
                                                                 ΟΔΗΓΙΑ 2005/65/ΕΚ 

Αναφορά Επανεξέτασης της 
Αξιολόγησης Ασφάλειας  

Του Λιμένα <<………………………………………………………...>> 
 

 

…….-……-2022 
 

Έκδοση 1η/Αναθεώρηση 00 

Αναφορά επανεξέτασης της αξιολόγησης της ασφάλειας υπόχρεου της οδηγίας 2005/65/ΕΚ λιμένα η οποία συνοδεύεται από λίστα ελέγχου-ερωτηματολόγιο. 
Αποτελεί μέρος της εγκεκριμένης ΑΑΛ,  επισυνάπτεται σε αυτήν και συνοδεύει το πρακτικό* της Αρχής Ασφάλειας Λιμένα.  
*(για την περίπτωση που ο Λιμένας διαθέτει ΣΑΛ, έχει συσταθεί  Αρχής Ασφάλειας Λιμένα  ). 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ(ΝΑΙ/ΟΧΙ):……………………………………………………... 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ1:.................................................................................................................................................. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ 
Η΄ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ) ΑΑΛ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ1 ΑΑΛ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ/ 
ΑΟΑ /ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΕΔΕΙΞΕ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΑΛ 

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΑΝ 

ΝΑΙ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΛΙΜΕΝΑ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΑΛ ΑΠΟ 
ΑΟΑ1  

(Συμπληρώνεται μόνο εάν ο λιμένας ανήκει στην 2η 
περίπτωση ήτοι το αργότερο πέντε έτη αφότου 
διενεργήθηκε και εγκρίθηκε η ΑΑΛ ή από την τελευταία 
έγκριση αναθεώρηση της ή από την τελευταία 
επανεξέταση της από το Συντονιστικό Κέντρο ή από 
Α.Ο.Α.) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΟΥ Η΄ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ) ΣΑΛ1  

(Συμπληρώνεται μόνο εάν ο λιμένας ανήκει στην 1η περίπτωση ήτοι 
απαιτείται να διατηρεί και να εφαρμόζει Σχέδιο Ασφάλειας Λιμένα) 

  

 

 (Π.χ εάν η παρούσα επανεξέταση 
πραγματοποιείται την 23-08-2022 η επόμενη 
επανεξέταση αλλά και τυχόν τροποποίηση εάν 
απαιτηθεί θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να 
εγκριθεί έως την 23-08-2027) 

 

 

 

 

 

 

 

1Περίπτωση 1η /Από την Αρχή Ασφάλειας Λιμένα : Υφίσταται πέραν της αξιολόγησης:  α)σχέδιο ασφάλειας λιμένα β)και έχει συσταθεί Αρχή ασφάλειας λιμένα. Στην περίπτωση αυτή η 
επανεξέταση της αξιολόγησης ασφάλειας λιμένα διενεργείται ετησίως με μέριμνα της Αρχής ασφάλειας λιμένα.  
Περίπτωση 2η /Από Α.Ο.Α: Δεν υφίσταται σχέδιο ασφάλειας λιμένα καθώς από την αξιολόγηση ασφάλειάς του λιμένα έχει προκύψει ότι τα όριά του συμπίπτουν με τα όρια της μίας μόνης 
υπάρχουσας σε αυτόν υπόχρεης στον Ευρωπαϊκό  Κανονισμό 725/2004  λιμενικής εγκατάστασης και ως εκ τούτου δεν έχει συσταθεί Αρχή ασφάλειας λιμένα. Στην περίπτωση αυτή με ευθύνη 
του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, επανεξετάζεται υποχρεωτικά από Α.Ο.Α το αργότερο πέντε έτη αφότου διενεργήθηκε ή από την τελευταία αναθεώρηση της ή από την 
τελευταία επανεξέταση της από την Ενιαία Αρμόδια Αρχή (ΥΝΑΝΠ) ή από Α.Ο.Α. 

Περίπτωση 3η /Από το Συντονιστικό Κέντρο:Το Συντονιστικό Κέντρο διενεργεί την επανεξέταση της αξιολόγησης ασφάλειας λιμένα όταν κριθεί απαραίτητο από αυτό.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Υπουργική 
Απόφαση Αριθμ.  
4113.319/02/2014  
Άρθρο 2 παρ.γ 
εδαφ.αα 
‘’αναφοράς’’ 

Έχει υπάρξει τροποποίηση: ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΟ 

ααα 

των ορίων μιας εκ των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός του 
λιμένα/ή της μοναδικής εγκατάστασης εντός 
του λιμένα 

   

ααα 

κάποιας εκ των εγκεκριμένων μελετών 
Αξιολόγησης Ασφάλειας (ΑΑΛΕ) των Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων που λειτουργούν εντός του 
λιμένα /της εγκεκριμένης μελέτης 
αξιολόγησης (ΑΑΛΕ) της μοναδικής 
εγκατάστασης εντός του λιμένα 

 

 
 

 

 

 

βββ 
ή μεταβολή των λιμενικών λειτουργιών σε 
περιοχή εντός των ορίων του λιμένα ή σε 
παρακείμενη του περιοχή,  
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Υπουργική 
Απόφαση Αριθμ.  
4113.319/02/2014  
Άρθρο 2 παρ.γ 
εδαφ.γγγ 
‘’αναφοράς’’ 

Έχουν λάβει  χώρα σημαντικές αλλαγές στη 
λιμενική εγκατάσταση, ιδίως: 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΟ 

αααα στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και στην 
υποδομή του, 

   

ββββ στις απειλές που έχουν ληφθεί υπόψη στην 
εγκεκριμένη μελέτη ΑΑΛ ή στην πιθανότητα 
εκδήλωσής τους ή και στον τρόπο εκδήλωσής 
τους, 

   

γγγγ στην οργανωτική δομή των Υπηρεσιών, 
Οργανισμών και Φορέων που εμπλέκονται 
στην ασφάλεια του λιμένα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (Δεν συμπληρώνεται αυτός ο πίνακας όταν δεν υφίσταται σχέδιο ασφάλειας λιμένα πέραν της αξιολόγησης ασφάλειας λιμένα και ως εκ τούτου δεν έχει συσταθεί  και Αρχή 
ασφάλειας λιμένα.) 
"ΟΔΗΓΙΑ 2005/65 

ΕΚ ΜΕΡΟΣ- 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 
 Η αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα καλύπτει τουλάχιστον: ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΑΑΛ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση σημαντικού 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υποδομών που 
είναι σημαντικά και πρέπει να προστατευθούν; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό πιθανών απειλών για τον εν 
λόγω υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές και το 
ενδεχόμενο πραγματοποίησής τους, προκειμένου 
να καθορισθούν και να ιεραρχηθούν μέτρα 
ασφαλείας; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό, την επιλογή και την ιεράρχηση 
αντιμέτρων και διαδικαστικών μεταβολών καθώς 
και του επιπέδου αποτελεσματικότητάς τους όσον 
αφορά τη μείωση της τρωτότητας; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό αδυναμιών, περιλαμβανόμενου 
του ανθρώπινου παράγοντα, σε υποδομές, 
πολιτικές και διαδικασίες; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό όλων των περιοχών οι οποίες 
έχουν σχέση με την ασφάλεια του λιμένα, με 
καθορισμό ταυτόχρονα των ορίων του λιμένα;  

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό θεμάτων ασφαλείας που 
απορρέουν από τη διεπαφή μεταξύ μέτρων για 
λιμενικές εγκαταστάσεις και άλλων μέτρων 
ασφαλείας λιμένα; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό του προσωπικού για το οποίο 
θα γίνει έρευνα του ιστορικού ή/και το οποίο θα 
λάβει έγκριση από τις αρχές ασφαλείας λόγω της 
εμπλοκής του σε περιοχές υψηλού κινδύνου; 
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"ΟΔΗΓΙΑ 

2005/65 ΕΚ 
ΜΕΡΟΣ- 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 
Η αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα καλύπτει τουλάχιστον: ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΑΑΛ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παράρτημα Ι Την υποδιαίρεση, εφόσον είναι χρήσιμη, του 
λιμένα ανάλογα με το ενδεχόμενο επελεύσεως 
συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια;  

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό διακυμάνσεων επικινδυνότητας, 
π.χ. με βάση την εποχικότητα; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό των ειδικών χαρακτηριστικών 
κάθε υποζώνης όπως θέση, προσβάσεις, 
τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια, σύστημα 
επικοινωνιών, ιδιοκτησία και χρήστες καθώς και 
άλλα στοιχεία που θεωρούνται συναφή με την 
ασφάλεια; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό ενδεχόμενων εκδοχών απειλής 
για τον λιμένα;  

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων συνεπειών 
της εκδοχής απειλής; Προσδιορίζονται τόσο οι 
άμεσες όσο και οι έμμεσες συνέπειες; Παρέχεται 
ειδική προσοχή στον κίνδυνο ανθρωπίνων 
θυμάτων; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό ενδεχομένων σωρευτικών 
επιπτώσεων συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό των τρωτών σημείων κάθε 
υποπεριοχής; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό όλων των οργανωτικών 
παραμέτρων των σχετικών με τη συνολική 
ασφάλεια λιμένα, περιλαμβανόμενης της 
κατανομής όλων των εξουσιών των συναφών με την 
ασφάλεια, των υφιστάμενων κανόνων και 
διαδικασιών; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό στο σύνολο της ασφαλείας 
λιμένα τρωτών σημείων σχετικών με οργανωτικές, 
νομοθετικές και διαδικαστικές παραμέτρους; 
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"ΟΔΗΓΙΑ 

2005/65 ΕΚ 
ΜΕΡΟΣ- 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 
Η αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα καλύπτει τουλάχιστον: ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΑΑΛ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό μέτρων, διαδικασιών και 
ενεργειών με σκοπό τη μείωση κρίσιμης σημασίας 
τρωτών σημείων; Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή 
στην ανάγκη και τα μέσα ελέγχου πρόσβασης ή 
περιορισμών σε ολόκληρο τον λιμένα ή σε 
συγκεκριμένα τμήματα λιμένα, περιλαμβανόμενης 
της ταυτοποίησης επιβατών, λιμενικών υπαλλήλων 
και άλλων εργαζομένων, επισκεπτών και 
πληρωμάτων, απαιτήσεων επίβλεψης ζωνών ή 
δραστηριοτήτων, ελέγχου φορτίου και αποσκευών; 
Τα μέτρα, οι διαδικασίες και οι ενέργειες 
συμβαδίζουν με τους εκτιμώμενους κινδύνους οι 
οποίοι είναι δυνατό να ποικίλλουν μεταξύ 
λιμενικών ζωνών; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό του τρόπου κατά τον οποίο 
μέτρα, διαδικασίες και ενέργειες πρέπει να 
ενισχυθούν ενόψει αύξησης του επιπέδου 
ασφαλείας; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό ειδικών απαιτήσεων για την 
αντιμετώπιση διαπιστωμένων προβλημάτων 
ασφαλείας όπως «ύποπτο» φορτίο, αποσκευή, 
εφοδιασμός με καύσιμα, προμήθειες προσώπων, 
άγνωστου κατόχου δέματα, γνωστοί κίνδυνοι (π.χ. 
βόμβα); Οι απαιτήσεις αυτές αναλύουν τις 
επιθυμητές συνθήκες είτε για διευθέτηση του 
κινδύνου όπου αυτός εντοπίζεται, είτε μετά από 
μεταφορά σε ασφαλή περιοχή; 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό μέτρων, διαδικασιών και 
ενεργειών με σκοπό τον περιορισμό και την 
άμβλυνση συνεπειών; 
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"ΟΔΗΓΙΑ 

2005/65 ΕΚ 
ΜΕΡΟΣ- 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ 
 Η αξιολόγηση ασφαλείας λιμένα καλύπτει τουλάχιστον: ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΑΑΛ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό κατανομής καθηκόντων ώστε να 
είναι δυνατή η ενδεδειγμένη και ορθή εφαρμογή 
των μέτρων, διαδικασιών και ενεργειών που 
προσδιορίζονται; 

    

Παράρτημα Ι Την καταβολή ιδιαίτερης προσοχής, ανάλογα με 
την περίπτωση, στη σχέση που έχει με άλλα 
σχέδια ασφαλείας (π.χ. σχέδια ασφαλείας 
λιμενικής εγκατάστασης) και άλλα υφιστάμενα 
μέτρα ασφαλείας; Δίδεται προσοχή στη σχέση με 
άλλα σχέδια απόκρισης (π.χ. σχέδιο 
αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας, σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης για λιμένα, σχέδιο ιατρικής επέμβασης, 
κ.λπ.); 

    

Παράρτημα Ι Τον προσδιορισμό απαιτήσεων επικοινωνίας για 
την εφαρμογή των μέτρων και διαδικασιών; 

    

Παράρτημα Ι Την καταβολή ιδιαίτερης προσοχής σε μέτρα για 
την προστασία από διαρροή πληροφοριών 
ευαίσθητων από άποψη ασφαλείας; 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΛΙΜΕΝΑ…………………………………………………………………………………………… 

  ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΑΛ  Σελίδα   9 Από  9  

 
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΛ  (ΝΑΙ-ΟΧΙ):………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΝ ΝΑΙ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ Η΄ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ/ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ  ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΛ: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                                                                              Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΑΠΛΕ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

                                                                                                        

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ………………………                                                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

 

                              Η΄ Ο Α.Ο.Α ………………………….. 

 

                     Η΄ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                                                                                                               ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ: 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             


