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ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ(ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ): ………………………………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΑΛΕ ΑΠΟ 
ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  ΣΑΛΕ(ΑΡΧΙΚΟΥ 
Η΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  ΑΑΛΕ ΑΠΟ ΑΟΑ 
Η΄ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (ΥΝΑΝΠ) 

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

    

(Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.: 2343.3-10/20251/2022/22-03-2022 οδηγία ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ πρέπει εντός δύο μηνών από την έγκριση της αναθεωρημένης ΑΑΛΕ να 
υποβάλλεται και αναθεωρημένο ΣΑΛΕ εάν δεν έχει υποβληθεί ταυτόχρονα με την ΑΑΛΕ.) 

"ISPS 
ΜΕΡΟΣ/ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

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; 

    

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; 

    



ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΕ  Σελίδα   3 Από  43  

 
"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

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  ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΕ  Σελίδα   4 Από  43  

 
"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

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; 

    

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; 

    



ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΕ  Σελίδα   5 Από  43  

 
"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/16.3 Περιλαμβάνει το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης τουλάχιστον τα κατωτέρω 
θέματα, λαμβανομένων υπόψη των 
κατευθύνσεων που παρέχονται στο μέρος Β 
του κώδικα: 

   Παραπομπή: Β/16.1-16.63 

Α/16.3.1 Μέτρα για την πρόληψη της εισόδου στη Λιμενική 
εγκατάσταση ή σε πλοίο όπλων ή άλλων 
επικίνδυνων ουσιών και μηχανισμών που έχουν 
σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται κατά 
προσώπων, πλοίων ή λιμένων και η μεταφορά των 
οποίων απαγορεύεται; 

    

Α/16.3.2 Μέτρα για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης στη Λιμενική Εγκατάσταση σε πλοία 
προσδεμένα στη Λιμενική Εγκατάσταση και σε 
ζώνες περιορισμένης πρόσβασης της 
εγκατάστασης; 

    

Α/16.3.3 Διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών για την 
ασφάλεια ή παραβιάσεων της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τη 
διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών της Λιμενικής 
Εγκατάστασης ή της διασύνδεσης πλοίου /λιμένα; 

    

Α/16.3.4 Διαδικασίες ανταπόκρισης σε οποιεσδήποτε 
οδηγίες σχετικές με την ασφάλεια ενδέχεται να 
δώσει το συμβαλλόμενο κράτος στην επικράτεια 
του οποίου βρίσκεται η Λιμενική Εγκατάσταση 
στο επίπεδο ασφάλειας 3; 

    

Α/16.3.5 Διαδικασίες εκκένωσης σε περίπτωση που 
απειλείται ή παραβιάζεται η ασφάλεια; 

    

Α/16.3.6 Καθήκοντα του προσωπικού της Λιμενικής 
Εγκατάστασης, το οποίο είναι επιφορτισμένο με 
καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια και άλλου 
προσωπικού της Λιμενικής Εγκατάστασης σε 
σχέση με πτυχές της ασφάλειας; 

    

Α/16.3.7 Διαδικασίες διασύνδεσης με τις σχετικές με την 
ασφάλεια δραστηριότητες του πλοίου; 

    



ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΕ  Σελίδα   6 Από  43  

 
"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/16.3.8 Διαδικασίες για την περιοδική αναθεώρηση του 
σχεδίου και την ενημέρωση του; 

    

Α/16.3.9 Διαδικασίες αναφοράς συμβάντων που θέτουν σε 
κίνδυνο την ασφάλεια; 

    

Α/16.3.10 Προσδιορισμό του υπευθύνου ασφάλειας της 
Λιμενικής Εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων 
στοιχείων επικοινωνίας επί 24ώρου βάσεως; 

    

Α/16.3.11 Μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των 
πληροφοριών οι οποίες περιέχονται στο σχέδιο; 

    

Α/16.3.12 Μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
ασφάλειας του φορτίου και του εξοπλισμού 
χειρισμού φορτίου στη Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Α/16.3.13 Διαδικασίες ελέγχου του σχεδίου ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Α/16.3.14 Διαδικασίες ανταπόκρισης σε περίπτωση 
ενεργοποίησης του συστήματος προειδοποίησης 
ασφάλειας πλοίου στη Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Α/16.3.15 Διαδικασίες διευκόλυνσης της παραμονής στην 
ακτή για το προσωπικό του πλοίου ή αλλαγών στο 
προσωπικό, καθώς και της πρόσβασης επισκεπτών 
στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων 
κοινωνικών υπηρεσιών και συνδικαλιστικών 
ενώσεων ναυτικών; 

    

Α/16.4 Το προσωπικό που διενεργεί εσωτερικούς 
ελέγχους των σχετικών με την ασφάλεια 
δραστηριοτήτων που ορίζονται στο σχέδιο ή 
εκτιμά την εφαρμογή του, έχει σχέση με τις 
δραστηριότητες που υποβάλλονται σε έλεγχο; 

    

Α/16.4 Η σχέση αυτή, εφόσον υφίσταται, οφείλεται στο 
μέγεθος και τη φύση της Λιμενικής εγκατάστασης; 

    

Α/16.5 To σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης 
συνδυάζεται με το σχέδιο ασφάλειας Λιμένα ή 
οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή σχέδια λιμένα 
έκτακτης ανάγκης, ή αποτελεί μέρος αυτών; 

    



ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΕ  Σελίδα   7 Από  43  

 
"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Α/16.7 Τηρείται το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης σε ηλεκτρονική μορφή και 
προστατεύεται με διαδικασίες οι οποίες 
αποσκοπούν στην πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης 
διαγραφής, καταστροφής ή τροποποίησης; 

    

Α/16.8 Προστατεύεται το σχέδιο από μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση ή κοινοποίηση; 

    

Α/16.9 Καλύπτει το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης περισσότερες από μια λιμενικές 
εγκαταστάσεις; 

    

Α/17.1 Έχει οριστεί υπεύθυνος ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης; 

    

Α/17.1 Έχει οριστεί το ίδιο άτομο υπεύθυνος ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης για μία ή περισσότερες 
λιμενικές εγκαταστάσεις; 

    

Α/17.2 Περιλαμβάνονται στα καθήκοντα και τις 
ευθύνες του υπεύθυνου ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης, πέραν των όσων ορίζονται σε 
άλλα σημεία του Μέρους Α του κώδικα, τα 
κατωτέρω: 

    

Α/17.2.1 Διενέργεια εκτενούς αρχικής επιθεώρησης 
ασφάλειας της λιμενικής Εγκατάστασης, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αξιολόγηση 
ασφάλειας της λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Α/17.2.2 Διασφάλιση της εκπόνησης και διατήρησης του 
σχεδίου ασφάλειας λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Α/17.2.3 Εφαρμογή και άσκηση του σχεδίου ασφάλειας της 
Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Α/17.2.4 Διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων της ασφάλειας 
της Λιμενικής Εγκατάστασης για τη διασφάλιση 
της συνέχισης ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας; 
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Α/17.2.5 Υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις και την 
ενσωμάτωση τους, κατά περίπτωση, στο σχέδιο 
ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης, 
προκειμένου να διορθώνονται οι ελλείψεις και να 
ενημερώνεται το σχέδιο ούτως ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη σχετικές αλλαγές στη 
Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Α/17.2.6 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και της 
επαγρύπνησης του προσωπικού της Λιμενικής 
Εγκατάστασης σχετικά με την ασφάλεια; 

    

Α/17.2.7 Διασφάλιση παροχής επαρκούς εκπαίδευσης στο 
προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια 
της Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Α/17.2.8 Αναφορά περιστατικών που απειλούν την 
ασφάλεια της Λιμενικής Εγκατάστασης στις 
αρμόδιες αρχές και την τήρηση σχετικών αρχείων; 

    

Α/17.2.9 Συντονισμό εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης με τον αρμόδιο 
υπεύθυνο ασφάλειας της εταιρείας και τον 
αξιωματικό ασφάλειας του πλοίου; 

    

Α/17.2.10 Συντονισμό με τις υπηρεσίες ασφάλειας εφόσον 
αυτό κρίνεται σκόπιμο; 

    

Α/17.2.11 Διασφάλιση της τήρησης των προτύπων για το 
προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια 
της Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Α/17.2.12 Διασφάλιση της σωστής λειτουργίας, υποβολής σε 
δοκιμές, βαθμονόμησης και συντήρησης του 
εξοπλισμού, εάν υπάρχει; 

    

Α/17.2.13 Στήριξη των αξιωματικών ασφάλειας πλοίων στην 
επιβεβαίωση της ταυτότητας εκείνων που ζητούν 
να επιβιβαστούν στο πλοίο όταν ζητείται; 

    

Α/17.3 Υπάρχει πρόβλεψη να δοθεί η αναγκαία βοήθεια 
για την επιτέλεση των καθηκόντων και των 
ευθυνών που επιβάλλονται από το κεφάλαιο ΧΙ-2 
και το μέρος Α του κώδικα; Στον υπεύθυνο 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης; 
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Α/18.1 Ο υπεύθυνος ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων και το αρμόδιο προσωπικό 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, έχει τις 
απαραίτητες γνώσεις και έχει λάβει εκπαίδευση, 
λαμβανομένων υπόψη των κατευθύνσεων που 
παρέχονται στο μέρος Β του κώδικα; 

   Παραπομπή: Β/18.1-18.3 

Α/18.2 Το προσωπικό λιμενικής εγκατάστασης έχει 
επίγνωση των ευθυνών του όπως αυτές 
περιγράφονται στο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης καθώς και επαρκείς γνώσεις και 
ικανότητες για την επιτέλεση των καθηκόντων που 
τους έχουν ανατεθεί, λαμβανομένων υπόψη των 
κατευθύνσεων που παρέχονται στο μέρος Β του 
κώδικα; 

    

Α/18.3 Λαμβάνουν χώρα γυμνάσια σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, στα οποία λαμβάνεται υπόψη ο τύπος 
της λειτουργίας της Λιμενικής Εγκατάστασης, ο 
τύπος του πλοίου που εξυπηρετεί η Λιμενική 
Εγκατάσταση και άλλες σχετικές περιστάσεις, 
λαμβανομένων υπόψη των κατευθύνσεων που 
παρέχονται στο μέρος Β του κώδικα; 

   Παραπομπή: Β/18.4-18.6 

Α/18.4 Διασφαλίζει, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων, τον αποτελεσματικό συντονισμό 
και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης συμμετέχοντας σε ασκήσεις σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβανομένων υπόψη 
των κατευθύνσεων που παρέχονται στο μέρος Β 
του κώδικα; 

   Παραπομπή: Β/ 

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; 
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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; 

    

Β/16.3 Το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης περιλαμβάνει: 

    

Β/16.3.1 Λεπτομερής αναφορά της διάρθρωση της οργάνωσης 
ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.3.2 Λεπτομερής αναφορά των σχέσεων της οργάνωσης 
με άλλες σχετικές αρχές και τα συστήματα 
επικοινωνίας για τη διασφάλιση αποτελεσματικής 
συνεχούς λειτουργίας της οργάνωσης, καθώς και 
τις σχέσεις του με άλλα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των πλοίων στο λιμένα; 

    

Β/16.3.3 Λεπτομερής αναφορά στα βασικά μέτρα ασφάλειας 
για επίπεδο ασφάλειας 1, τόσο επιχειρησιακά όσο 
και υλικά, τα οποία θα εφαρμόζονται; 

    

Β/16.3.4 Λεπτομερής αναφορά στα πρόσθετα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία θα επιτρέπουν στη Λιμενική 
Εγκατάσταση να μεταβαίνει χωρίς καθυστέρηση 
σε επίπεδο ασφάλειας 2 και όταν χρειάζεται, σε 
επίπεδο ασφάλειας 3; 

    

Β/16.3.5 Τακτική επανεξέταση ή έλεγχο, του σχεδίου 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και 
τροποποίησή του σύμφωνα με την ε μπειρία ή τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες; 

    

Β/16.3.6 Λεπτομερείς διαδικασίες αναφοράς στα σημεία 
επαφής των αρμοδίων συμβαλλομένων κρατών; 
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Β/16.4 Η προετοιμασία του σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης βασίστηκε σε μια ολοκληρωμένη 
αξιολόγηση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται 
με την ασφάλεια της Λιμενικής Εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένης, ιδιαίτερα, μιας 
ολοκληρωμένης αξιολόγησης των υλικών και 
επιχειρησιακών χαρακτηριστικών της 
συγκεκριμένης Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.5 Προβλέπει το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης την τήρηση αρχείων συμβάντων 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και απειλών, 
επανεξετάσεων, ελέγχων, εκπαίδευσης, 
γυμνασίων και ασκήσεων; 

    

Β/16.6 Ορίζει το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης το χρόνο εφαρμογής κάθε μέτρου 
ασφάλειας που περιλαμβάνει; 

    

Β/16.7 Περιέχει το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
σχετικά με τη χρήση πυροβόλων όπλων πάνω ή 
κοντά σε πλοία και μέσα λιμενικές 
εγκαταστάσεις, ιδίως δε όταν αφορά την 
εφαρμογή τους σε πλοία τα οποία μεταφέρουν 
επικίνδυνα είδη ή ουσίες; 

    
 
 
 
 
 

Β/16.8 Προσδιορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης τα κατωτέρω, τα 
οποία σχετίζονται με όλα τα επίπεδα 
ασφάλειας: 

   Παραπομπή: Β/16.3 

Β/16.8.1 Ο ρόλος και η διάρθρωση της οργάνωσης της 
Λιμενικής Εγκατάστασης όσον αφορά την 
ασφάλεια; 
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Β/16.8.2 Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι απαιτήσεις 
εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό της Λιμενικής 
Εγκατάστασης που συμμετέχει σε ζητήματα 
ασφάλειας και τα μέτρα επίδοσης που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση της ατομικής 
αποτελεσματικότητας κάθε μέλους του 
προσωπικού; 

    

Β/16.8.3 Οι σχέσεις της οργάνωσης ασφάλειας της 
Λιμενικής Εγκατάστασης με άλλες εθνικές ή 
τοπικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με 
ευθύνες σχετικά με την ασφάλεια; 

    

Β/16.8.4 Τα συστήματα επικοινωνίας που παρέχονται για 
τη διασφάλιση αποτελεσματικής και συνεχούς 
επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού ασφάλειας 
της Λιμενικής Εγκατάστασης, των πλοίων που 
βρίσκονται στον λιμένα και, κατά περίπτωση, με 
εθνικές ή τοπικές αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με ευθύνες σχετικά με την ασφάλεια; 

    

Β/16.8.5 Οι διαδικασίες ή τις δικλείδες ασφάλειας που 
είναι αναγκαίες για να είναι δυνατή πάντοτε η 
διατήρηση αυτής της συνεχούς επικοινωνίας; 

    

Β/16.8.6 Οι διαδικασίες και οι πρακτικές για την προστασία 
των κρίσιμων πληροφοριών σχετικά με την 
ασφάλεια που τηρούνται σε έντυπη ή σε 
ηλεκτρονική μορφή; 

    

Β/16.8.7 Οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη συνεχή 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων, 
των διαδικασιών και του εξοπλισμού ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για τον 
προσδιορισμό βλαβών ή δυσλειτουργιών 
εξοπλισμού ή συστημάτων και της αντιμετώπισης 
τους; 

    

Β/16.8.8 Οι διαδικασίες διασφάλισης της υποβολής και 
αξιολόγησης αναφορών σχετικών με πιθανές 
παραβιάσεις της ασφάλειας ή προβλήματα 
ασφάλειας; 
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Β/16.8.9 Οι διαδικασίες που αφορούν τη μεταφορά 
φορτίου; 

    

Β/16.8.10 Οι διαδικασίες που καλύπτουν την παράδοση 
των εφοδίων του πλοίου; 

    

Β/16.8.11 Οι διαδικασίες για την τήρηση και ενημέρωση 
αρχείων επικίνδυνων ειδών ή ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσης τους στη Λιμενική 
Εγκατάσταση; 

    

Β/16.8.12 Οι τρόποι ειδοποίησης και απόκτησης των 
υπηρεσιών θαλάσσιας περιπολίας και 
ειδικευμένων ομάδων έρευνας, 
συμπεριλαμβανομένων ερευνών για βόμβες και 
υποβρύχιων ερευνών; 

    

Β/16.8.13 Οι διαδικασίες παροχής βοήθειας στους 
υπεύθυνους ασφάλειας πλοίου όσον αφορά την 
εξακρίβωση της ταυτότητας των ατόμων που 
επιδιώκουν να επιβιβαστούν επί του πλοίου, όταν 
ζητείται; 

    

Β/16.8.14 Οι διαδικασίες διευκόλυνσης της παραμονής στην 
ακτή για το προσωπικό του πλοίου ή 
αντικατάστασης μελών του προσωπικού, καθώς 
και της πρόσβασης επισκεπτών στο πλοίο, 
συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων κοινωνικών 
υπηρεσιών και εργατικών οργανώσεων ναυτικών; 

    

Β/16.9 Επικεντρώνεται το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης τα μέτρα ασφαλείας τα οποία 
μπορούν να λαμβάνονται σε κάθε επίπεδο 
ασφάλειας, καλύπτοντας: 

    

Β/16.9.1 Την πρόσβαση στη Λιμενική Εγκατάσταση;     

Β/16.9.2 Ζώνες περιορισμένης πρόσβασης εντός της 
Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.9.3 Τη μεταφορά φορτίου;     
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/16.9.4 Την παραλαβή των εφοδίων του πλοίου;     

Β/16.9.5 Τη μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών;     

Β/16.9.6 Την παρακολούθηση της ασφάλειας της 
Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.10 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης τα μέτρα ασφάλειας τα οποία 
καλύπτουν όλους τους τρόπους πρόσβασης στη 
Λιμενική Εγκατάσταση που προσδιορίζονται 
στην αξιολόγηση ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης; 

    

Β/16.11 Προσδιορίζει το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης τις ενδεδειγμένες θέσεις όπου 
πρέπει να εφαρμόζονται περιορισμοί ή 
απαγορεύσεις πρόσβασης για κάθε ένα από τα 
επίπεδα ασφάλειας; 

    

Β/16.11 Προσδιορίζεται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης ο τύπος του περιορισμού ή της 
απαγόρευσης που θα εφαρμόζεται για κάθε 
επίπεδο ασφάλειας, καθώς και ο τρόπος 
επιβολής τους; 

    

Β/16.12 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης οι τρόποι αναγνώρισης που 
απαιτούνται σε κάθε επίπεδο ασφάλειας για να 
επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή ατόμων 
στη Λιμενική Εγκατάσταση, χωρίς να 
δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας; 

    

Β/16.12 Το σύστημα αναγνώρισης Λιμενικής 
Εγκατάστασης συντονίζεται με το σύστημα το 
οποίο εφαρμόζεται στα πλοία τα οποία 
επισκέπτονται τακτικά τη Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Β/16.12 Επιτρέπεται η πρόσβαση στους επιβάτες σε ζώνες 
περιορισμένης πρόσβασης χωρίς συνοδεία; 
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ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 
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Β/16.12 Ορίζει το σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης διατάξεις για τη διασφάλιση της 
τακτικής ενημέρωσης των συστημάτων 
αναγνώρισης και την πειθαρχική δίωξη 
κατάχρησης των διαδικασιών; 

    

Β/16.13 Απαγορεύεται η πρόσβαση στη Λιμενική 
Εγκατάσταση σε εκείνους που δεν είναι 
πρόθυμοι ή δεν μπορούν να αποδείξουν την 
ταυτότητα τους ή/και να επιβεβαιώσουν το σκοπό 
της επίσκεψης τους όταν τους ζητείται; 

    

Β/16.13 Αναφέρεται η απόπειρα πρόσβασης ατόμων που 
δεν είναι πρόθυμοι ή δεν μπορούν να 
αποδείξουν την ταυτότητα τους ή/και να 
επιβεβαιώσουν το σκοπό της επίσκεψης τους, 
στον υπεύθυνο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης και στις αρμόδιες σε θέματα 
ασφάλειας εθνικές ή τοπικές αρχές 

    

Β/16.14 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης οι χώροι όπου θα υποβάλλονται σε 
έρευνα πρόσωπα, προσωπικά είδη και οχήματα; 

    

Β/16.14 Είναι οι χώροι όπου θα υποβάλλονται σε έρευνα 
πρόσωπα, προσωπικά είδη και οχήματα σκεπαστοί 
για να διευκολύνεται η συνεχής λειτουργία, 
ανεξάρτητα από τις επικρατούσες καιρικές 
συνθήκες; 

    

Β/16.14 Μεταβαίνουν εφόσον υποβληθούν σε έρευνα, τα 
πρόσωπα, τα προσωπικά είδη και τα οχήματα στους 
περιορισμένους χώρους φύλαξης, επιβίβασης ή 
φόρτωσης αυτοκινήτων; 
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ΜΕΡΟΣ/ 
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Β/16.15 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης χωριστοί χώροι για τα άτομα που 
έχουν υποβληθεί σε έρευνα και τα προσωπικά είδη 
τους και για τα άτομα που δεν έχουν υποβληθεί σε 
έρευνα και τα προσωπικά είδη τους και, εάν είναι 
δυνατό, χωριστές ζώνες για τους επιβιβαζόμενους/ 
αποβιβαζόμενους επιβάτες, το προσωπικό του 
πλοίου και τα προσωπικά είδη του, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα άτομα που δεν έχουν 
υποβληθεί σε έρευνα δεν μπορούν να έρθουν σε 
επαφή με εκείνους που έχουν υποβληθεί σε 
έρευνα; 

    

Β/16.16 Ορίζεται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης η συχνότητα εφαρμογής των 
ελέγχων πρόσβασης, ιδίως εάν πρόκειται να 
εφαρμόζονται σε τυχαία ή περιστασιακή βάση; 

    

Β/16.17 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης για το επίπεδο ασφάλειας 1, τα 
σημεία ελέγχου όπου μπορεί να εφαρμόζονται τα 
κατωτέρω μέτρα ασφάλειας: 

    

Β/16.17.1 Ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, οι οποίες 
πρέπει να χωρίζονται με περίφραξη ή άλλα 
κιγκλιδώματα, σύμφωνα με πρότυπο το οποίο 
πρέπει να εγκρίνει το συμβαλλόμενο κράτος; 

    

Β/16.17.2 Έλεγχο της ταυτότητας όλων των προσώπων που 
επιθυμούν να εισέλθουν στη Λιμενική 
Εγκατάσταση σε σχέση με πλοίο, 
συμπεριλαμβανομένων των επιβατών, του 
προσωπικού του πλοίου και των επισκεπτών και 
επιβεβαίωση των λόγων για τους οποίους 
επιθυμούν να εισέλθουν στη Λιμενική 
Εγκατάσταση με έλεγχο, παραδείγματος χάρη, 
οδηγιών επιβίβασης, εισιτηρίων επιβατών, καρτών 
επιβίβασης, εντολών εργασίας κλπ; 
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ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 
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Β/16.17.3 Έλεγχο των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από 
εκείνους που επιθυμούν να εισέλθουν στη 
Λιμενική Εγκατάσταση σε σχέση με πλοίο; 

    

Β/16.17.4 Έλεγχο της ταυτότητας του προσωπικού της 
Λιμενικής Εγκατάστασης και των προσώπων που 
απασχολούνται εντός της Λιμενικής 
Εγκατάστασης και των οχημάτων τους; 

    

Β/16.17.5 Περιορισμός της πρόσβασης, ώστε να 
αποκλείονται εκείνοι που δεν απασχολούνται 
απάτη Λιμενική Εγκατάσταση ή δεν εργάζονται σε 
αυτή, εάν δεν μπορούν να αποδείξουν την 
ταυτότητα τους; 

    

Β/16.17.6 Υποβολή σε έρευνα προσώπων, προσωπικών 
ειδών, οχημάτων και του περιεχόμενου αυτών; 

    

Β/16.17.7 Προσδιορισμός των σημείων πρόσβασης που δεν 
χρησιμοποιούνται τακτικά και πρέπει να είναι 
μονίμως κλειστά ή ασφαλισμένα; 

    

Β/16.18 Σύμφωνα με το επίπεδο ασφάλειας 1, 
υποβάλλονται σε έρευνα όλοι όσοι επιθυμούν να 
εισέλθουν στη Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Β/16.18 Προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης η συχνότητα των 
ερευνών αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των 
σποραδικών ερευνών; 

    

Β/16.19 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης για το επίπεδο ασφάλειας 2, τα 
πρόσθετα μέτρα ασφάλειας που θα 
εφαρμόζονται και τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

    

Β/16.19.1 Διορισμό πρόσθετου προσωπικού για τη φύλαξη των 
σημείων πρόσβασης και τη διενέργεια περιπολιών 
στα περιμετρικά κιγκλιδώματα; 

    

Β/16.19.2 Περιορισμό του αριθμού των σημείων πρόσβασης 
στη Λιμενική Εγκατάσταση και προσδιορισμό των 
σημείων πρόσβασης που πρέπει να κλείσουν και 
του τρόπου επαρκούς ασφάλισης τους; 
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Β/16.19.3 Παροχή μέσων για την παρεμπόδιση της κίνησης στα 
υπόλοιπα σημεία πρόσβασης, π.χ. χωρίσματα 
ασφάλειας; 

    

Β/16.19.4 Αύξηση της συχνότητας των ερευνών σε πρόσωπα, 
προσωπικά είδη και οχήματα; 

    

Β/16.19.5 Απαγόρευση της πρόσβασης σε επισκέπτες οι 
οποίοι δεν μπορούν να αιτιολογήσουν, κατά 
τρόπο που να μπορεί να επαληθευτεί, γιατί 
επιθυμούν να εισέλθουν στη Λιμενική 
Εγκατάσταση; 

    

Β/16.19.6 Χρήση περιπολικών σκαφών για αύξηση της 
ασφάλειας από την πλευρά της θάλασσας; 

    

Β/16.20 Περιγράφονται λεπτομερώς στο σχέδιο ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης τα μέτρα ασφάλειας τα 
οποία μπορεί να λάβει η Λιμενική Εγκατάσταση, 
σε στενή συνεργασία μετά μέρη που 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και τα πλοία που 
βρίσκονται στη Λιμενική Εγκατάσταση και τα 
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν; 

    

Β/16.20.1 Αναστολή της πρόσβασης σε ολόκληρη τη Λιμενική 
Εγκατάσταση ή σε ένα μέρος της; 

    

Β/16.20.2 Χορήγηση άδειας πρόσβασης μόνο στα μέρη τα 
οποία αντιμετωπίζουν το συμβάν που θέτει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια ή την απειλή τέτοιου 
συμβάντος; 

    

Β/16.20.3 Αναστολή της κίνησης πεζών ή οχημάτων σε 
ολόκληρη τη Λιμενική Εγκατάσταση ή σε ένα μέρος 
της; 

    

Β/16.20.4 Αύξηση των περιπολιών ασφάλειας εντός της 
Λιμενικής Εγκατάστασης, εάν κρίνεται σκόπιμο; 

    

Β/16.20.5 Αναστολή των λιμενικών εργασιών σε ολόκληρη τη 
Λιμενική Εγκατάσταση ή σε ένα μέρος της; 
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Β/16.20.6 Κατεύθυνση των κινήσεων των πλοίων σε σχέση με 
ολόκληρη τη Λιμενική Εγκατάσταση ή με ένα 
μέρος της; 

    

Β/16.20.7 Εκκένωση ολόκληρης τη Λιμενικής Εγκατάστασης 
ή ενός μέρους της; 

    

Β/16.21 Προσδιορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης οι ζώνες περιορισμένης πρόσβασης 
που θα οριστούν εντός της Λιμενικής 
Εγκατάστασης καθώς και η έκταση τους, οι ώρες 
εφαρμογής, τα ληπτέα μέτρα ασφάλειας για τον 
έλεγχο της πρόσβασης σε αυτές και για τον 
έλεγχο των δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές; 

    

Β/16.21 Περιλαμβάνονται μέτρα για να διασφαλίζεται 
ότι οι προσωρινές ζώνες περιορισμένης 
πρόσβασης υποβάλλονται σε έλεγχο όσον 
αφορά την ασφάλεια τους, τόσο πριν από τη 
δημιουργία τους όσο και μετά, ώστε να 
διασφαλίζονται τα κατωτέρω: 

    

Β/16.21.1 Η προστασία των επιβατών, του προσωπικού του 
πλοίου, του προσωπικού της Λιμενικής 
Εγκατάστασης και των επισκεπτών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που την 
επισκέπτονται σε σχέση με πλοίο; 

    

Β/16.21.2 Η προστασία της Λιμενικής Εγκατάστασης;     

Β/16.21.3 Η προστασία των πλοίων που χρησιμοποιούν και 
εξυπηρετούν τη Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Β/16.21.4 Η προστασία κρίσιμων για την ασφάλεια χώρων 
και ζωνών εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.21.5 Η προστασία του εξοπλισμού και των 
συστημάτων ασφάλειας και επιτήρησης; 

    

Β/16.21.6 Η προστασία του φορτίου και των εφοδίων του 
πλοίου από παραβιάσεις; 
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Β/16.22 Διασφαλίζεται στο σχέδιο ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης ότι για όλες τις 
ζώνες περιορισμένης πρόσβασης έχουν 
οριστεί μέτρα για τον έλεγχο: 

    

Β/16.22.1 Της πρόσβασης ατόμων;     

Β/16.22.2 Της εισόδου, της στάθμευσης, της φόρτωσης και 
της εκφόρτωσης οχημάτων; 

    

Β/16.22.3 Της μετακίνησης και της αποθήκευσης του 
φορτίου και των εφοδίων του πλοίου; 

    

Β/16.22.4 Των ασυνόδευτων αποσκευών ή προσωπικών 
αντικειμένων; 

    

Β/16.23 Ορίζεται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης ότι όλες οι ζώνες περιορισμένης 
πρόσβασης φέρουν σαφή σήμανση η οποία 
υποδεικνύει ότι απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο 
και ότι η μη εξουσιοδοτημένη παρουσία εντός του 
χώρου αποτελεί παραβίαση της ασφάλειας; 

    

Β/16.24 Εφόσον υπάρχουν αυτόματες συσκευές 
εντοπισμού εισβολέων, έχουν την δυνατότητα 
αποστολής προειδοποιητικού σήματος σε ένα 
κέντρο ελέγχου που να μπορεί να θέτει σε 
λειτουργία συναγερμό; 

    

Β/16.25 Περιλαμβάνονται στις ζώνες περιορισμένης 
πρόσβασης, τα κατωτέρω: 

    

Β/16.25.1 Οι ζώνες της ακτής και της θάλασσας σε απευθείας 
επαφή με το πλοίο; 

    

Β/16.25.2 Οι ζώνες επιβίβασης και αποβίβασης, οι ζώνες 
παραμονής και διενέργειας ελέγχων των επιβατών 
και του προσωπικού του πλοίου, 
συμπεριλαμβανομένων των σημείων έρευνας; 

    

Β/16.25.3 Οι ζώνες όπου λαμβάνει χώρα η φόρτωση, η 
εκφόρτωση ή η αποθήκευση φορτίου και εφοδίων; 
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Β/16.25.4 Tα μέρη όπου φυλάσσονται κρίσιμες για την 
ασφάλεια πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
των εγγράφων που σχετίζονται με το φορτίο; 

    

Β/16.25.5 Οι ζώνες όπου φυλάσσονται επικίνδυνα είδη και 
επικίνδυνες ουσίες; 

    

Β/16.25.6 Οι χώροι ελέγχου των συστημάτων διαχείρισης της 
κυκλοφορίας των πλοίων, τα κτίρια βοηθημάτων 
ναυσιπλοΐας και ελέγχου του λιμένα, 
συμπεριλαμβανομένων των χώρων ελέγχου 
ασφάλειας και επιτήρησης; 

    

Β/16.25.7 Οι ζώνες όπου αποθηκεύεται ή βρίσκεται 
εξοπλισμός ασφάλειας και επιτήρησης; 

    

Β/16.25.8 Οι βασικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικού 
εξοπλισμού, ραδιοεπικοινωνιών και 
τηλεπικοινωνιών, ύδατος και άλλων βοηθητικών 
παροχών; 

    

Β/16.25.9 Άλλα σημεία της Λιμενικής Εγκατάστασης όπου 
πρέπει να ισχύουν περιοριστικά μέτρα για την 
πρόσβαση πλοίων, οχημάτων και ατόμων; 

    

Β/16.26 Υπάρχει συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές ώστε τα 
μέτρα ασφάλειας να επεκτείνονται σε περιορισμούς 
σχετικά με την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε 
κατασκευές από όπου είναι δυνατή η 
παρακολούθηση της Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.27 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης για το επίπεδο ασφάλειας 1, τα 
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται σε 
ζώνες περιορισμένης πρόσβασης και τα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 

    

Β/16.27.1 Ύπαρξη μόνιμων ή προσωρινών κιγκλιδωμάτων γύρω 
από τη ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, σύμφωνα με 
πρότυπο το οποίο θα εγκρίνει το συμβαλλόμενο 
κράτος; 
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Β/16.27.2 Ύπαρξη σημείων πρόσβασης όπου μπορεί να 
ελέγχεται η πρόσβαση με φύλακες ασφάλειας, όταν 
χρησιμοποιούνται, και οι οποίοι μπορούν να 
ασφαλιστούν αποτελεσματικά με κλείδωμα ή 
κιγκλίδωμα, όταν δεν χρησιμοποιούνται; 

    

Β/16.27.3 Παροχή καρτών οι οποίες πρέπει να επιδεικνύονται 
ούτως ώστε να αποδεικνύεται η άδεια εισόδου και 
παραμονής των ατόμων σε ζώνη περιορισμένης 
πρόσβασης; 

    

Β/16.27.4 Σαφή σήμανση των οχημάτων για τα οποία 
επιτρέπεται η είσοδος σε ζώνες περιορισμένης 
πρόσβασης; 

    

Β/16.27.5 Φύλαξη και περιπολίες;     

Β/16.27.6 Χρήση αυτόματων συσκευών εντοπισμού εισβολέων, 
ή εξοπλισμού ή συστημάτων επιτήρησης, για τον 
εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή 
κίνησης εντός των ζωνών περιορισμένης 
πρόσβασης; 

    

Β/16.27.7 Έλεγχο των κινήσεων πλοίων κοντά στα πλοία που 
χρησιμοποιούν τη Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Β/16.28 Επικεντρώνεται στο σχέδιο ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης για το επίπεδο 
ασφάλειας 2, στην αύξηση της συχνότητας 
και της έντασης της παρακολούθησης των 
ζωνών περιορισμένης πρόσβασης και του 
ελέγχου της πρόσβασης σε αυτές και 
ορίζονται τα πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, τα 
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν; 

    

Β/16.28.1 Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των 
κιγκλιδωμάτων ή των περιφράξεων γύρω από τις 
ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης περιπολιών ή 
αυτόματων συσκευών εντοπισμού εισβολέων; 
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Β/16.28.2 Μείωση του αριθμού των σημείων πρόσβασης στις 
ζώνες περιορισμένης πρόσβασης και αύξηση των 
ελέγχων που εφαρμόζονται στα υπόλοιπα σημεία 
πρόσβασης; 

    

Β/16.28.3 Περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη στάθμευση δίπλα 
σε πλοία που είναι προσδεμένα; 

    

Β/16.28.4 Περαιτέρω μέτρα περιορισμού της πρόσβασης, των 
κινήσεων και της αποθήκευσης στις ζώνες 
περιορισμένης πρόσβασης; 

    

Β/16.28.5 Χρήση εξοπλισμού συνεχούς παρακολούθησης και 
επιτήρησης; 

    

Β/16.28.6 Αύξηση του αριθμού και της συχνότητας των 
περιπολιών, συμπεριλαμβανομένων περιπολιών στη 
θάλασσα, που πραγματοποιούνται στα όρια των 
ζωνών περιορισμένης πρόσβασης και εντός αυτών; 

    

Β/16.28.7 Καθορισμό σημείων πρόσβασης σε χώρους δίπλα 
στις ζώνες περιορισμένης πρόσβασης και 
περιοριστικών μέτρων όσον αφορά την πρόσβαση 
σε αυτές; 

    

Β/16.28.8 Επιβολή περιοριστικών μέτρων όσον αφορά την 
πρόσβαση ανεξουσιοδότητων σκαφών σε ύδατα που 
συνορεύουν με τα πλοία που χρησιμοποιούν τη 
Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Β/16.29 Περιγράφονται λεπτομερώς στο σχέδιο 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία μπορεί να λάβει η 
Λιμενική Εγκατάσταση, σε στενή συνεργασία 
με τα μέρη που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
και τα πλοία που βρίσκονται στη Λιμενική 
Εγκατάσταση και τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 
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Β/16.29.1 Ορισμό πρόσθετων ζωνών περιορισμένης 
πρόσβασης εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης, 
κοντά στο συμβάν που θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια ή στη θέση όπου πιστεύεται ότι υπάρχει 
απειλή για την ασφάλεια, στις οποίες απαγορεύεται 
η είσοδος; 

    

Β/16.29.2 Προετοιμασία για την έρευνα των ζωνών 
περιορισμένης πρόσβασης ως μέρος της έρευνας 
ολόκληρης της Λιμενικής Εγκατάστασης ή ενός 
μέρους της; 

    

Β/16.30 Τα μέτρα ασφάλειας που σχετίζονται με τη 
μεταφορά φορτίου προλαμβάνουν 
παραβιάσεις φορτίου και αποτρέπουν την 
αποδοχή και την αποθήκευση φορτίου το 
οποίο δεν προοριζόταν για μεταφορά στη 
Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Β/16.31 Περιλαμβάνονται στα μέτρα ασφάλειας οι 
διαδικασίες ελέγχου του καταλόγου απογραφής 
σε σημεία πρόσβασης στη Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Β/16.31 Μετά τη μεταφορά του φορτίου στη Λιμενική 
Εγκατάσταση υπάρχει η δυνατότητα να 
αναγνωρίζεται ότι έχει ελεγχθεί και έχει γίνει 
δεκτό για φόρτωση σε πλοίο ή για προσωρινή 
αποθήκευση σε ζώνη περιορισμένης πρόσβασης 
πριν από τη φόρτωση του; 

    

Β/16.31 Υπάρχουν μέτρα για τον περιορισμό της εισόδου 
στη Λιμενική Εγκατάσταση φορτίου για το οποίο 
δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία 
φόρτωσης; 

    

Β/16.32 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης για το επίπεδο ασφάλειας 1, τα 
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς φορτίου και τα 
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν: 
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Β/16.32.1 Τυπικό έλεγχο του φορτίου, των μονάδων 
μεταφοράς φορτίου και των χώρων αποθήκευσης 
φορτίου εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης πριν 
από τις εργασίες μεταφοράς φορτίου και κατά τη 
διάρκεια τους; 

    

Β/16.32.2 Ελέγχους για να διασφαλίζεται ότι το φορτίο που 
εισέρχεται στη Λιμενική Εγκατάσταση είναι 
σύμφωνο με το αναγραφόμενο στο δελτίο 
αποστολής ή σε ισοδύναμα σχετικά με το φορτίο 
έγγραφα; 

    

Β/16.32.3 Έρευνες οχημάτων;     

Β/16.32.4 Έλεγχο των σφραγίδων και των άλλων μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την αποτροπή 
παραβιάσεων του φορτίου μετά την είσοδο στη 
Λιμενική Εγκατάσταση και μετά την αποθήκευση 
σε αυτή; 

    

Β/16.33 Πραγματοποιείται ο έλεγχος του φορτίου με 
τους κατωτέρω τρόπους: 

    

Β/16.33.1 Οπτική και υλική εξέταση;     

Β/16.33.2 Χρήση εξοπλισμού σάρωσης/ εντοπισμού, 
μηχανολογικών διατάξεων ή σκύλων; 

    

Β/16.34 Όταν η κίνηση του φορτίου είναι τακτική ή 
επαναλαμβανόμενη, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας 
Εταιρείας (ΥΑΕ) ή ο Αξιωματικός Ασφάλειας 
Πλοίου (ΑΑΠ) μπορεί, σε συνεννόηση με τη 
Λιμενική Εγκατάσταση, να συμφωνεί ρυθμίσεις με 
τους φορτωτές ή όποια άλλα άτομα είναι 
υπεύθυνα για το φορτίο αυτό, οι οποίες να 
καλύπτουν τον έλεγχο; Eκτός του πλοίου, τη 
σφράγιση, τον προγραμματισμό, τα συνοδευτικά 
έγγραφα Οι ρυθμίσεις αυτές θα κοινοποιούνται 
και θα συμφωνούνται με τον ενδιαφερόμενο ΥΑΛΕ. 
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"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 
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Β/16.34 Οι ρυθμίσεις αυτές θα κοινοποιούνται και θα 
συμφωνούνται με τον ενδιαφερόμενο ΥΑΛΕ; 

    

Β/16.35 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης για το επίπεδο ασφάλειας 2, τα 
πρόσθετα μέτρα ασφάλειας που θα 
εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς φορτίου για ενίσχυση του 
ελέγχου και τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

    

Β/16.35.1 Λεπτομερή έλεγχο του φορτίου, των μονάδων 
μεταφοράς φορτίου και των χώρων αποθήκευσης 
φορτίου εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.35.2 εντατικότερους ελέγχους, ως κρίνεται σκόπιμο, 
για να διασφαλίζεται ότι στη Λιμενική 
Εγκατάσταση εισέρχεται, αποθηκεύεται 
προσωρινά και, στη συνέχεια, φορτώνεται στο 
πλοίο, μόνο το φορτίο που συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα έγγραφα; 

    

Β/16.35.3 Εντατικότερες έρευνες οχημάτων;     

Β/16.35.4 Συχνότερο και λεπτομερέστερο έλεγχο των 
σφραγίδων και των άλλων μεθόδων που 
χρησιμοποιούνται για την πρόληψη παραβιάσεων; 

    

Β/16.36 Λεπτομερής έλεγχος του φορτίου μπορεί να 
επιτυγχάνεται με κάποιους από τους κατωτέρω 
τρόπους ή/ και με όλους; 

    

Β/16.36.1 1 με συχνότερο και λεπτομερέστερο έλεγχο του 
φορτίου, των μονάδων μεταφοράς φορτίου και 
των χώρων αποθήκευσης φορτίου εντός της 
Λιμενικής Εγκατάστασης (οπτική και υλική 
εξέταση); 

    

Β/16.36.2 2 αύξηση της συχνότητας χρήσης εξοπλισμού 
σάρωσης/εντοπισμού, μηχανολογικών 
διατάξεων ή σκύλων ; 
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"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
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Β/16.36.3 3 συντονισμό ενισχυμένων μέτρων ασφάλειας 
με τον φορτωτή ή άλλο αρμόδιο μέρος, επιπλέον 
των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται; 

    

Β/16.37 Περιγράφονται λεπτομερώς στο τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία μπορεί να λάβει η 
Λιμενική Εγκατάσταση, σε στενή συνεργασία 
μετά μέρη που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
και τα πλοία που βρίσκονται στη Λιμενική 
Εγκατάσταση και τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

    

Β/16.37.1 Περιορισμό ή αναστολή των μετακινήσεων φορτίου 
ή των σχετικών με αυτό εργασιών σε ολόκληρη τη 
Λιμενική Εγκατάσταση, ή σε ένα μέρος της, ή σε 
συγκεκριμένα πλοία; 

    

Β/16.37.2 Έλεγχο του καταλόγου απογραφής των 
επικίνδυνων ειδών και ουσιών που υπάρχουν στη 
Λιμενική Εγκατάσταση και της θέσης τους; 

    

Β/16.38 Τα   μέτρα  ασφάλειας   όσον   αφορά  την 
παραλαβή των εφοδίων: 

    

Β/16.38.1 Διασφαλίζουν  τον  έλεγχο  των  εφοδίων  του 
πλοίου και την ακεραιότητα της συσκευασίας; 

    

Β/16.38.2 Αποτρέπουν την περίπτωση αποδοχής των 
εφοδίων του πλοίου χωρίς επιθεώρηση; 

    

Β/16.38.3 Προλαμβάνουν τις παραβιάσεις;     

Β/16.38.4 Αποτρέπουν την αποδοχή  εφοδίων πλοίου, 
εκτός εάν έχουν παραγγελθεί; 

    

Β/16.38.5 Διασφαλίζουν ότι το όχημα μεταφοράς 
υποβάλλεται σε έρευνα; 

    

Β/16.38.6 Διασφαλίζουν   τη   συνοδεία   των   οχημάτων 
μεταφοράς εντός της Λιμενικής Εγκατάστασης; 
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ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 
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Β/16.39 Όσον αφορά  τα  πλοία  που  χρησιμοποιούν 
συχνά     τη    Λιμενική    Εγκατάσταση    έχουν 
θεσπιστεί     διαδικασίες,   στις  οποίες  να 
συμμετέχουν το πλοίο, οι προμηθευτές του και η 
Λιμενική Εγκατάσταση και οι  οποίες να 
καλύπτουν τα ζητήματα της κοινοποίησης και 
του χρονικού      προγραμματισμού των 
παραλαβών, καθώς    και των σχετικών εγγράφων. 

    

Β/16.39 Υπάρχει τρόπος να επιβεβαιώνεται ότι τα προς 
παράδοση εφόδια συνοδεύονται από στοιχεία τα 
οποία αποδεικνύουν ότι παραγγέλθηκαν από το 
πλοίο; 

    

Β/16.40 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης για το επίπεδο ασφάλειας 1, τα 
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται κατά 
τη διάρκεια της παραλαβής των εφοδίων του 
πλοίου και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν: 

    

Β/16.40.1 Έλεγχο των εφοδίων του πλοίου;     

Β/16.40.2 Προηγούμενη ειδοποίηση όσον αφορά τη σύνθεση 
του φορτίου, τα στοιχεία του οδηγού και τον 
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος; 

    

Β/16.40.3 Έρευνα του οχήματος μεταφοράς;     

Β/16.41 Πραγματοποιείται ο έλεγχος του φορτίου με 
έναν από τους κατωτέρω τρόπους ή/και με 
όλους: 

    

Β/16.41.1 Οπτική και υλική εξέταση;     

Β/16.41.2 Χρήση εξοπλισμού σάρωσης/ ανίχνευσης, 
μηχανολογικών διατάξεων ή σκύλων; 
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ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 
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Β/16.42 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης για το επίπεδο ασφάλειας 2, τα 
πρόσθετα μέτρα ασφάλειας που θα 
εφαρμόζονται για ενίσχυση του ελέγχου 
κατά την παραλαβή των εφοδίων του πλοίου 
και τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν: 

    

Β/16.42.1 Λεπτομερή έλεγχο των εφοδίων του πλοίου;     

Β/16.42.2 Λεπτομερείς έρευνες των οχημάτων μεταφοράς;     

Β/16.42.3 Συντονισμό με το προσωπικό του πλοίου για την 
αντιπαραβολή της παραγγελίας με το δελτίο 
αποστολής, πριν από την είσοδο στη Λιμενική 
Εγκατάσταση; 

    

Β/16.42.4 Συνοδεία του οχήματος μεταφοράς εντός της 
Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.43 Πραγματοποιείται λεπτομερής έλεγχος των 
εφοδίων του πλοίου με έναν από τους 
κατωτέρω τρόπους ή/και με όλους; 

    

Β/16.43.1 Συχνότερες και λεπτομερέστερες έρευνες των 
οχημάτων μεταφοράς; 

    

Β/16.43.2 Αύξηση της χρήσης εξοπλισμού σάρωσης/ 
εντοπισμού, μηχανολογικών διατάξεων ή σκύλων; 

    

Β/16.43.3 Περιορισμό ή απαγόρευση της εισόδου εφοδίων τα 
οποία δεν θα φύγουν από τη Λιμενική 
Εγκατάσταση εντός συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου; 
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ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
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Β/16.44 Περιγράφονται λεπτομερώς στο σχέδιο ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης τα μέτρα ασφάλειας τα 
οποία μπορεί να λάβει η Λιμενική Εγκατάσταση, σε 
στενή συνεργασία με τα μέρη που αντιμετωπίζουν 
το πρόβλημα και τα πλοία που βρίσκονται στη 
Λιμενική Εγκατάσταση και τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν προετοιμασία για απαγόρευση ή 
αναστολή της παραλαβής των εφοδίων του πλοίου 
σε ολόκληρη τη Λιμενική Εγκατάσταση ή σε ένα 
μέρος της; 

    

Β/16.45 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης μέτρα ασφαλείας τα οποία θα 
εφαρμόζονται ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι 
προσδιορίζονται οι ασυνόδευτες αποσκευές και 
ότι υποβάλλονται σε κατάλληλη εξέταση και έρευνα, 
προτού επιτραπεί η είσοδος τους στη Λιμενική 
Εγκατάσταση και ανάλογα με τις συμφωνίες όσον 
αφορά την αποθήκευση, προτού μεταφερθούν 
από τη Λιμενική Εγκατάσταση στο πλοίο; 

    

Β/16.45 Στις περιπτώσεις όπου αμφότερα τα μέρη 
διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, την ευθύνη της 
εξέτασης έχει οριστεί ότι πρέπει να την φέρει η 
Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Β/16.45 Γίνονται ενέργειες ούτως ώστε να διασφαλίζεται 
ότι η μεταφορά των ασυνόδευτων αποσκευών 
πραγματοποιείται με ασφάλεια μετά την εξέταση 
από την Λιμενική Εγκατάσταση στο πλοίο; 

    

Β/16.46 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης στο επίπεδο ασφάλειας 1, τα μέτρα 
ασφάλειας που θα εφαρμόζονται κατά τη μεταφορά 
ασυνόδευτων αποσκευών, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η εξέταση ή η έρευνα των 
ασυνόδευτων αποσκευών σε ποσοστό έως και 100 
%, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν χρήση 
ακτινοσκόπησης; 
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Β/16.47 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης στο επίπεδο ασφάλειας 2, τα 
πρόσθετα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται 
κατά τη μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών, τα 
οποία πρέπει να περιλαμβάνουν 100% χρήση 
ακτινοσκόπησης για όλες τις ασυνόδευτες 
αποσκευές; 

    

Β/16.48 Περιγράφονται λεπτομερώς στο σχέδιο 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία μπορεί να λάβει η 
Λιμενική Εγκατάσταση, σε στενή συνεργασία 
με τα μέρη που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
και με τα πλοία που βρίσκονται στη Λιμενική 
Εγκατάσταση, τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

    

Β/16.48.1 Υποβολή των αποσκευών αυτών σε εκτενέστερη 
εξέταση, παραδείγματος χάρη ακτινοσκόπησή τους 
από δύο διαφορετικές γωνίες τουλάχιστον; 

    

Β/16.48.2 Προετοιμασία για απαγόρευση ή αναστολή της 
μεταφοράς ασυνόδευτων αποσκευών; 

    

Β/16.48.3 Άρνηση αποδοχής ασυνόδευτων αποσκευών στη 
Λιμενική Εγκατάσταση 

    

Β/16.49 Η οργάνωση ασφάλειας της Λιμενικής 
Εγκατάστασης παρακολουθεί πάντοτε ολόκληρη 
τη Λιμενική Εγκατάσταση και τα σημεία που 
βρίσκονται κοντά σε αυτήν, σε ξηρά και θάλασσα, 
ακόμη και κατά τις ώρες της νύχτας και τις 
περιόδους περιορισμένης ορατότητας, τις ζώνες 
περιορισμένης πρόσβασης εντός της Λιμενικής 
Εγκατάστασης, τα πλοία που βρίσκονται στη 
Λιμενική Εγκατάσταση και τις ζώνες γύρω από τα 
πλοία; 
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Β/16.49 Χρησιμοποιείται για την παραπάνω 
παρακολούθηση: 

    

Β/16.49.1 Φωτισμός;     

Β/16.49.2 Φρουροί ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
περιπολιών πεζή, με οχήματα ή στη θάλασσα; 

    

Β/16.49.3 Αυτόματες συσκευές εντοπισμού εισβολέων και 
εξοπλισμού επιτήρησης; 

    

Β/16.50 Οι αυτόματες συσκευές εντοπισμού εισβολέων 
πρέπει να ενεργοποιούν ηχητικό ή/και οπτικό 
συναγερμό σε σημείο που φυλάσσεται ή 
παρακολουθείται συνεχώς; 

    

Β/16.51 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης διαδικασίες και ο εξοπλισμός που 
απαιτούνται σε κάθε επίπεδο ασφάλειας και οι 
τρόποι με τους οποίους θα διασφαλίζεται ότι ο 
εξοπλισμός παρακολούθησης θα μπορεί να 
βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των πιθανών 
επιπτώσεων των καιρικών συνθηκών ή των διακοπών 
της παροχής ρεύματος; 

    

Β/16.52 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης για το επίπεδο ασφάλειας 1, τα 
μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, τα 
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν συνδυασμό 
φωτισμού, φρουρών ασφαλείας ή χρήση 
εξοπλισμού ασφάλειας και επιτήρησης, ούτως 
ώστε να μπορεί το προσωπικό της Λιμενικής 
Εγκατάστασης να: 

    

Β/16.52.1 Παρατηρεί τη γενική κατάσταση της Λιμενικής 
Εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των 
σημείων πρόσβασης σε αυτή από ξηρά και 
θάλασσα; 

    

Β/16.52.2 Παρατηρεί τα σημεία πρόσβασης, τις περιφράξεις 
και τις ζώνες περιορισμένης πρόσβασης; 
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Β/16.52.3 Παρακολουθεί ζώνες και κινήσεις κοντά στα 
πλοία που χρησιμοποιούν τη Λιμενική 
Εγκατάσταση, περιλαμβανομένης και αύξησης του 
φωτισμού που παρέχεται από το ίδιο το πλοίο; 

    

Β/16.53 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης για το επίπεδο ασφάλειας 2, τα 
πρόσθετα μέτρα ασφάλειας που θα 
εφαρμόζονται για την αύξηση των 
δυνατοτήτων παρακολούθησης και 
επιτήρησης, τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

    

Β/16.53.1 Αύξηση της κάλυψης και της έντασης του φωτισμού 
και του εξοπλισμού επιτήρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετου 
φωτισμού και κάλυψης επιτήρησης; 

    

Β/16.53.2 Αύξηση της συχνότητας των περιπολιών, πεζή, με 
οχήματα ή στη θάλασσα; 

    

Β/16.53.3 Διορισμό πρόσθετου προσωπικού για 
παρακολούθηση και περιπολίες; 

    

Β/16.54 Περιγράφονται λεπτομερώς στο σχέδιο 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης τα μέτρα 
ασφάλειας τα οποία μπορεί να λάβει η Λιμενική 
Εγκατάσταση, σε στενή συνεργασία με τα μέρη 
που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και τα πλοία 
που βρίσκονται στη Λιμενική Εγκατάσταση, τα 
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν: 

    

Β/16.54.1 Άναμμα όλων των φώτων στη Λιμενική Εγκατάσταση ή 
φωτισμό των περιοχών κοντά σε αυτή; 

    

Β/16.54.2 Θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού 
επιτήρησης ο οποίος μπορεί να καταγράφει 
δραστηριότητες μέσα ή κοντά στη Λιμενική 
Εγκατάσταση; 

    

Β/16.54.3 Μεγιστοποίηση του χρόνου καταγραφής του 
εξοπλισμού παρακολούθησης; 
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Β/16.55 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης λεπτομέρειες σχετικά με τις 
διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας που μπορεί 
να υιοθετήσει η Λιμενική Εγκατάσταση, εάν 
λειτουργεί σε χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας 
συγκριτικά με ένα πλοίο; 

    

Β/16.56 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης λεπτομέρειες σχετικά με τις 
διαδικασίες και τα μέτρα ασφάλειας που 
πρέπει να εφαρμόζει η Λιμενική 
Εγκατάσταση όταν: 

    

Β/16.56.1 Διασυνδέεται με πλοίο το οποίο βρίσκεται σε 
λιμένα κράτους το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο 
κράτος; 

    

Β/16.56.2 Διασυνδέεται με πλοίο στο οποίο δεν εφαρμόζεται 
ο παρών κώδικας; 

    

Β/16.56.3 Διασυνδέεται με σταθερές ή πλωτές πλατφόρμες ή 
κινητές μονάδες γεώτρησης ανοιχτής θαλάσσης, 
αγκυροβολημένες ή σταθεροποιημένες με 
πρόσδεση; 

    

Β/16.57 Ορίζονται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης οι διαδικασίες που ακολουθούνται 
όταν, σύμφωνα με τις οδηγίες συμβαλλομένου 
κράτους, ο υπεύθυνος ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης ζητά Δήλωση Ασφάλειας ή όταν 
ζητείται Δήλωση Ασφάλειας από ένα πλοίο; 

    

Β/16.58 Ορίζεται στο σχέδιο ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης ο τρόπος με τον οποίο ο 
υπεύθυνος ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης θα 
ελέγχει τη διαρκή αποτελεσματικότητα του 
σχεδίου ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και 
η διαδικασία η οποία θα ακολουθείται για την 
επανεξέταση, ενημέρωση ή τροποποίηση του 
σχεδίου ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης; 
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Β/16.59 Η τροποποίηση του σχεδίου ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης είναι στη διακριτική ευχέρεια του 
ΥΑΛΕ; 

    

 Επιπροσθέτως επανεξετάζεται όταν;     

Β/16.59.1 Σε περίπτωση τροποποίησης της αξιολόγησης 
ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/16.59.2 Εάν,   ύστερα  από  έλεγχο του  ΣΑΛΜ  από 
ανεξάρτητο     οργανισμό     ή     δοκιμή     της 
οργάνωσης     ασφάλειας     της     Λιμενικής 
Εγκατάστασης από συμβαλλόμενο  κράτος, 
εντοπιστούν προβλήματα στην οργάνωση ή 
αμφισβητηθεί      η      διαρκής      σκοπιμότητα 
σημαντικών    στοιχείων    του    εγκεκριμένου 
ΣΑΛΜ; 

    

Β/16.59.3 Ύστερα από συμβάντα που θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια ή απειλές συμβάντων που θίγουν τη 
Λιμενική Εγκατάσταση; 

    

Β/16.59.4 Ύστερα από αλλαγές στην ιδιοκτησία ή τον 
επιχειρησιακό έλεγχο της Λιμενικής 
Εγκατάστασης; 

    

Β/16.60 Οι τροποποιήσεις του ΣΑΛΜ σχετικά με: 1.   
προτεινόμενες αλλαγές οι οποίες μπορεί να 
μεταβάλλουν ριζικά την υιοθετηθείσα 
προσέγγιση όσον αφορά τη διατήρηση της 
ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης  και 2.  
την αφαίρεση, την τροποποίηση ή την 
αντικατάσταση μόνιμων κιγκλιδωμάτων, 
εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας και 
επιτήρησης κλπ., που κατά το παρελθόν 
θεωρούνταν ουσιώδη για τη διατήρηση της 
ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης 
υποβάλλονται στο συμβαλλόμενο κράτος το 
οποίο ενέκρινε το αρχικό ΣΑΛΜ προς εξέταση και 
έγκριση; 
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Β/17.1 Στις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ο Αξιωματικός 
Ασφάλειας Πλοίου δεν είναι σίγουρος σχετικά με 
την εγκυρότητα των εγγράφων αναγνώρισης των 
προσώπων που επιθυμούν να επιβιβαστούν στο πλοίο 
υπό την επίσης μη ιδιότητα τους, τον βοηθά ο 
Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/18.1 Έχει ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής 
Εγκατάστασης τις γνώσεις και έχει λάβει 
εκπαίδευση σχετικά με κάποια από τα 
κατωτέρω σημεία ή όλα τα κατωτέρω σημεία, 
κατά περίπτωση: 

    

Β/18.1.1 Την ασφαλή διαχείριση;     

Β/18.1.2 Τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και 
συστάσεις; 

    

Β/18.1.3 Τη σχετική εθνική νομοθεσία και κανονισμούς;     

Β/18.1.4 Τις ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας 
άλλων οργανισμών ασφάλειας; 

    

Β/18.1.5 Τη μεθοδολογία διενέργειας αξιολόγησης ασφάλειας 
Λιμενικής Εγκατάστασης; 

    

Β/18.1.6 Τις μεθόδους επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και 
λιμενικών εγκαταστάσεων; 

    

Β/18.1.7 Τις εργασίες και τις συνθήκες στα πλοία και στους 
λιμένες; 

    

Β/18.1.8 Τα μέτρα ασφάλειας πλοίων και λιμενικών 
εγκαταστάσεων; 

    

Β/18.1.9 Την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
και την αντιμετώπιση τους, καθώς και το σχεδιασμό 
όσον αφορά την αντιμετώπιση απρόοπτων 
καταστάσεων; 
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Β/18.1.10 Τις τεχνικές καθοδήγησης όσον αφορά την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών και 
μέτρων ασφάλειας; 

    

Β/18.1.11 Το χειρισμό κρίσιμων για την ασφάλεια 
πληροφοριών και της σχετικής με την ασφάλεια 
επικοινωνίας; 

    

Β/18.1.12 Γνώση των υφιστάμενων απειλών για την ασφάλεια 
και των μοντέλων που ακολουθούνται; 

    

Β/18.1.13 Την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, 
επικίνδυνων ουσιών και διατάξεων; 

    

Β/18.1.14 Την αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις, των 
χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς 
προσώπων τα οποία μπορεί να απειλήσουν την 
ασφάλεια; 

    

Β/18.1.15 Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας; 

    

Β/18.1.16 Τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφάλειας, 
καθώς και τους περιορισμούς όσον αφορά τη 
λειτουργία τους; 

    

Β/18.1.17 Τις μεθόδους εξέτασης, επιθεώρησης, ελέγχου και 
παρακολούθησης; 

    

Β/18.1.18 Τις μεθόδους σωματικής έρευνας προσώπων ή 
έρευνας πραγμάτων και διακριτικής επιθεώρησης; 

    

Β/18.1.19 Τα γυμνάσια και τις ασκήσεις σχετικά με την 
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων γυμνασίων και 
ασκήσεων σε συνεργασία με τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις; 

    

Β/18.1.20 Την αξιολόγηση των γυμνασίων και ασκήσεων 
σχετικά με την ασφάλεια; 
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"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/18.2 Έχουν τα μέλη του προσωπικού της Λιμενικής 
Εγκατάστασης που είναι επιφορτισμένα με 
συγκεκριμένα σχετικά με την ασφάλεια 
καθήκοντα επαρκείς γνώσεις και έχουν λάβει 
εκπαίδευση σχετικά με κάποια από τα 
κατωτέρω σημεία ή όλα τα κατωτέρω σημεία, 
κατά περίπτωση: 

    

Β/18.2.1 Γνώση των υφιστάμενων απειλών για την ασφάλεια 
και των μοντέλων που ακολουθούνται; 

    

Β/18.2.2 Την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, 
επικίνδυνων ουσιών και διατάξεων; 

    

Β/18.2.3 Την αναγνώριση των χαρακτηριστικών και μοντέλων 
συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να 
απειλήσουν την ασφάλεια; 

    

Β/18.2.4 Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας; 

    

Β/18.2.5 Τις τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου πλήθους;     

Β/18.2.6 Τις σχετιζόμενες με την ασφάλεια επικοινωνίες;     

Β/18.2.7 Τη λειτουργία εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας     

Β/18.2.8 Την υποβολή σε δοκιμές, τη βαθμονόμηση και 
τη   συντήρηση   του   εξοπλισμού   και των 
συστημάτων ασφάλειας; 

    

Β/18.2.9 Τις τεχνικές επιθεώρησης, ελέγχου και 
παρακολούθησης; 

    

Β/18.2.10 Τις μεθόδους σωματικής έρευνας προσώπων, 
προσωπικών ειδών, αποσκευών, φορτίου και 
εφοδίων πλοίου; 
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"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/18.3 Έχουν τα λοιπά μέλη του προσωπικού της 
Λιμενικής Εγκατάστασης επαρκείς γνώσεις 
όσον αφορά τις διατάξεις του σχεδίου 
ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης σχετικά 
με κάποια από τα κατωτέρω σημεία ή όλα τα 
κατωτέρω σημεία, κατά περίπτωση, και είναι 
εξοικειωμένα με αυτές; 

    

Β/18.3.1 Τη σημασία και τις επακόλουθες απαιτήσεις των 
διαφόρων επιπέδων ασφάλειας; 

    

Β/18.3.2 Την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, 
επικίνδυνων ουσιών και μηχανισμών; 

    

Β/18.3.3 Την αναγνώριση των χαρακτηριστικών και μοντέλων 
συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να 
απειλήσουν την ασφάλεια; 

    

Β/18.3.4 Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας; 

    

Β/18.4 Είναι στόχος των γυμνασίων και των 
ασκήσεων η διασφάλιση της κατάρτισης των 
μελών του προσωπικού της Λιμενικής 
Εγκατάστασης  όσον αφορά όλα τα σχετικά με 
την ασφάλεια καθήκοντα που τους 
ανατίθενται  σε όλα τα επίπεδα ασφαλείας 
και ο προσδιορισμός ενδεχόμενων αδυναμιών 
όσον αφορά ζητήματα ασφάλειας που πρέπει  
να αντιμετωπίζονται; 

    

Β/18.5 Λαμβάνουν χώρα γυμνάσια για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του 
σχεδίου ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης, 
τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες, (εκτός εάν 
επιτάσσουν διαφορετικά οι περιστάσεις); 

    

Β/18.5 Δοκιμάζονται στα γυμνάσια αυτά μεμονωμένα 
στοιχεία του σχεδίου (όπως οι απειλές για την 
ασφάλεια που αναφέρονται στην παράγραφο 15.11); 

   
 
 
 

Παραπομπή: Β/15.11 
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"ISPS 

ΜΕΡΟΣ/ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ" 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΟ ΣΑΛΕ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Β/18.6 Λαμβάνουν χώρα διάφοροι τύποι ασκήσεων, 
τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, με τα 
διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των ασκήσεων 
να μην υπερβαίνουν τους 18 μήνες;. 

    

Β/18.6 Δοκιμάζονται στις ασκήσεις αυτές οι επικοινωνίες, ο 
συντονισμός, η διαθεσιμότητα πόρων και η 
ανταπόκρισης; 

    

Β/18.6 Είναι οι ασκήσεις αυτές:     

Β/18.6.1 Πλήρους κλίμακας ή ζωντανές;     

Β/18.6.2 Επιτραπέζια προσομοίωση ή σεμινάρια ;     

Β/18.6.3 Σε συνδυασμό με άλλες ασκήσεις που λαμβάνουν 
χώρα, όπως οι ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτης 
ανάγκης ή άλλες ασκήσεις οι οποίες προβλέπονται 
από την αρχή του κράτους του λιμένα; 
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Υπουργική 
Απόφαση Αριθμ.  
4113.319/02/2014  
‘’αναφοράς’’ 

ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΕ ΚΑΙ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παράρτημα Α Αντικατάσταση Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικής 
Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ). 

Αντικατάσταση Αναπληρωτή Υπεύθυνου 
Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΥΑΛΕ). 

   

Παράρτημα Α Αλλαγή στην διάρθρωση της οργάνωσης της 
ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης. 

   

Παράρτημα Α Αλλαγή στις διαδικασίες ανταπόκρισης στις 
αλλαγές των επιπέδων ασφαλείας 

   

Παράρτημα Α Αλλαγή στις διαδικασίες ανταπόκρισης σε οδηγίες 
σχετικές με την ασφάλεια που εκδίδονται από την 
Αρχή στο επίπεδο 3. 

   

Παράρτημα Α Αλλαγή στις διαδικασίες ανταπόκρισης σε 
περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος 
προειδοποίησης ασφάλειας πλοίου. 

   

Παράρτημα Α Αλλαγή στις διαδικασίες διατήρησης της συνεχούς 
επικοινωνίας της λιμενικής εγκατάστασης με 
εθνικές ή τοπικές Αρχές που είναι επιφορτισμένες 
με ευθύνες σχετικά με την ασφάλεια 
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Υπουργική 
Απόφαση Αριθμ.  
4113.319/02/2014  
‘’αναφοράς’’ 

ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΕ ΚΑΙ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΝΑΙ ΟΧΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Παράρτημα Α Αλλαγή στις διαδικασίες αντιμετώπισης απειλών 
για την ασφάλεια ή παραβιάσεων της ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής διατήρησης 
κρίσιμων λειτουργιών της λιμενικής εγκατάστασης 
ή της διασύνδεσης πλοίου/λιμένα 

   

Παράρτημα Α Αλλαγή στην οργάνωση και πρακτικές για το 
χειρισμό και την προστασία κρίσιμων 
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια. 

   

Παράρτημα Α Αλλαγή στις απαιτήσεις εκπαίδευσης και 
διεξαγωγής γυμνασίων και ασκήσεων. 

   

Παράρτημα Α Αλλαγές εντύπων τεκμηρίωσης της ασφάλειας.    

Παράρτημα Α Μεταβολές στα μόνιμα κιγκλιδώματα, στον 
εξοπλισμό και στα συστήματα ασφαλείας και 
επιτήρησης. 
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ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ  ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΕ  (ΝΑΙ-ΟΧΙ):…………………………………………………… 

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

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ(ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ ) ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΑΠΛΕ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΛΕ   

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

   ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ: 


