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ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΗΚΕ  ΑΠΟ: (ΑΟΑ –  Η΄ ΥΑΛΕ - Α/ΥΑΛΕ) …………………………………………………………………………………………. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: …………………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ 
Η΄ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ) ΑΑΛΕ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΑΛΕ 
ΑΠΟ ΑΟΑ Η΄ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ 

(ΥΝΑΝΠ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΑΛΕ ΑΠΟ 
ΑΟΑ  

(το αργότερο πέντε έτη αφότου διενεργήθηκε και 
εγκρίθηκε η ΑΑΛΕ ή από την τελευταία έγκριση 
αναθεώρηση της ή από την τελευταία επανεξέταση της 
από την Ενιαία Αρμόδια Αρχή (ΥΝΑΝΠ) ή από Α.Ο.Α.) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΑΛΕ ΑΠΟ ΥΑΛΕ Η΄ 
ΑΥΑΛΕ 

    

 

"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/14.1 Λειτουργεί η Λιμενική Εγκατάσταση σύμφωνα με τα 
επίπεδα ασφαλείας που ορίζει το συμβαλλόμενο 
κράτος; 

    

Α/14.2 Προκειμένου να προσδιορίζονται και να 
λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια, διεξάγονται στο επίπεδο ασφάλειας 
1, μέσω ενδεδειγμένων μέτρων, σε όλες τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις, λαμβανομένων υπόψη των 
κατευθύνσεων που παρέχονται στο μέρος Β του 
κώδικα, οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

    

Α/14.2.1 Διασφάλιση της επιτέλεσης όλων των σχετικών με 
την ασφάλεια καθηκόντων στη Λιμενική 
Εγκατάσταση; 

    

Α/14.2.2 Έλεγχο της πρόσβασης στη Λιμενική Εγκατάσταση;     
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/14.2.3 Παρακολούθηση της Λιμενικής Εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων αγκυροβολίας 
και προσόρμισης; 

    

Α/14.2.4 Παρακολούθηση των ζωνών περιορισμένης 
πρόσβασης για να διασφαλίζεται ότι έχουν 
πρόσβαση σε αυτές μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα; 

    

Α/14.2.5 Επίβλεψη του χειρισμού του φορτίου;     

Α/14.2.6 Επίβλεψη του χειρισμού των εφοδίων πλοίου;     

Α/14.2.7 Διασφάλιση της άμεσης διαθεσιμότητας 
επικοινωνίας ασφαλείας; 

    

Α/14.3 Εφαρμόζονται στο επίπεδο ασφαλείας 2 τα 
πρόσθετα μέτρα τα οποία ορίζονται στο σχέδιο 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης για κάθε 
δραστηριότητα η οποία περιγράφεται λεπτομερώς 
στο σημείο 14.2, λαμβανομένων υπόψη των 
κατευθύνσεων που παρέχονται στο μέρος Β του 
κώδικα; 

    

Α/14.4 Εφαρμόζονται στο επίπεδο ασφαλείας 3 περαιτέρω 
συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ορίζονται στο σχέδιο 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης για κάθε 
δραστηριότητα η οποία περιγράφεται λεπτομερώς 
στο σημείο 14.2, λαμβανομένων υπόψη των 
κατευθύνσεων που παρέχονται στο μέρος Β του 
κώδικα; 

    

Α/14.4.1 Ανταποκρίνονται στο επίπεδο ασφαλείας 3 οι 
λιμενικές εγκαταστάσεις στις σχετικές με την 
ασφάλεια οδηγίες που δίδονται από το 
συμβαλλόμενο κράτος; 

   
 
 
 
 

 



   ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ……………………………………………………………… 

  ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΑΛΕ   Σελίδα   4 Από  16  

 

"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/14.5 Προβλέπεται όταν ο υπεύθυνος Ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης πληροφορείται ότι ένα 
πλοίο αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΧΙ-2 
ή του Α΄ μέρους του κώδικα ή την εφαρμογή των 
ενδεδειγμένων μέτρων και διαδικασιών όπως 
περιγράφονται στο σχέδιο ασφάλειας πλοίου, και 
στην περίπτωση ασφάλειας 3, ύστερα από 
οποιεσδήποτε σχετικές με την ασφάλεια οδηγίες 
που δίδονται από το συμβαλλόμενο κράτος στην 
επικράτεια του οποίου βρίσκεται η λιμενική 
εγκατάσταση, να έρχονται σε επαφή και να 
συντονίζουν κατάλληλες δράσεις ο υπεύθυνος 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και ο 
αξιωματικός ασφάλειας πλοίου; 

    

Α/14.6 Προβλέπεται, όταν ο υπεύθυνος Ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης πληροφορείται ότι ένα 
πλοίο λειτουργεί σε επίπεδο ασφαλείας υψηλότερο 
από εκείνο της Λιμενικής Εγκατάστασης, να 
αναφέρει το ζήτημα στην αρμόδια αρχή και να 
έρχεται σε επαφή με τον αξιωματικός ασφάλειας 
πλοίου συντονίζοντας κατάλληλες δράσεις, εάν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο; 

    

A/15.1 Αποτελεί η αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων βασικό και αναπόσπαστο μέρος της 
διαδικασίας ανάπτυξης και ενημέρωσης του 
σχεδίου ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων; 
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/15.4 Διενεργείται περιοδική επανεξέταση και ενημέρωση 
των αξιολογήσεων ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
μεταβαλλόμενες απειλές ή/και ελάσσονες αλλαγές 
στη Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Α/15.4 Διενεργείται πάντοτε περιοδική επανεξέταση και 
ενημέρωση των αξιολογήσεων Ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων όταν λαμβάνουν χώρα σημαντικές 
αλλαγές στην Εγκατάσταση; 

    

"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/15.5 Περιλαμβάνει η αξιολόγηση ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων τουλάχιστον τα κατωτέρω 
στοιχεία: 

    

Α/15.5.1 Προσδιορισμό και εκτίμηση των σημαντικότερων 
περιουσιακών στοιχείων και υποδομών; 

   Παραπομπή: Β/15.5-15.8 

Α/15.5.2 Προσδιορισμό των πιθανών απειλών για τα 
περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές, της 
πιθανότητας να λάβουν χώρα αυτές καθώς και της 
κατάταξής τους κατά σειρά προτεραιότητας; 

   Παραπομπή: Β/15.9-15.12 

Α/15.5.3 Προσδιορισμό και κατάταξη κατά σειρά 
προτεραιότητας αντισταθμιστικών μέτρων, 
διαδικαστικών αλλαγών καθώς και βαθμού 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη μείωση της 
ευπάθειας; 

   Παραπομπή: Β/15.13-15.14 

Α/15.5.4 Προσδιορισμό των αδυναμιών 
συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου 
παράγοντα, της υποδομή, των πολιτικών και των 
διαδικασιών; 

   
 
 
 

Παραπομπή: Β/15.15-15.16 
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/15.6 Καλύπτει η αξιολόγηση ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων περισσότερες από μια λιμενικές 
εγκαταστάσεις; 

    

Α/15.7 Συντάχθηκε αναφορά μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
για τον τρόπο διενέργειας της αξιολόγησης, την 
περιγραφή κάθε σημείου ευπάθειας που 
εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης 
καθώς και την περιγραφή των αντισταθμιστικών 
μέτρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
την αντιμετώπιση εκάστου σημείου ευπάθειας; 

    

Α/15.7 Προστατεύεται η αναφορά αυτή από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίηση; 

    

Α/16.1 Έχει εκπονηθεί και διατηρείται για την Λιμενική 
Εγκατάσταση σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης; 

    

Α/16.1 Διαθέτει το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης τρία επίπεδα ασφάλειας όπως 
ορίζεται στο Μέρος Α΄ του κώδικα; 

    

Α/16.1.1 Το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης έχει 
προετοιμαστεί από αναγνωρισμένο Οργανισμό 
Ασφάλειας; 

    

Α/16.3 Έχει συνταχθεί το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης στη γλώσσα εργασίας της Λιμενικής 
Εγκατάστασης; 

    

Β/15.3 Η αξιολόγηση ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης 
επικεντρώνεται στα ακόλουθα στοιχεία; 

    

Β/15.3.1 Υλική Ασφάλεια;     

Β/15.3.2 Κατασκευαστική ακεραιότητα;     
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/15.3.3 Συστήματα ατομικής προστασίας;     

Β/15.3.4 Διαδικαστικές πολιτικές;     

Β/15.3.5 Συστήματα ραδιοεπικοινωνιών & τηλεπικοινωνιών 
συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών συστημάτων 
και δικτύων; 

    

Β/15.3.6 Σχετική υποδομή μεταφοράς     

Β/15.3.7 Βοηθητικές παροχές     

Β/15.3.8 Χώρους οι οποίοι εάν υποστούν βλάβη ή 
χρησιμοποιηθούν για αθέμιτη παρακολούθηση 
θέτουν σε κίνδυνο πρόσωπα περιουσιακά στοιχεία 
ή λειτουργίες εντός τις Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/15.4 Τα μέρη που συμμετέχουν σε αξιολόγηση 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης είναι σε θέση 
να αξιοποιούν τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων 
όσον αφορά: 

   Παραπομπή: Α/15.3 

Β/15.4.1 Τη γνώση των υφιστάμενων απειλών για την 
ασφάλεια και των μοντέλων που ακολουθούνται; 

    

Β/15.4.2 Την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, 
επικίνδυνων ουσιών και μηχανισμών; 

    

Β/15.4.3 Την αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις, των 
χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς 
προσώπων τα οποία μπορεί να απειλήσουν την 
ασφάλεια; 

    

Β/15.4.4 Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας; 
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/15.4.5 Τις μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
πρόκληση συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια; 

    

Β/15.4.6 Τις επιπτώσεις των εκρηκτικών στα κατασκευαστικά 
στοιχεία και τις υπηρεσίες τις Λιμενικής 
Εγκατάστασης; 

    

Β/15.4.7 Την ασφάλεια λιμενικών εγκαταστάσεων;     

Β/15.4.8 Τις επιχειρηματικές πρακτικές του λιμένα;     

Β/15.4.9 Τον σχεδιασμό αντιμετώπισης απρόοπτων 
καταστάσεων, την ετοιμότητα και την ανταπόκριση 
σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης; 

    

Β/15.4.10 Τα μέτρα υλικής ασφάλειας, π.χ. περίφραξη;     

Β/15.4.11 Τα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών και 
τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων 
υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων; 

    

Β/15.4.12 Τις μεταφορές και τα έργα πολιτικού μηχανικού;     

Β/15.4.13 Τις λειτουργίες πλοίου και λιμένα;     

Β/15.5 Υπάρχει διαδικασία για τον προσδιορισμό και την 
εκτίμηση των σημαντικών παγίων στοιχείων και 
υποδομών της Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/15.6 Στον προσδιορισμό και την εκτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων και υποδομών κατατάσσεται κατά σειρά 
προτεραιότητας η σχετική σημασία προστασίας κάθε 
στοιχείου; 
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/15.6 Εξετάζεται, εάν η Λιμενική Εγκατάσταση, η 
κατασκευή ή η επιμέρους εγκατάσταση μπορεί να 
συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς το εν λόγω στοιχείο, 
καθώς και ο βαθμός στον οποίο είναι δυνατή η ταχεία 
αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας; 

    

Β/15.7 Περιλαμβάνονται στα πάγια στοιχεία και τις 
υποδομές, η προστασία των οποίων θεωρείται 
σημαντική, τα κατωτέρω: 

    

Β/15.7.1 Χώροι πρόσβασης, εισόδου, προσέγγισης και 
αγκυροβολιάς, ελιγμών και προσόρμισης; 

    

Β/15.7.2 Εγκαταστάσεις υποδοχής φορτίων, τερματικοί 
σταθμοί, χώροι αποθήκευσης και ο εξοπλισμός 
μεταφοράς φορτίου; 

    

Β/15.7.3 Συστήματα, όπως διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, 
ραδιοεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, καθώς και 
υπολογιστικά συστήματα και δίκτυα; 

    

Β/15.7.4 Συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας πλοίων στο 
λιμένα και βοηθήματα ναυσιπλοΐας; 

    

Β/15.7.5 Μονάδες ισχύος, σωληνώσεις μεταφοράς φορτίου 
και παροχές νερού; 

    

Β/15.7.6 Γέφυρες, σιδηρόδρομοι, δρόμοι;     

Β/15.7.7 Πλοία εξυπηρέτησης λιμένα, περιλαμβανομένων 
πλοηγίδων, ρυμουλκών, φορτηγίδων; 

    

Β/15.7.8 Εξοπλισμός και συστήματα ασφάλειας και 
επιτήρησης; 

    

Β/15.7.9 Ύδατα που συνορεύουν με τη Λιμενική Εγκατάσταση;     
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/15.8 Περιλαμβάνει η διαδικασία διαβούλευση με τις 
αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις γειτνιάζουσες με 
τη Λιμενική Εγκατάσταση κατασκευές οι οποίες 
μπορούν να προκαλέσουν ζημιά εντός της 
εγκατάστασης ή να χρησιμοποιηθούν για την 
πρόκληση ζημιάς στην εγκατάσταση ή αθέμιτη 
παρακολούθηση της εγκατάστασης ή για την 
απόσπαση της προσοχής; 

    

Β/15.9 Προσδιορίζονται οι ενέργειες οι οποίες θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν απειλή για 
την ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων και υποδομών, 
καθώς και οι μέθοδοι υλοποίησης των ενεργειών 
αυτών, για την εκτίμηση της ευπάθειας δεδομένου 
περιουσιακού στοιχείου ή σημείου σε περίπτωση 
συμβάντος που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη 
θέσπιση και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας 
απαιτήσεων ασφάλειας, ώστε να καθίσταται 
δυνατός ο προγραμματισμός και η κατανομή πόρων; 

    

Β/15.9 Βασίζονται ο προσδιορισμός και η εκτίμηση κάθε 
δυνητικής ενέργειας και της χρησιμοποιούμενης 
μεθόδου σε διάφορους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων απειλών 
από κρατικές υπηρεσίες; 

    

Β/15.10 Η αξιολόγηση ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης 
περιλαμβάνει αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στο 
πλαίσιο διαβουλεύσεων με τους αρμόδιους εθνικούς 
οργανισμούς ασφάλειας για τον καθορισμό: 

    

Β/15.10.1 Οποιασδήποτε ιδιαίτερης πτυχής της Λιμενικής 
Εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης 
των πλοίων που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση, η 
οποία την καθιστά πιθανό στόχο επίθεσης; 
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/15.10.2 Των πιθανών συνεπειών όσον αφορά απώλειες ζωής, 
ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, οικονομικά 
πλήγματα, συμπεριλαμβανομένης της διάσπασης 
μεταφορικών συστημάτων, μιας επίθεσης στη 
Λιμενική Εγκατάσταση ή εναντίον της; 

    

Β/15.10.3 Της ικανότητας και της πρόθεσης εκείνων που 
ενδέχεται να εξαπολύσουν μια τέτοια επίθεση; 

    

Β/15.10.4 Του πιθανού είδους, ή ειδών, επίθεσης;     

Β/15.11 Στην αξιολόγηση ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης εξετάζονται όλες οι πιθανές απειλές 
στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και τα 
κατωτέρω είδη συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο 
την ασφάλεια: 

    

Β/15.11.1 Ζημιά ή καταστροφή του πλοίου ή της Λιμενικής 
Εγκατάστασης, π.χ. από εκρηκτικούς μηχανισμούς, 
εμπρησμό, δολιοφθορά ή βανδαλισμό; 

    

Β/15.11.2 Πειρατεία ή κατάληψη του πλοίου ή των ατόμων επί 
του πλοίου; 

    

Β/15.11.3 Παραβίαση φορτίου, βασικού εξοπλισμού ή βασικών 
συστημάτων του πλοίου ή εφοδίων του πλοίου; 

    

Β/15.11.4 Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, 
συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας 
λαθρεπιβατών; 

    

Β/15.11.5 Λαθρεμπόριο όπλων ή εξοπλισμού, 
συμπεριλαμβανομένων όπλων μαζικής 
καταστροφής; 

    

Β/15.11.6 Χρήση του πλοίου για τη μεταφορά ατόμων που 
επιδιώκουν την πρόκληση συμβάντος που θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια ή/ και του εξοπλισμού τους; 
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/15.12 Περιλαμβάνει η διαδικασία διαβούλευση με τις 
αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις γειτνιάζουσες με 
τη Λιμενική Εγκατάσταση κατασκευές οι οποίες 
μπορούν να προκαλέσουν ζημιά εντός της 
εγκατάστασης ή να χρησιμοποιηθούν για την 
πρόκληση ζημιάς στην εγκατάσταση ή αθέμιτη 
παρακολούθηση της εγκατάστασης ή για την 
απόσπαση της προσοχής; 

    

Β/15.11.7 Χρήση του ίδιου του πλοίου ως όπλου ή ως μέσου 
πρόκλησης ζημιάς ή καταστροφής ; 

    

Β/15.11.8 Αποκλεισμός των εισόδων, των ανυψωτικών 
δεξαμενών, των σημείων προσέγγισης του λιμένα κλπ; 

    

Β/15.11.9 Επίθεση με πυρηνικά, βιολογικά και χημικά 
όπλα; 

    

Β/15.13 Προσδιορίζονται και κατατάσσονται τα 
αντισταθμιστικά μέτρα κατά σειρά προτεραιότητας 
για τη μείωση της ευπάθειας μιας Λιμενικής 
Εγκατάστασης ή διασύνδεσης πλοίου/ λιμένα στις 
πιθανές απειλές; 

    

Β/15.14 Επιλέγονται τα μέτρα ασφάλειας βάσει 
παραγόντων, όπως η δυνατότητα μείωσης της 
πιθανότητας να λάβει χώρα επίθεση, και 
εκτιμώνται με τη χρήση πληροφοριών στις οποίες 
περιλαμβάνονται: 

    

Β/15.14.1 Επιθεωρήσεις, εξετάσεις και έλεγχοι 
ασφάλειας; 

    

Β/15.14.2 Διαβούλευση με ιδιοκτήτες και φορείς 
εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων, καθώς 
και ιδιοκτήτες/ φορείς εκμετάλλευσης γειτονικών 
κατασκευών, εάν χρειάζεται; 
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/15.15 Προσδιορίζονται τα σημεία αδυναμίας σε υλικές 
κατασκευές, συστήματα ατομικής προστασίας, 
διαδικασίες ή σε άλλους τομείς οι οποίοι μπορεί να 
οδηγήσουν σε συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον 
προσδιορισμό τρόπων εξάλειψης ή μετριασμού 
αυτών των σημείων αδυναμίας; 

    

Β/15.14.3 Ιστορικό πληροφοριών σχετικά με συμβάντα που 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια; 

    

Β/15.14.4 Εργασίες εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης;     

Β/15.16 Ο προσδιορισμός των σημείων αδυναμίας 
περιλαμβάνει εξέταση των κατωτέρω ζητημάτων: 

    

Β/15.16.1 Πρόσβαση στη Λιμενική Εγκατάσταση και στα 
πλοία που είναι προσορμισμένα στην 
εγκατάσταση από ξηρά και θάλασσα; 

    

Β/15.16.2 Κατασκευαστική ακεραιότητα των προβλητών, των 
εγκαταστάσεων και των συναφών κατασκευών; 

    

Β/15.16.3 Υφιστάμενων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων 
αναγνώρισης; 

    

Β/15.16.4 Υφιστάμενων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας 
που σχετίζονται με λιμενικές υπηρεσίες και 
βοηθητικές παροχές; 

    

Β/15.16.5 Μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού 
ραδιοεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιών, των 
λιμενικών υπηρεσιών και των βοηθητικών παροχών, 
συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών συστημάτων 
και δικτύων; 

    

Β/15.16.6 Γειτονικών ζωνών που μπορούν να αξιοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια επίθεσης ή για επίθεση; 
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"ISPS ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ 
ΑΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/15.16.7 Υφισταμένων συμφωνιών με ιδιωτικές εταιρείες 
ασφάλειας οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες 
ασφάλειας για πλοία από τη θάλασσα/ την ξηρά; 

    

Β/15.16.8 Οποιωνδήποτε αντικρουόμενων πολιτικών 
μεταξύ, διαδικασιών και μέτρων προστασίας και 
ασφάλειας; 

    

Β/15.16.9 Οποιωνδήποτε αντικρουόμενων αναθέσεων όσον 
αφορά καθήκοντα σχετικά με τη Λιμενική 
Εγκατάσταση και την ασφάλεια; 

    

Β/15.16.10 Οποιουδήποτε εξαναγκασμού και προσωπικού 
περιορισμού; 

    

Β/15.16.11 Οποιωνδήποτε ελλείψεων προσδιορίζονται κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης και των γυμνασίων; 

    

Β/15.16.12 Οποιωνδήποτε ελλείψεων προσδιορίζονται κατά τη 
διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας, ύστερα από 
συμβάντα ή προειδοποιήσεις, την αναφορά 
προβλημάτων ασφάλειας, την εφαρμογή μέτρων 
ελέγχου, ελέγχων, κλπ; 

    

Β/16.1 Έχει ο υπεύθυνος ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης την τελική ευθύνη για την 
προετοιμασία και διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης 
του σχεδίου ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.2 Έχουν προσδιοριστεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της Λιμενικής Εγκατάστασης και των δυνητικών 
κινδύνων για την ασφάλεια που οδήγησαν στην 
ανάγκη διορισμού ενός υπευθύνου ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης και προετοιμασίας 
σχεδίου ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης; 
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Υπουργική 
Απόφαση Αριθμ.  
4113.319/02/2014  
Άρθρο 2 παρ.β 
εδαφ.γγ 
‘’αναφοράς’’ 

Έχουν λάβει  χώρα σημαντικές αλλαγές στη 
λιμενική εγκατάσταση, ιδίως: 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΣΧΟΛΙΟ 

αααα στα όρια και τον τρόπο διασύνδεσης πλοίου 
/λιμενικής εγκατάστασης 

   

ββββ στα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποδομές της λιμενικής εγκατάστασης 

   

γγγγ στο είδος και τους πλόες των πλοίων που 
εξυπηρετούνται από τη λιμενική εγκατάσταση 
καθώς και στο είδος των διακινούμενων μέσω 
αυτής φορτίων 

   

δδδδ στις διαδικασίες χειρισμού των φορτίων και 
εξυπηρέτησης των επιβατών 

   

βββ επέλθουν μεταβολές στις απειλές που είχαν 
ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση 
ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης ή στην 
πιθανότητα εκδήλωσής τους, 
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ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΛΕ (ΝΑΙ-ΟΧΙ):…………………………………………………… 

ΑΝ ΝΑΙ ΑΝΑΛΗΦΘΗΣΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:……………………………………………………………………………………………………. 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ(ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ  Η΄ ΑΟΑ) ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΑΛΕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΑΠΛΕ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ   

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

   ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ: 


