορφο φως έτσι, ώστε να φωτίζει 67° 30´ 
από την πρύµνη προς κάθε πλευρά. 

 
5. Ως «κίτρινος φανός πρύµνης», νοείται το κίτρινο φως που πρέπει να είναι ορατό σε τόξο του 

ορίζοντα 135° και το οποίο εκπέµπει χωρίς διακοπή οµοιόµορφο φως έτσι, ώστε να φωτίζει 
γωνία 67° 30´ από την πρύµνη προς κάθε πλευρά. 
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6. Ως «φως που είναι ορατό από όλες τις πλευρές» νοείται το φως το οποίο πρέπει να είναι 

ορατό σε τόξο του ορίζοντα 360° και το οποίο εκπέµπει χωρίς διακοπή οµοιόµορφο φως. 
 
7. α) Ως «σπινθηρίζον φως», νοείται το φως το οποίο εκπέµπει αναλαµπές µε ρυθµό 40 µέχρι 

60 φορές ανά λεπτό. 
 
 β) Ως «ταχύ σπινθηρίζον φως», νοείται φως αναλάµπον µε ρυθµό 100 έως 120 φωτεινών 

κύκλων ανά λεπτό. 
 
 Το σπινθηρίζον φως είναι σειρά τακτικών φωτεινών κύκλων ανά χρονική µονάδα. 
 

8. Ανάλογα µε την φωτεινή τους ένταση, τα φώτα σηµατοδότησης ταξινοµούνται ως : 

- κανονικά φώτα, 

- λαµπρά φώτα, 

- ισχυρά φώτα. 

 

Άρθρο 1.03 

Φωτεινές πηγές 

 

Ως «φωτεινές πηγές», νοούνται οι ηλεκτρικές και µη ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες προορίζονται 

για την παραγωγή του φωτός στους φανούς σηµατοδότησης. 
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Άρθρο 1.04 

Οπτικά στοιχεία 

 

1. Ως «οπτικά στοιχεία», νοούνται οι διατάξεις οι οποίες συναπαρτίζονται από τα στοιχεία 
κατασκευής τα οποία διαθλώνται, ανακλώνται ή διαθλώνται και ανακλώνται 
συµπεριλαµβανοµένων των υποδοχών τους. Με τη λειτουργική επίδραση των στοιχείων 
αυτών, οι ακτίνες οι οποίες εκπέµπονται από µία φωτεινή πηγή κατευθύνονται σε 
καθορισµένες διευθύνσεις. 

 
2. Ως «έγχρωµα οπτικά στοιχεία», νοούνται εκείνα τα οπτικά στοιχεία τα οποία µεταβάλλουν το 

χρώµα και την ένταση του διερχόµενου φωτός. 
 
3. Ως «ουδέτερα οπτικά στοιχεία», νοούνται τα οπτικά στοιχεία τα οποία µεταβάλλουν την 

ένταση του διερχόµενου φωτός. 
 

Άρθρο 1.05 

Φίλτρο 

 

1. Ως «έγχρωµο φίλτρο», νοείται ένα επιλεκτικό φίλτρο που µεταβάλλει το χρώµα και την 
ένταση του διερχόµενου φωτός. 

 
2. Ως «ουδέτερο φίλτρο», νοείται ένα µη επιλεκτικό φίλτρο που µεταβάλλει την ένταση του 

διερχόµενου φωτός. 
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Άρθρο 1.06 

Σχέση µεταξύ ΙΟ, ΙΒ και t 

IO η φωτοµετρική φωτεινή ένταση σε νέα κηρία (cd) η οποία µετράται σε κανονική τάση για τα 
ηλεκτρικά φώτα. 

IB η λειτουργική φωτεινή ένταση σε νέα κηρία (cd). 

t η εµβέλεια σε χιλιόµετρα (km). 

 

Λαµβάνοντας, παραδείγµατος χάριν, υπόψη τον βαθµό γήρανσης της φωτεινής πηγής, τον βαθµό 

ακαθαρσίας των οπτικών στοιχείων και τις διακυµάνσεις της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου του 

σκάφους, γίνεται αποδεκτό ότι η τιµή του IB είναι κατά 25% χαµηλότερη από την τιµή του IO. 

Κατά συνέπεια : 

IB = 0.75 . IO 

Η σχέση µεταξύ IB και t των φώτων σηµατοδότησης ορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

IB = 0.2 . t2 . q-t 

Γίνεται αποδεκτό ότι η τιµή του συντελεστή ατµοσφαιρικής µετάδοσης q ανέρχεται σε 0,76, 

πράγµα που αντιστοιχεί µε µετεωρολογική ορατότητα 14,3 km. 
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Κεφάλαιο 2 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

Άρθρο 2.01 
 

Χρώµα των φώτων σηµατοδότησης 
 
1. Εφαρµόζεται στα φώτα πεντάχρωµο χρωµατικό σύστηµα µε τα εξής χρώµατα : 

- λευκό, 
- ερυθρό, 
- πράσινο, 
- κίτρινο, 
- µπλε. 

 
 Το σύστηµα αυτό συµµορφώνεται µε τις συστάσεις του δηµοσιεύµατος της διεθνούς 

επιτροπής φωτισµού CIE αριθ. 2.2 (TC-1.6) 1975 µε τίτλο «Τα χρώµατα των φώτων 
σηµατοδότησης». 

 
 Τα χρώµατα ισχύουν για το φως που εκπέµπεται από τα φώτα σηµατοδότησης. 
 
2. Οι οριακές διαχωριστικές γραµµές των χρωµατικών πεδίων οριοθετούνται µε βάση τις 

συντεταγµένες των ζωντανών σηµείων των αντίστοιχων πεδίων του πίνακα χρωµάτων µε 
βάση τη δηµοσίευση CIE αριθ. 2.2 (TC-1.6) του 1975 (βλ. σχετικά τον πίνακα χρωµάτων) : 

 
Χρώµα φωτός 
σηµατοδότησης 

Συντεταγµένες των σηµείων διατοµής 

 
 Λευκό……………….. 

x 
y 

0.310 
0.283 

0.443 
0.382 

0.500 
0.382 

0.500 
0.440 

0.453 
0.440 

0.310 
0.348 

 
 Ερυθρό………………. 

x 
y 

0.690 
0.290 

0.710 
0.290 

0.680 
0.320 

0.660 
0.320 

  

 
 Πράσινο……………… 

x 
y 

0.009 
0.720 

0.284 
0.520 

0.207 
0.397 

0.013 
0.494 

  

 
 Κίτρινο………………. 

x 
y 

0.612 
0.382 

0.618 
0.382 

0.575 
0.425 

0.575 
0.406 

  

 
 Μπλε………………… 

x 
y 

0.136 
0.040 

0.218 
0.142 

0.185 
0.175 

0.102 
0.105 
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όπου: 2930 Κ αντιστοιχεί στο φως µιας λυχνίας πυρακτώσεως σε κενό αέρος. 

 2856 Κ αντιστοιχεί στο φως λαµπτήρα πυρακτώσεως µε αέριο. 
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Άρθρο 2.02 
 

Φωτεινή ένταση και εµβέλεια των φώτων σηµατοδότησης 
 
Στον κατωτέρω πίνακα περιλαµβάνονται οι επιτρεπόµενες οριακές τιµές για το IO, IB και το t (για 
ηµερήσια και νυχτερινή χρήση) σύµφωνα µε τον χαρακτήρα των φώτων σηµατοδότησης. Οι 
αναφερόµενες τιµές ισχύουν για το φως που εκπέµπεται από τα φώτα σηµατοδότησης. 
 
Τα ΙΟ και IB εκφράζονται σε cd, ενώ το t σε km. 
 
Μέγιστες και ελάχιστες τιµές 
 

 Χρώµα του φωτός σηµατοδότησης 

Φύση των φώτων 

σηµατοδότησης 

Λευκό Πράσινο 

ερυθρό 

Κίτρινο Μπλε 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

  IO 

κανονικό IB 

  t 

2.7 

2.0 

2.3 

10.0 

7.5 

3.7 

1.2 

0.9 

1.7 

4.7 

3.5 

2.8 

1.1 

0.8 

1.6 

3.2 

2.4 

2.5 

0.9 

0.7 

1.5 

2.7 

2.0 

2.3 

  IO 

λαµπρό IB 

  t 

12.0 

9.0 

3.9 

33.0 

25.0 

5.3 

6.7 

5.0 

3.2 

27.0 

20.0 

5.0 

4.8 

3.6 

2.9 

20.0 

15.0 

4.6 

6.7 

5.0 

3.2 

27.0 

20.0 

5.0 

  IO 

ισχυρό  IB 

  t 

47.0 

35.0 

5.9 

133.0 

100.0 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47.0 

35.0 

5.9 

133.0 

100.0 

8.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Ωστόσο, για την ηµερήσια χρήση των κίτρινων σπινθηριζόντων φώτων ισχύει ελάχιστη φωτεινή 
ένταση (ΙΟ) 900 cd. 
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Άρθρο 2.03 
 

∆ιασπορά των φώτων σηµατοδότησης 
 
 
1. Οριζόντια διασπορά της φωτεινής έντασης 
 
1.1 Οι φωτεινές εντάσεις που παρατίθενται στο άρθρο 2.02 πρέπει να υπάρχουν σε όλες τις 

κατευθύνσεις οι οποίες διέρχονται στο οριζόντιο επίπεδο µέσα από την εστία ή µέσα από το 
κέντρο βάρους φωτός της ορθά ρυθµισµένης φωτεινής πηγής ενός κατακόρυφα 
τοποθετηµένου φανού σηµατοδότησης. 

 
1.2 Στην περίπτωση των εφίστιων φώτων των πρυµναίων φώτων και των πλευρικών φώτων οι 

οριζόµενες φωτεινές εντάσεις πρέπει να υπάρχουν σε οριζόντιο τόξο τουλάχιστον µέχρι 5° 
από τις οριακές γραµµές, εντός του οριζόµενου τοµέα. 

 
 Από το όριο των 5°, εντός του οριζόµενου τοµέα, µέχρι τις οριακές γραµµές, η φωτεινή 

ένταση επιτρέπεται να µειώνεται κατά 50 %. Εν συνεχεία, η φωτεινή ένταση πρέπει να 
µειώνεται βαθµιαία, έτσι ώστε µέσα σε 5° εκτός των οριακών γραµµών του τοµέα να 
διαχέεται µόνο αµελητέα ποσότητα φωτός. 

 
1.3 Στην περίπτωση των πλευρικών φώτων, η οριζόµενη φωτεινή ένταση πρέπει να τηρείται σε 

κατεύθυνση κατευθείαν εµπρός. Στην περίπτωση αυτή, οι φωτεινές εντάσεις πρέπει να 
µειώνονται σχεδόν στο µηδέν, σε περιοχή που τοποθετείται µεταξύ 1° και 3° εκτός του 
οριζόµενου τοµέα ακτινοβολίας. 

 
1.4 Στην περίπτωση των δίχρωµων και τρίχρωµων φανών σηµατοδότησης, η κατανοµή της 

φωτεινής έντασης πρέπει να είναι τόσο οµοιόµορφη, ώστε µέσα σε περιοχή 3° εκάστοτε προς 
κάθε πλευρά του µηδενικού σήµατος, η φωτεινή ένταση ούτε να υπερβαίνει την ανώτατη 
επιτρεπόµενη τιµή, αλλά ούτε και να υπολείπεται από την ελάχιστη απαιτούµενη τιµή. 

 
1.5 Η οριζόντια κατανοµή της φωτεινής έντασης του φανού σηµατοδότησης πρέπει να είναι 

στη συνολική γωνία ακτινοβολίας τόσο οµοιόµορφη, ώστε η διαφορά µεταξύ της ελάχιστης 
και της µέγιστης τιµής της φωτοµετρικής φωτεινής έντασης να µην υπερβαίνει τον 
παράγοντα 1,5. 

 
2. Κατακόρυφη κατανοµή των φωτεινών εντάσεων. 
 
 Σε περίπτωση που σηµειώνεται κλίση του φανού σηµατοδότησης κατά ± 5° σε σχέση προς το 

οριζόντιο επίπεδο, οι φωτεινές εντάσεις πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 80 % και στην 
περίπτωση που σηµειώνεται κλίση µέχρι ± 7,5° να ανέρχεται σε τουλάχιστον 60 % της 
φωτεινής έντασης που υπάρχει στις 0°, αν και δεν πρέπει να σηµειώνεται µεγαλύτερη από 1,2 
φορές υπέρβαση της φωτεινής έντασης που υπάρχει στις 0°. 
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Κεφάλαιο 3 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 

Άρθρο 3.01 
Τεχνικές προδιαγραφές 

 
1. Ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους φανούς σηµατοδότησης και 

τις φωτεινές πηγές πρέπει να εγγυώνται την ασφάλεια και αντοχή τους. 
 
2. Οι φωτεινές εντάσεις, τα χρώµατα και η κατανοµή τους δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα 

δοµικά στοιχεία του φανού σηµατοδότησης (παραδείγµατος χάριν το πλαίσιο στήριξης). 
 
3. Οι φανοί σηµατοδότησης πρέπει να είναι δυνατόν να στερεώνονται πάνω στο σκάφος µε 

απλό και ορθό τρόπο. 
 
4. Πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη αντικατάσταση της φωτεινής πηγής. 

 
Κεφάλαιο 4 

 
∆ΟΚΙΜΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

 
Άρθρο 4.01 
∆οκιµές τύπου 

 
Στο πλαίσιο της δοκιµής τύπου σύµφωνα µε τους «όρους δοκιµής και έγκρισης για τους φανούς 
σηµατοδότησης που χρησιµοποιούνται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα» εξακριβώνεται κατά πόσο οι 
φανοί σηµατοδότησης και οι φωτεινές τους πηγές συµµορφώνονται µε τις παρούσες απαιτήσεις. 
 

Άρθρο 4.02 
∆ιαδικασία δοκιµής 

 
1. Κατατίθεται αίτηση δοκιµής τύπου στην αρµόδια αρχή δοκιµής η οποία συνοδεύεται από δύο 

τουλάχιστον αντίγραφα των σχεδίων και δύο δείγµατα του φανού και των φωτεινών πηγών 
που απαιτούνται. 
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2. Εάν δεν προβληθούν αντιρρήσεις κατά τη δοκιµή, επιστρέφονται στον αιτούντα ένα 

εγκεκριµένο αντίγραφο των σχεδίων που συνόδευαν την αίτηση και ένα εγκεκριµένο δείγµα 
του φανού. Η αρχή της δοκιµής διατηρεί το άλλο αντίγραφο και το δεύτερο δείγµα. 

 
3. Ο κατασκευαστής υποβάλει δήλωση στην αρχή δοκιµής σύµφωνα µε την οποία όλα τα 

συστατικά µέρη του παραγόµενου φανού ανταποκρίνονται σε εκείνα του φανού που 
υποβλήθηκε σε δοκιµή τύπου. 

 
Άρθρο 4.03 

Πιστοποιητικό έγκρισης 
 
1. Εάν από τη δοκιµή τύπου προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι απαιτήσεις αυτές, ο τύπος του φανού 

σηµατοδότησης εγκρίνεται και χορηγείται στον αιτούντα το πιστοποιητικό έγκρισης, µε βάση 
το υπόδειγµα του προσαρτήµατος 1, µε τα διακριτικά σήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 
4.05. 

 
2. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού έγκρισης: 

 
- δύναται να τοποθετεί τα σήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 4.05 σε διάφορα 

εξαρτήµατα, 
 
- προβαίνει στην κατασκευή εφόσον τηρούνται τα σχέδια που έχει εγκρίνει η αρχή 

δοκιµής και βάσει της τεχνικής που έχει χρησιµοποιηθεί για τους λυχνοστάτες της 
δοκιµής τύπου, 

 
- τα εγκεκριµένα σχέδια και τα υποδείγµατα των λυχνοστατών µπορεί να τα τροποποιεί 

µόνο µε την έγκριση της αρχής δοκιµής. Η τελευταία µπορεί να αποφασίζει εάν το 
εκδοθέν πιστοποιητικό έγκρισης απαιτεί µόνο προσθήκες ή απαιτείται νέα αίτηση 
έγκρισης. 

 
Άρθρο 4.04 

∆ειγµατοληπτικοί έλεγχοι 
 
1. Η αρµόδια αρχή διεξαγωγής των δοκιµών δικαιούται να αφαιρεί φανούς σηµατοδότησης από 

την αλυσίδα της παραγωγής για τους σκοπούς της διεξαγωγής των δοκιµών ελέγχου. 
 
2. Εάν προκύπτουν σοβαρές ελλείψεις κατά τη διεξαγωγή των δοκιµών, η έγκριση µπορεί να 

ανακαλείται. 
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Άρθρο 4.05 

∆ιακριτικά σήµατα 
 
1. Οι φανοί σηµατοδότησης, οι οπτικές συσκευές και οι φωτεινές πηγές που έχουν λάβει 

έγκριση, επισηµαίνονται, όπως αναφέρεται κατωτέρω: 
 

  e . X . YY . nnn 

όπου "  e ", το σήµα έγκρισης, 

 
 
 «Χ», η χώρα που χορήγησε την έγκριση, όπου:  
 

1 = Γερµανία 18 = ∆ανία 

2 = Γαλλία 20 = Πολωνία 

3 = Ιταλία 21 = Πορτογαλία 

4 = Κάτω Χώρες 23 = Ελλάδα 

5 = Σουηδία 24 = Ιρλανδία 

6 = Βέλγιο 26 = Σλοβενία 

7 = Ουγγαρία 27 = Σλοβακία 

8 = Τσεχική ∆ηµοκρατία 29 = Εσθονία 

9 = Ισπανία 32 = Λεττονία 

11 = Ηνωµένο Βασίλειο 36 = Λιθουανία 

12 = Αυστρία 49 = Κύπρος 

13 = Λουξεµβούργο 50 = Μάλτα 

17 = Φινλανδία  

 

 «ΥΥ», τα τελευταία δύο ψηφία του έτους που χορηγήθηκε η έγκριση, και 

 «nnn» ο αριθµός έγκρισης που χορηγεί η αρχή δοκιµής. 
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