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1. Ειςαγωγικά
1.1 Ρερίλθψθ
Αυτό το εγχειρίδιο ζχει αναπτυχκεί από τθν Διεφκυνςθ Ελζγχου Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Ρλοίων και Λιμενικϊν
Εγκαταςτάςεων κατόπιν οδθγιϊν-κατευκφνςεων που δόκθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (EUROPEAN
COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR MOBILITY AND TRANSPORT - Directorate A - Policy Coordination) ςε
ςυνεργαςία με τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Ναυτιλιακισ Αςφάλειασ (EMSA) με ςκοπό τθν παροχι, ςτουσ
υπόχρεουσ φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνων και λιμενικϊν εγκαταςτάςεων, κακοδιγθςθσ ςτθν
εφαρμογι των μζτρων και των διαδικαςιϊν τθσ ναυτιλιακισ αςφάλειασ.

1.2 Σκοπόσ

Σο εγχειρίδιο αυτό:

 παρζχει κακοδιγθςθ για να βοθκιςει τουσ φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμενικϊν
εγκαταςτάςεων/λιμζνων να επιτφχουν μια εναρμονιςμζνθ και αποτελεςματικι εφαρμογι του Διεκνοφσ
και Ενωςιακοφ δικαίου ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα, ιδίωσ όςον αφορά τον Κανονιςμό (ΕΚ)
αρικ. 725/2004 τθσ 31θσ Μαρτίου 2004 για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ πλοίων και λιμενικϊν
εγκαταςτάςεων (εφεξισ ο Κανονιςμόσ) και τθν οδθγία 2005/65/ΕΚ τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005 ςχετικά με τθν
ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ λιμζνων (εφεξισ θ Οδθγία). Θ εν λόγο κακοδιγθςθ εςτιάηει ςε διοικθτικά
κακικοντα που πρζπει να εκτελοφνται από τουσ αρμόδιουσ φορείσ και πρόςωπα για τθν ναυτιλιακι
αςφάλεια(security).
 προορίηεται για τθν αντιμετϊπιςθ ςυγκεκριμζνων κεμάτων που εντοπίςτθκαν:
– κατά τισ επικεωριςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςτθ χϊρα μασ και από τισ επικεωριςεισ των
Λιμενικϊν Αρχϊν ςτισ υπόχρεεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ,
– από διευκρινίςεισ που κατά καιροφσ ζχουν ηθτθκεί από εμπλεκόμενουσ φορείσ διοίκθςθσ και
εκμετάλλευςθσ
– βάςει ςυμπεραςμάτων του Συντονιςτικοφ Κζντρου που ζχουν προκφψει από τθν εφαρμογι
ςυνολικά του κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν αςφάλεια των λιμζνων και των λιμενικϊν
εγκαταςτάςεων
 κα επανεξετάηεται τουλάχιςτον ςε ετιςια βάςθ από τθν ΔΕΔΑΡΛΕ και κα ανακεωρείται όταν απαιτείται
λαμβάνοντασ υπόψθ παρατθριςεισ και προτάςεισ :
– τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ,
– των εμπλεκόμενων φορζων
– των Λιμενικϊν Αρχϊν τθσ επικράτειασ
 δεν αντικακιςτά το νομικό πλαίςιο που ζχει εκδοκεί και ιςχφει
 δεν καλφπτει όλεσ τισ πτυχζσ τθσ αςφάλειασ ςτον Κϊδικα ISPS, ςτον Κανονιςμό 725/2004 ΕΚ και ςτθν
Οδθγία 2005/65 ΕΚ.
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1.3 Ρίνακασ ακρωνυμίων
ΤΑΛΕ-ΑΤΑΛΕ
ΑΑΛΕ
ΑΛΕ
ΑΟΑ
ΤΑΛ-ΑΤΑΛ
ΑΑΛ
ΑΛ
Α.Α.Λ.
Κώδικασ ISPS
ΔΝΟ(ΙΜΟ)
Λ.Ε

Τπεφκυνοσ Αςφαλείασ τθσ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ/Αναπλθρωτισ Τπεφκυνοσ
Αςφαλείασ τθσ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ
Αξιολόγθςθ Αςφαλείασ τθσ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ
χζδιο Αςφαλείασ τθσ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ
Αναγνωριςμζνοσ Οργανιςμόσ Αςφάλειασ
Τπεφκυνοσ Αςφαλείασ Λιμζνα/ Αναπλθρωτισ Τπεφκυνοσ Αςφαλείασ Λιμζνα
Αξιολόγθςθ Αςφαλείασ του Λιμζνα
χζδιο Αςφαλείασ Λιμζνα
Αρχι Αςφάλειασ Λιμζνα
Ο Διεκνισ Κώδικασ για τθν αςφάλεια των πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταςτάςεων
Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ
Λιμενικι Εγκατάςταςθ
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2. Νομικό πλαίςιο.
2.1 ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ (Κϊδικα ISPS)
Μετά τθν τρομοκρατικι επίκεςθ τθσ 11θσ Σεπτεμβρίου ςτθ Ν. Υόρκθ, κατζςτθ πλζον κοινι ςυνείδθςθ το ευάλωτο
των παγκόςμιων μεταφορικϊν υποδομϊν. Ο Διεκνισ Ναυτιλιακόσ Οργανιςμόσ (ΙΜΟ) ωσ υπεφκυνοσ για τθν
αςφάλεια τθσ παγκόςμιασ ναυτιλίασ, αντζδραςε άμεςα ϊςτε να αντιμετωπιςκεί θ πικανότθτα τρομοκρατικισ
επίκεςθσ ςτο χϊρο τθσ ναυτιλίασ. Θ αντίδραςθ αυτι είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ςφγκλθςθ τθσ Διπλωματικισ
Διάςκεψθσ του Λονδίνου τον Δεκζμβριο του 2002 κατά τθν οποία υιοκετικθκε μια ςειρά τροποποιιςεων τθσ
Διεκνοφσ Σφμβαςθσ για τθν Αςφάλεια τθσ Ανκρϊπινθσ Ηωισ ςτθ Θάλαςςα (SOLAS 74). Τθν κυριότερθ και
ουςιαςτικότερθ τροποποίθςθ αποτελεί θ υιοκζτθςθ του Διεκνοφσ Κϊδικα Αςφάλειασ Ρλοίων και Λιμενικϊν
Εγκαταςτάςεων, γνωςτοφ πλζον ωσ Κϊδικα ISPS. Οι διατάξεισ του Κϊδικα ISPS εφαρμόηονται τόςο ςτα πλοία όςο
και ςτισ λιµενικζσ εγκαταςτάςεισ.

2.2 ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
Α. Κανονιςμόσ (ΕΚ) αρικ. 725/2004 (Λιμενικζσ Εγκαταςτάςεισ – Ρλοία)

Τθν 31θ Μαρτίου 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και το Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εξζδωςαν τον
κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 725-2004 για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία και ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. Ο
κφριοσ ςτόχοσ του Κανονιςμοφ αυτοφ είναι θ κζςπιςθ και εφαρμογι κοινοτικϊν μζτρων για τθ βελτίωςθ τθσ
αςφάλειασ ςτα πλοία που δραςτθριοποιοφνται ςε διεκνείσ και ςε ςυγκεκριμζνθ κατθγορία εςωτερικϊν πλόων
κακϊσ και ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, από απειλζσ διάπραξθσ ςκόπιμων παράνομων ενεργειϊν. Ο Κανονιςμόσ
προβλζπει τθν εναρμονιςμζνθ εφαρμογι των ειδικϊν μζτρων για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ ςτθ κάλαςςα, τα
οποία ενζκρινε θ ∆ιπλωµατικι διάςκεψθ του ∆ΝΟ ςτισ 12 ∆εκεµβρίου 2002.
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Β. Οδθγία 2005-65 (Λιμζνεσ)
1.Επειδι όμωσ θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζκρινε ότι με τον προαναφερκζντα κανονιςμό 725-2004 δεν επιτυγχάνεται
πλιρωσ το επιδιωκόμενο επίπεδο αςφάλειασ ςτισ καλάςςιεσ μεταφορζσ εξζδωςε ςτισ 26 Οκτωβρίου 2005 τθν
Οδθγία 2005-65 ςχετικά με τθν ενίςχυςθ τθσ αςφαλείασ των λιμζνων. Θ Οδθγία εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ λιμζνεσ
των κρατϊν μελϊν, οι οποίοι περιλαμβάνουν μία ι περιςςότερεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ οι οποίεσ διακζτουν
εγκεκριμζνο Σχζδιο Αςφαλείασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ όπωσ προβλζπει ο Κανονιςμόσ 725/2004. Στο πεδίο
εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ εμπίπτουν περίπου 750 λιμζνεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.H Οδθγία, αυτι ςυμπλθρϊνει το
πλαίςιο ςχετικά με τα μζτρα αςφάλειασ που προβλζπονται από τον Κανονιςμό 725/2004, επεκτείνοντάσ τα ςτο
ςφνολο των χϊρων του λιμζνα και όχι μόνο ςτθν λιμενικι εγκατάςταςθ, ςτοχεφοντασ ςε αςφάλεια υψθλοφ
επιπζδου για όλουσ τουσ ευρωπαϊκοφσ λιμζνεσ. Ειδικότερα ςκοπόσ τθσ Οδθγίασ είναι θ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ για
τισ λιμενικζσ ηϊνεσ οι οποίεσ δεν περιλαμβάνονται ςτισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ (πχ αποκικεσ εμπορευμάτων,
χϊροσ παραμονισ επιβατϊν, καταςτιματα αφορολογιτων ειδϊν κ.λ.π), οφτωσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ αςφάλεια
του ςυνόλου των χϊρων του λιμζνα.

2.3 ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ. (Λιμενικζσ Εγκαταςτάςεισ – Λιμζνεσ - Ρλοία)
Κατϋ απαίτθςθ του άρκρου 9 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 725/2004 για εκπόνθςθ εκνικοφ προγράμματοσ, εφαρμογι
αυτοφ, αλλά και ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2005/65 ςτο εκνικό δίκαιο, ψθφίςκθκε ο νόμοσ 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α)
με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ πλοίων, λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και λιμζνων» που ζχει ωσ ςτόχο τον
ςχεδιαςμό ςε εκνικό επίπεδο των αρμοδιοτιτων και δράςεων, κακϊσ και τον ςυντονιςμό αυτϊν για τθ διαςφάλιςθ
τθσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 725/2004 και τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 2005/65 για τθ βελτίωςθ τθσ
αςφάλειασ των πλοίων, των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και των λιμζνων από ςκόπιμεσ παράνομεσ ενζργειεσ.
Ειδικότερα κεςμοκετείται το κατάλλθλο μζςο – εργαλείο εναρμονιςμζνθσ εφαρμογισ μζτρων ςε εκνικό επίπεδο
για τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ ςτα πλοία που χρθςιμοποιοφνται ςτο διεκνζσ εμπόριο και τθν εκνικι καλάςςια
κυκλοφορία, κακϊσ και ςτισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και τουσ λιμζνεσ τθσ επικράτειασ.
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3. Υποχρεϊςεισ φορζων και υπευκφνων αςφαλείασ
3.1 Οι φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων τθσ Επικράτειασ:
 Ορίηουν/προτείνουν Υπεφκυνουσ Αςφάλειασ/Αναπλθρωτζσ για τθν λιμενικι εγκατάςταςθ
 ζχουν τθν ευκφνθ για τθν πραγματοποίθςθ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεϊν τουσ, τθ
ςφνταξθ και εφαρμογι των απορρεόντων από τθν αξιολόγθςθ ςχεδίων αςφάλειασ, τισ επανεξετάςεισ και
ανακεωριςεισ αυτϊν και γενικότερα ςυμμορφϊνονται προσ τισ διατάξεισ του Κϊδικα ISPS και του
Κανονιςμοφ, διακζτοντασ τουσ απαραίτθτουσ προσ τοφτο πόρουσ
 διακζτουν πόρουσ και μζςα για τθν υλοποίθςθ των μζτρων αςφάλειασ που προβλζπονται ςτα εγκεκριμζνα
ςχζδια αςφάλειασ των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων που διαχειρίηονται
 προτείνουν τα όρια των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων για τον κακοριςμό ι τροποποίθςθ αυτϊν τα οποία
απεικονίηονται ςε ςχετικό ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα
 μπορεί να ανακζτουν και ςε ιδιωτικζσ εταιρίεσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ, που είναι εφοδιαςμζνεσ με
τθν προβλεπόμενθ από το νόμο άδεια, τθν άςκθςθ των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμζνα ςχζδια
αςφάλειασ ελζγχων
 μεριμνοφν για ενζργειεσ εφοδιαςμοφ με κατάλλθλο βακμό εμπιςτευτικότθτασ
 μεριμνοφν για τθν διατιρθςθ αρχείων ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Κϊδικα ISPS

3.2 Οι φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνων τθσ Επικράτειασ:
 ζχουν τθν ευκφνθ για τθν πραγματοποίθςθ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ των λιμζνων τουσ, τθ ςφνταξθ των
ςχεδίων αςφάλειασ, τισ επανεξετάςεισ και ανακεωριςεισ αυτϊν και γενικότερα τθν υποχρζωςθ
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2005/65/ΕΚ, διακζτοντασ τουσ απαραίτθτουσ προσ τοφτο
πόρουσ
 διακζτουν πόρουσ και μζςα για τθν υλοποίθςθ των μζτρων αςφάλειασ που προβλζπονται ςτα εγκεκριμζνα
ςχζδια αςφάλειασ των λιμζνων που διαχειρίηονται.
 μπορεί να ανακζτουν και ςε ιδιωτικζσ εταιρίεσ παροχισ υπθρεςιϊν αςφάλειασ, που είναι εφοδιαςμζνεσ με
τθν προβλεπόμενθ από το νόμο άδεια, τθν άςκθςθ των προβλεπόμενων από τα εγκεκριμζνα ςχζδια
αςφάλειασ ελζγχων.
 προτείνουν τα όρια των λιμζνων για τον κακοριςμό ι τροποποίθςθ αυτϊν τα οποία απεικονίηονται ςε
ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα
 ςυμμετζχουν μζςω των προβλεπομζνων προςϊπων ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Αρχισ Αςφάλειασ Λιμζνα.

3.3. Υποχρεϊςεισ υπευκφνων αςφάλειασ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων
Οι ευκφνεσ του υπευκφνου αςφάλειασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων:
 τθ διενζργεια εκτενοφσ αρχικισ επικεϊρθςθσ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ
τθ ςχετικι αξιολόγθςθ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ,
 τθ διαςφάλιςθ τθσ εκπόνθςθσ και διατιρθςθσ του ςχεδίου αςφάλειασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ,
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 τθν εφαρμογι και άςκθςθ του ςχεδίου αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ,
 τθ διενζργεια τακτικϊν επικεωριςεων τθσ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ςυνζχιςθσ ενδεδειγμζνων μζτρων αςφάλειασ,
 τθν υποβολι προτάςεων για τροποποιιςεισ και τθν ενςωμάτωςι τουσ , κατά περίπτωςθ, ςτο ςχζδιο
αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ, προκειμζνου να διορκϊνονται οι ελλείψεισ και να ενθμερϊνεται
το ςχζδιο οφτωσ ϊςτε να λαμβάνει υπόψθ ςχετικζσ αλλαγζσ ςτθ λιμενικι εγκατάςταςθ ,
 τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ επαγρφπνθςθσ του προςωπικοφ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ
ςχετικά με τθν αςφάλεια,
 τθ διαςφάλιςθ παροχισ επαρκοφσ εκπαίδευςθσ ςτο προςωπικό που είναι υπεφκυνο για τθν αςφάλεια τθσ
λιμενικισ εγκατάςταςθσ,
 τθν αναφορά περιςτατικϊν που απειλοφν τθν αςφάλεια τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ
και τθν τιρθςθ ςχετικϊν αρχείων,
 τον ςυντονιςμό εφαρμογισ του ςχεδίου αςφάλειασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ με τον αρμόδιο υπεφκυνο
αςφάλειασ τθσ εταιρείασ και τον αξιωματικό αςφάλειασ του πλοίου,
 τον ςυντονιςμό με τισ υπθρεςίεσ αςφάλειασ(π.χ Λιμεναρχείο, Αςτυνομία, Τελωνείο κ.α), ωσ κρίνεται
ςκόπιμο,
 τθ διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των προτφπων για το προςωπικό που είναι υπεφκυνο για τθν αςφάλεια τθσ
λιμενικισ εγκατάςταςθσ,
 τθ διαςφάλιςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ, υποβολισ ςε δοκιμζσ, βακμονόμθςθσ και ςυντιρθςθσ του
εξοπλιςμοφ αςφαλείασ, εάν υπάρχει και
 τθ ςτιριξθ των αξιωματικϊν αςφάλειασ πλοίων ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ ταυτότθτασ εκείνων που ηθτοφν να
επιβιβαςτοφν ςτο πλοίο όταν απαιτείται.

4. Μελζτεσ ΑΑΛΕ – ΣΑΛΕ (Κανονιςμόσ 725/2004 ΕΚ)
4.1 ΑΑΛΕ
Για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 3 του ν.3622/2007, εκπονοφνται
μελζτεσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ από εξουςιοδοτθμζνουσ προσ τοφτο Αναγνωριςμζνουσ Οργανιςμοφσ Αςφάλειασ
(Α.Ο.Α.). Κατά τθν εκπόνθςθ των εν λόγω μελετϊν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτισ
παραγράφουσ 15.3 και 15.4 του Μζρουσ Βϋ του Κϊδικα ISPS. Οι μελζτεσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ λιμενικϊν
εγκαταςτάςεων ,οι επανεξετάςεισ και οι ανακεωριςεισ αυτϊν εγκρίνονται από το Συντονιςτικό Κζντρο.
Θ εγκεκριμζνθ μελζτθ ΑΑΛΕ:
 με ευκφνθ του ΥΑΛΕ επανεξετάηεται κάκε ζτοσ για να διαπιςτϊνεται θ ανάγκθ ι μθ ανακεϊρθςθσ τθσ1. Θ
επανεξζταςθ λαμβάνει χϊρα ςφμφωνα με ςχετικι διαδικαςία που ζχει κακορίςει θ ΔΕΔΑΡΛΕ2
 με ευκφνθ του φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ, επανεξετάηεται
υποχρεωτικά το αργότερο πζντε (5) ζτθ αφότου διενεργικθκε θ αρχικι αξιολόγθςθ ι από τθν τελευταία
ανακεϊρθςθ τθσ ι από τθν τελευταία επανεξζταςι τθσ από τθν Ενιαία Αρμόδια Αρχι ι από
Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό Αςφαλείασ (ΑΟΑ).
 Ανακεωρείται υποχρεωτικά ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα τθσ Υ.Α Αρικ. 4113.319/02/2014
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(Λαμβάνουν χϊρα ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ λιμενικι εγκατάςταςθ, ιδίωσ: ςτα όρια και τον τρόπο
διαςφνδεςθσ πλοίου /λιμενικισ εγκατάςταςθσ, ςτα ςθμαντικά περιουςιακά ςτοιχεία και υποδομζσ τθσ
λιμενικισ εγκατάςταςθσ, ςτο είδοσ και τουσ πλόεσ των πλοίων που εξυπθρετοφνται από τθ λιμενικι
εγκατάςταςθ κακϊσ και ςτο είδοσ των διακινοφμενων μζςω αυτισ φορτίων, ςτισ διαδικαςίεσ χειριςμοφ των
φορτίων και εξυπθρζτθςθσ των επιβατϊν, επζλκουν μεταβολζσ ςτισ απειλζσ που είχαν λθφκεί υπόψθ κατά
τθν αξιολόγθςθ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ ι ςτθν πικανότθτα εκδιλωςισ τουσ,όπου κρικεί
απαραίτθτο από το Συντονιςτικό Κζντρο.)
1.Αρικμ. Ρρωτ.: 2343.3-10/24457/2022/07-04/2022 Διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
2. Αρικμ. Ρρωτ.: 2343.3-10/29144/2022/28-04/2022 Διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ

Υπενκυμίηεται:
 Πτι όλεσ οι διαδικαςίεσ για τθν περιοδικι ανακεϊρθςθ ι επανεξζταςθ των ΑΑΛΕ, των ενθμερϊςεων των
ΣΑΛΕ (εφόςον απαιτείται), κακϊσ και των ςχετικϊν απαιτοφμενων εγκρίςεων τθσ Υπθρεςίασ μασ κα πρζπει
να ζχουν ολοκλθρωκεί οπωςδιποτε πριν τθν παρζλευςθ του υποχρεωτικοφ χρονικοφ διαςτιματοσ των
πζντε (5) ετϊν.

Συςτινεται:


οι διαδικαςίεσ εκ μζρουσ των φορζων να αναλαμβάνονται εγκαίρωσ ϊςτε θ υποβολι των ανακεωρθμζνων
μελετϊν κακϊσ και των επανεξετάςεων αυτϊν να υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία μασ τουλάχιςτον τζςςερεισ
(04) μινεσ πρίν τθν παρζλευςθ τθσ πενταετίασ ϊςτε να τυγχάνουν κατάλλθλου ελζγχου, ζγκριςθσ και
ανάλθψθ περαιτζρω ενεργειϊν, εφόςον αυτό κρικεί ςκόπιμο από το Συντονιςτικό Κζντρο.



Κάκε πζντε χρόνια θ μελζτθ ΑΑΛΕ (όλοσ ο φάκελοσ) μετά τθν επανεξζταςθ τθσ από Α.Ο.Α και εφόςον δεν
χριηει ανακεϊρθςθσ/τροποποίθςθσ να υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία μασ εκ νζου επικαιροποιθμζνθ με
ςυγκεκριμζνεσ αλλαγζσ (π.χ ςτα νοφμερα των εξωφφλλων, με ενθμερωμζνα αρχεία επανεξετάςεων και
εςωτερικϊν ελζγχων κ.α. )

ΕΙΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΧΙΚΘ ΕΚΡΟΝΘΣΘ

ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΘ

ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΑΛΕ

ΕΤΘΤΝΗ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ

ΤΘΝ ΔΙΕΝΕΓΕΙ Ο Α.Ο.Α ΚΑΤΟΡΙΝ
ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ
ΦΟΕΑ
ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ
ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΔΕΝ
ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΧΘ)
2. ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΥΑΛΕ ΚΑΤϋ ΕΤΟΣ
2. ΤΘΝ ΔΙΕΝΕΓΕΙ Ο ΥΑΛΕ
ΑΝΑΘΕΩΘΣΘ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΟΤΑΝ ΑΡΑΙΤΘΘΕΙ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΩΕΙ Ο Α.Ο.Α ΚΑΤΟΡΙΝ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΚΑΤΟΡΙΝ ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΘΣ ΑΡΟ Α.Ο.Α ΘϋΥΑΛΕ Θϋ ΣΧΕΤΙΚΘΣ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Υ.Α Αρικ. 4113.319/02/2014 (ΡΑ. 4.1 ΕΓΧΕΙΙΔΙΟΥ)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ
ΚΑΙ
ΛΘΨΘ
ΣΧΕΤΙΚΘΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΑΡΟ ΑΧΘ
Σθμείωςθ: Πλεσ οι ανωτζρω ενζργειεσ κα ςυνοδεφονται από ςχετικζσ εγκρίςεισ τθσ ΔΕΔΑΡΛΕ οι οποίεσ και κα πρζπει να τθροφνται ςε ςχετικό αρχείο.
1.

ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΚΑΘΕ
ΡΕΝΤΕ ΧΟΝΙΑ

ΠΡΑΞΗ
ΤΘΝ ΕΚΡΟΝΕΙ Α.Ο.Α ΚΑΤΟΡΙΝ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΛΘΨΘ ΣΧΕΤΙΚΘΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΑΡΟ ΑΧΘ
1.
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4.2 ΣΑΛΕ (Κανονιςμόσ 725/2004 ΕΚ)
Βάςει των ποριςμάτων που προκφπτουν από τισ μελζτεσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ, εκπονοφνται ςχζδια αςφάλειασ,
για τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν τουλάχιςτον οι απαιτιςεισ που προβλζπονται, ςτισ παραγράφουσ 16.3 και 16.8
του Μζρουσ Βϋ του Κϊδικα.
Θ εγκεκριμζνθ μελζτθ ΣΑΛΕ:
 με ευκφνθ του ΥΑΛΕ επανεξετάηεται κατ’ ζτοσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ανάγκθ ι μθ τθσ
ανακεϊρθςισ τθσ. Θ επανεξζταςθ λαμβάνει χϊρα ςφμφωνα με ςχετικι διαταγι τθσ ΔΕΔΑΡΛΕ2
 Ανακεωρείται υποχρεωτικά όταν ανακεωρθκεί θ ΑΑΛΕ ι όταν απαιτθκεί από το Συντονιςτικό Κζντρο,
κακϊσ και ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
1. Αντικατάςταςθ Υπεφκυνου Αςφαλείασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ (ΥΑΛΕ).
2. Αντικατάςταςθ Αναπλθρωτι Υπεφκυνου Αςφαλείασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ (ΥΑΛΕ).
3. Οριςμόσ Αναπλθρωτι Υπεφκυνου Αςφαλείασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ (ΥΑΛΕ) (όπου δεν ζχει οριςκεί).
4. Αλλαγι ςτθν διάρκρωςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ.
5. Αλλαγι ςτισ διαδικαςίεσ ανταπόκριςθσ ςτισ αλλαγζσ των επιπζδων αςφαλείασ.
6. Αλλαγι ςτισ διαδικαςίεσ ανταπόκριςθσ ςε οδθγίεσ ςχετικζσ με τθν αςφάλεια που εκδίδονται από τθν Αρχι
ςτο επίπεδο 3.
7. Αλλαγι ςτισ διαδικαςίεσ ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ του ςυςτιματοσ προειδοποίθςθσ
αςφάλειασ πλοίου.
8. Αλλαγι ςτισ διαδικαςίεσ διατιρθςθσ τθσ ςυνεχοφσ επικοινωνίασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ με εκνικζσ
ι τοπικζσ Αρχζσ που είναι επιφορτιςμζνεσ με ευκφνεσ ςχετικά με τθν αςφάλεια.
9. Αλλαγι ςτισ διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ απειλϊν για τθν αςφάλεια ι παραβιάςεων τθσ αςφάλειασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αλλαγισ διατιρθςθσ κρίςιμων λειτουργιϊν τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ ι τθσ
διαςφνδεςθσ πλοίου/λιμζνα.
10. Αλλαγι ςτθν οργάνωςθ και πρακτικζσ για το χειριςμό και τθν προςταςία κρίςιμων πλθροφοριϊν ςχετικά
με τθν αςφάλεια.
11. Αλλαγι ςτισ απαιτιςεισ εκπαίδευςθσ και διεξαγωγισ γυμναςίων και αςκιςεων.
12. Αλλαγζσ εντφπων τεκμθρίωςθσ τθσ αςφάλειασ.
13. Μεταβολζσ ςτα μόνιμα κιγκλιδϊματα, ςτον εξοπλιςμό και ςτα ςυςτιματα αςφαλείασ και επιτιρθςθσ.

Υπενκυμίηεται:
 θ υποβολι των μελετϊν αξιολόγθςθσ αςφάλειασ και ςχεδίου αςφάλειασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ να
πραγματοποιείται ταυτόχρονα ςτθν Υπθρεςία μασ ι θ ανακεωρθμζνθ μελζτθ ςχεδίου αςφάλειασ λιμενικισ
εγκατάςταςθσ να υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία μασ εντόσ δφο (02) μθνϊν από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ
τθσ μελζτθσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ (π.χ εάν θ θμερομθνία ζγκριςθσ ΑΑΛΕ είναι
θ 22/03/22 θ ανακεωρθμζνθ μελζτθ ΣΑΛΕ για ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία μασ πρζπει να υποβλθκεί το
αργότερο ζωσ τθν 22/05/22)3.
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 το διάςτθμα εφαρμογισ των εναλλακτικϊν προςωρινϊν μζτρων αςφάλειασ, που εμπεριζχεται ςτο ΣΑΛΕ
δεν πρζπει να υπερβαίνει ςε καμία περίπτωςθ τουσ τζςςερισ (04) μινεσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εφαρμογι
των μζτρων αυτϊν εκκινεί από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του ΣΑΛΕ, κακϊσ ςε περίπτωςθ παρζλευςθσ
άπρακτθσ τθσ προαναφερόμενθσ χρονικισ περιόδου, χωρίσ να ζχει ολοκλθρωκεί θ εφαρμογι των
προβλεπομζνων μόνιμων μζτρων, ιςοδυναμεί με μθ ςυμμόρφωςθ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ ςε ςχζςθ
με τισ απαιτιςεισ του ΣΑΛΕ4.

Συςτινεται:


Θ ζγκαιρθ ανάλθψθ ενεργειϊν εκ μζρουσ του ΥΑΛΕ ι του φορζα ζτςι ϊςτε το εγκεκριμζνο ΣΑΛΕ να
εμπεριζχει τισ προβλζψεισ τθσ εγκεκριμζνθσ ΑΑΛΕ3.



Θ διαδικαςία επανεξζταςθσ του ΣΑΛΕ εκ μζρουσ του ΥΑΛΕ να αναλαμβάνεται εγκαίρωσ ςε ετιςια
βάςθ2.



Κάκε πζντε χρόνια θ μελζτθ ΣΑΛΕ (όλοσ ο φάκελοσ μαηί με το ερωτθματολόγιο επανεξζταςθσ από
ΥΑΛΕ) μετά και τθν επανεξζταςθ τθσ ΑΑΛΕ, να υποβάλλεται ςτθν Υπθρεςία μασ μαηί με τθν
ΑΑΛΕ(φάκελοσ με ερωτθματολόγιο επανεξζταςθσ ΑΟΑ) εκ νζου επικαιροποιθμζνθ με ςυγκεκριμζνεσ
αλλαγζσ (π.χ ςτα νοφμερα των εξωφφλλων, με ενθμερωμζνα αρχεία επανεξετάςεων και εςωτερικϊν
ελζγχων, τθλζφωνα,διευκφνςεισ κ.α.)

2. Αρικμ. Ρρωτ.: 2343.3-10/29144/2022/28-04/202 Διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
3. Αρικ. Ρρωτ.: 2343.3-10/20251/2022/22-03/2022 Διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
4. Αρικ. Ρρωτ.: 2343.3-10/20255/2022/22-03/2022 Διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΕΠΙ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΛΕ
ΕΙΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΤΘΤΝΗ
ΑΧΙΚΘ ΕΚΡΟΝΘΣΘ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ: ΥΑΛΕ
Θϋ ΑΟΑ
Θϋ ΥΑΛΕ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΟΑ
ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΘ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΥΑΛΕ ΕΤΘΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΣΡΙΣΕΙ Θ ΔΕΔΑΡΛΕ
ΑΝΑΘΕΩΘΣΘ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ: ΥΑΛΕ
Θϋ ΑΟΑ
Θϋ ΥΑΛΕ ΣΕ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΟΑ
Σφμφωνα με διαλαμβανόμενα κεφ.4.2 του εγχειριδίου.

Σθμείωςθ: Πλεσ οι ανωτζρω ενζργειεσ κα ςυνοδεφονται από ςχετικζσ εγκρίςεισ τθσ ΔΕΔΑΡΛΕ οι οποίεσ και κα πρζπει να τθροφνται ςε ςχετικό αρχείο.
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5. Μελζτεσ αξιολόγθςθσ αςφάλειασ λιμζνα για τισ περιπτϊςεισ ταφτιςθσ
ορίων λιμζνα με τα όρια των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων – Άρκρο 2.4 τθσ
Οδθγία 2005/65 ΕΚ
5.1 Νομικό πλαίςιο.(Άρκρο 2.4 τθσ Οδθγίασ και Άρκρο 8.1 του ν.3622/2007)
Για τουσ Λιμζνεσ για τουσ οποίουσ οι διενεργθκείςεσ Αξιολογιςεισ Αςφάλειασ κατζδειξαν ότι ζχει εφαρμογι θ
διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 τθσ Οδθγίασ 2005/65/ΕΚ, ςφμφωνα με τθν οποία ςε αυτοφσ εφαρμόηονται μόνο οι
διατάξεισ του Κανονιςμοφ 725/2004ΕΚ (Λιμενικι Εγκατάςταςθ – ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ) δεν απαιτείται θ ςυγκρότθςθ Αρχϊν
Αςφάλειασ Λιμζνα και θ εκπόνθςθ και εφαρμογι Σχεδίου Αςφάλειασ Λιμζνα.
5.2 Υποχρζωςθ επανεξζταςθσ και ανακεϊρθςθσ τθσ ΑΑΛ.
Επανεξζταςθ
Θ εγκεκριμζνθ μελζτθ αξιολόγθςθσ με ευκφνθ του φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ του λιμζνα, επανεξετάηεται
υποχρεωτικά από Α.Ο.Α το αργότερο πζντε ζτθ αφότου διενεργικθκε ι από τθν τελευταία ανακεϊρθςθ τθσ ι από
τθν τελευταία επανεξζταςθ τθσ από τθν Ενιαία Αρμόδια Αρχι (ΥΝΑΝΡ) ι από Α.Ο.Α ςφμφωνα με ςχετικι
διαδικαςία που ζχει ορίςει θ ΔΕΔΑΡΛΕ5.
5. Αρικ. Ρρωτ.: 2343.3-10/35198/2022/ 19-05/2022 Διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ

Ανακεϊρθςθ
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Αρικμ. 4113.319/02/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 3191 Β’) θ εγκεκριμζνθ μελζτθ Αξιολόγθςθσ
Αςφάλειασ Λιμζνα (ΑΑΛ) ανακεωρείται όταν κρικεί απαραίτθτο από το Συντονιςτικό Κζντρο και ςε κάκε
περίπτωςθ όταν:
α) Τροποποιοφνται τα όρια μιασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ που βρίςκεται ςτο λιμζνα και ωσ εκ τοφτου ανακεωρείται
θ εγκεκριμζνθ μελζτθ Αξιολόγθςθσ Αςφάλειασ (ΑΑΛΕ) τθσ εν λόγω εγκατάςταςθσ,
β) μεταβάλλονται οι λιμενικζσ λειτουργίεσ ςε περιοχι εντόσ των ορίων του λιμζνα ι ςε παρακείμενθ του περιοχι,
γ) λαμβάνουν χϊρα ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτο λιμζνα που βρίςκεται εντόσ περιοχισ δικαιοδοςίασ τθσ Αρχισ, όπωσ
αυτζσ απαρικμοφνται ςτθν προαναφερόμενθ Υ.Α6.

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ
 ςτουσ φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ του λιμζνα να λάβουν τα απαραίτθτα μζτρα προκειμζνου να
διαςφαλιςκεί θ τιρθςθ των προκεςμιϊν. Ωσ εκ τοφτου θ διαδικαςία επανεξζταςθσ κα πρζπει να ξεκινιςει
πολφ νωρίτερα (4 ζωσ 6 μινεσ) πριν τθν παρζλευςθ πενταετίασ. Αυτό κα αποτρζψει αφενόσ τθν
εκπρόκεςμθ επανεξζταςθ τθσ ΑΑΛ μετά τθν πάροδο των πζντε (5) ετϊν (θμερομθνία επετείου από τθν
ζγκριςθ τθσ ΔΕΔΑΡΛΕ) και αφετζρου κα παρζχει ικανό χρονικό διάςτθμα ςτον φορζα για τυχόν
ανακεϊρθςθ/επικαιροποίθςθ και ζγκριςθ τθσ νζασ ΑΑΛ εντόσ τθσ πενταετίασ.
6. Αρικ. Ρρωτ.: 2343.3-10/29517/2022/ 29-04/2022 Διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
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ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΑΛ

ΕΙΔΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΧΙΚΘ ΕΚΡΟΝΘΣΘ

ΕΤΘΤΝΗ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ

ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΘ

ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΚΑΘΕ ΡΕΝΤΕ
ΧΟΝΙΑ

ΠΡΑΞΗ
ΤΘΝ ΕΚΡΟΝΕΙ Α.Ο.Α ΚΑΤΟΡΙΝ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΛΘΨΘ ΣΧΕΤΙΚΘΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΑΡΟ ΑΧΘ

ΤΘΝ ΔΙΕΝΕΓΕΙ Ο Α.Ο.Α ΚΑΤΟΡΙΝ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ΤΟΥ
ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ(ΔΕΝ
ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΧΘ)
ΑΝΑΘΕΩΘΣΘ
ΜΕ ΕΥΘΥΝΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ ΟΤΑΝ ΑΡΑΙΤΘΘΕΙ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΩΕΙ Ο Α.Ο.Α ΚΑΤΟΡΙΝ ΑΝΑΘΕΣΘΣ
ΚΑΤΟΡΙΝ ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΘΣ ΑΡΟ Α.Ο.Α Θϋ ΣΧΕΤΙΚΘΣ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΦΟΕΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Υ.Α Αρικ. 4113.319/02/2014
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ
ΚΑΙ
ΛΘΨΘ
ΣΧΕΤΙΚΘΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΘΣΘΣ ΑΡΟ ΑΧΘ
Σθμείωςθ: Πλεσ οι ανωτζρω ενζργειεσ κα ςυνοδεφονται από ςχετικζσ εγκρίςεισ τθσ ΔΕΔΑΡΛΕ οι οποίεσ και κα πρζπει να τθροφνται ςε ςχετικό αρχείο

6. Πρια λιμενικϊν εγκαταςτάςεων
Για τον κακοριςμό ι τροποποίθςθ των ορίων των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων πρζπει οι υπόχρεοι φορείσ να
λαμβάνουν υπόψθ όλεσ τισ λειτουργίεσ που διενεργοφνται / αναπτφςςονται ςε ςχζςθ με τα υπόχρεα πλοία πζραν
του χερςαίου και ςτο καλάςςιο πεδίο και ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί το πεδίο αυτό ςε
εγκεκριμζνεσ μελζτεσ ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ να επανζρχονται κατακζτοντασ νζεσ προτάςεισ επανακακοριςμοφ των ορίων των
λ.ε και αναλαμβάνοντασ ενζργειεσ ανακεϊρθςθσ των μελετϊν7.
7. Αρικ. Ρρωτ.: 2343.3-10/39670/2022/ 03-06/2022 Διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ

7.Γυμναςια – Αςκιςεισ
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 18.4,18.5 & 18.6 του Μζρουσ Β του κϊδικα ISPS για τθν
διαςφάλιςθ τθσ κατάρτιςθσ των μελϊν του προςωπικοφ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ, όςον αφορά όλα τα
ςχετικά με τθν αςφάλεια κακικοντα που τουσ ανατίκενται, ςε όλα τα επίπεδα αςφαλείασ, και για τον
προςδιοριςμό ενδεχόμενων αδυναμιϊν, όςον αφορά ηθτιματα αςφάλειασ
που πρζπει να
αντιμετωπίηονται, είναι απαραίτθτθ θ εκτζλεςθ γυμναςίων και αςκιςεων, για τα μεν γυμνάςια τουλάχιςτον
ανά τρίμθνο και για τθν άςκθςθ τουλάχιςτον μία φορά ανά θμερολογιακό ζτοσ, με τα διαςτιματα που
μεςολαβοφν μεταξφ των αςκιςεων να μθν υπερβαίνουν τουσ 18 μινεσ. Τα αρχεία των γυμναςίων και των
αςκιςεων κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται με επιμζλεια και να τθροφνται για χρονικό διάςτθμα πζντε (5)
ετϊν8.
 Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προσ υποβοικθςθ του ζργου των εμπλεκόμενων φορζων με τθν Ναυτιλιακι
αςφάλεια κατιρτιςε ζνα πολφ χριςιμο εγχειρίδιο οδθγιϊν ςε ςχζςθ με τθν διενζργεια αςκιςεων και
γυμναςίων.
(file:///C:/Users/user/Downloads/Europaeisk%20haandbog%20i%20maritim%20sikring%20(2).pdf )
8. Αρικ. Ρρωτ.: 2343.3-10/20258/2022/22-03/2022 Διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
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ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΑΣΚΗΣΗΕΙΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ



ΑΣΚΘΣΘ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ ΤΙΜΘΝΟ
ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΥΤΑ, ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΗΟΝΤΑΙ
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΕΙΛΕΣ ΓΙΑ
ΤΘΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΘΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ*

Συςτινεται: Τα





ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΑ ΑΝΑ ΘΜΕΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ, ΜΕ ΤΑ
ΔΙΑΣΤΘΜΑΤΑ ΡΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΣΚΘΣΕΩΝ ΝΑ
ΜΘΝ ΥΡΕΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 18 ΜΘΝΕΣ
ΣΤΙΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΟΚΙΜΑΗΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ,Θ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΘΤΑ ΡΟΩΝ ΚΑΙ Θ ΑΝΤΑΡΟΚΙΣΘ. ΟΙ
ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΡΟΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ:
1. ΡΛΘΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Θ ΗΩΝΤΑΝΕΣ,
2. ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΑ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΘ ΘΣΕΜΙΝΑΙΑ , Θ
3. ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΡΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΩΑ,
ΟΡΩΣ ΟΙ ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΑΝΑΓΚΘΣ Θ ΑΛΛΕΣ
ΑΣΚΘΣΕΙΣ ΟΙ ΟΡΟΙΕΣ ΡΟΒΛΕΡΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΧΘ ΤΟΥ
ΚΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ*.

γυμνάςια και οι αςκιςεισ που διενεργοφνται να περιλαμβάνουν και ςενάρια με απειλζσ

αςφάλειασ ςτον κυβερνοχϊρο

8. Κυβερνοαςφάλεια
Συςτινεται:
 Ππωσ οι οδθγίεσ/κατευκφνςεισ/πρακτικζσ που ζχουν δοκεί από τθν ΔΕΔΑΡΛΕ ςφμφωνα με τθν Αρικμ.
Ρρωτ.: 2343.3-10 / 55896 / 2021/30-07/2021 εγκφκλιο, κακϊσ και τα ειδικότερα δεδομζνα/λειτουργικά
χαρακτθριςτικά τθσ κάκε λιμενικισ εγκατάςταςθσ/λιμζνα που ςχετίηονται με απειλζσ αςφάλειασ ςτον
κυβερνοχϊρο, να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν εκπόνθςθ, αναςκόπθςθ και ανακεϊρθςθ των μελετϊν
αςφαλείασ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων/λιμζνων (κατά περίπτωςθ).
 Τα γυμνάςια και οι αςκιςεισ που διενεργοφνται να περιλαμβάνουν και ςενάρια με απειλζσ αςφάλειασ ςτον
κυβερνοχϊρο

Υπενκυμίηεται :
Πτι ο κϊδικασ ISPS, ο οποίοσ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 725/2004 για τθ
βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ πλοίων και λιμενικϊν εγκαταςτάςεων, ςχετίηεται ςαφϊσ και με τθν αςφάλεια ςτον
κυβερνοχϊρο λόγω τθσ απαίτθςισ του να λαμβάνονται υπόψθ οι επικοινωνίεσ, τα ςυςτιματα και τα δίκτυα
υπολογιςτϊν. Στθν ςχετικι με το κζμα εγκφκλιο τθσ ΔΕΔΑΡΛΕ υπάρχουν ςφνδεςμοι(link) για τθν διαρκι
ενθμζρωςθ από τισ αρμόδιεσ Ευρωπαϊκζσ Υπθρεςίεσ .

9.Ρροτεινόμενα μζτρα/εξοπλιςμόσ αςφαλείασ ςτα ΣΑΛΕ
Θ μζχρι ςιμερα αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ από το Συντονιςτικό Κζντρο καταδεικνφει ότι ςτθν πλειοψθφία των
περιπτϊςεων οι φορείσ προτείνουν μζτρα αςφάλειασ, δια μζςου των ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ και διαδικαςίεσ τισ οποίεσ δεν
μποροφν ςτο ςφνολο τουσ να εφαρμόςουν. Υπενκυμίηεται ότι θ εκπόνθςθ-επανεξζταςθ-ανακεϊρθςθ των μελετϊν
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είναι το τυπικό μζροσ τθσ εφαρμογισ του κϊδικα ISPS, με το ουςιαςτικό μζροσ να αφορά ςτθν εφαρμογι των
προβλεπομζνων μζτρων και διαδικαςιϊν(προςωπικό αςφαλείασ, ςυςτιματα CCTV , φράχτεσ, πφλεσ, φορθτόσ
εξοπλιςμόσ, επικοινωνίεσ κ.α) .

Συςτινεται:
Οι φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ δια μζςου των μελετϊν ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ να προτείνουν μζτρα και διαδικαςίεσ
που βάςει των οικονομικϊν τουσ δυνατοτιτων να μποροφν εφαρμόςουν. Σε περίπτωςθ εξεφρεςθσ πόρων, και
εφόςον υφίςταται ανάγκθ κατόπιν ανακεϊρθςθσ των μελετϊν, δφναται να προχωροφν ςτθν εφαρμογι νζων
αναβακμιςμζνων μζτρων και διαδικαςιϊν.(π.χ παρακολοφκθςθ χϊρου με web camera και προςωπικό μζχρι τθν
προμικεια καμερϊν με νυχτερινι λιψθ)

Υπενκυμίηεται :
 Πτι θ μθ εφαρμογι των μζτρων και των διαδικαςιϊν ςτα ΣΑΛΕ μετά από ζλεγχο των Λιμενικϊν Αρχϊν
αποτελεί εφρθμα παρατιρθςθσ, μθ ςυμμόρφωςθσ και ςθμαντικισ μθ ςυμμόρφωςθσ και επιςφρει
διοικθτικζσ κυρϊςεισ κακϊσ και κίνδυνο αναςτολισ λειτουργίασ τθσ λ.ε.
 Δεν αποτελεί καλι πρακτικι να καταγράφεται απουςία των προβλεπομζνων μζτρων/εξοπλιςμοφ και
διαδικαςιϊν, να μθν υπάρχει ςαφζσ πλάνο αποκατάςταςθσ /εφαρμογισ και να υποβάλλονται
ανακεωρθμζνεσ μελζτεσ με πρόκριςθ προςωρινϊν εναλλακτικϊν μζτρων.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
περίφραξθ, πφλεσ, φράγματα οχθμάτων
προςωπικό αςφαλείασ
φωτιςμόσ
κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ (CCTV)
επικοινωνίεσ
ακτινοςκοπικόσ εξοπλιςμόσ
ανιχνευτζσ μετάλλων ςτακεροί και φορθτοί (χειρόσ)
ςυςτιματα ανίχνευςθσ περιμζτρου/ειςβολζων
αυτοματοποιθμζνο εξοπλιςμό ελζγχου πρόςβαςθσ (π.χ. ςυςκευζσ ανάγνωςθσ /αναγνϊριςθσ )
ςυςτιματα υπολογιςτϊν
εξοπλιςμόσ ανίχνευςθσ εκρθκτικϊν ιχνϊν και ατμϊν.
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10. Αρχεία
Τα αρχεία είναι απαραίτθτα για τθν παροχι αποδεικτικϊν ςτοιχείων για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ λιμενικισ
εγκατάςταςθσ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ.

Συςτινεται:
Οι λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ και οι ΥΑΛΕ να διαςφαλίηουν ότι τα ςχζδιά τουσ περιλαμβάνουν διατάξεισ για τθ
διατιρθςθ των αρχείων, των ςυμβάντων και απειλϊν αςφάλειασ, τισ ανακεωριςεισ, τουσ ελζγχουσ, τθν
εκπαίδευςθ, τισ αςκιςεισ και τα γυμνάςια και τα αρχεία ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ.

Ρίνακασ Αρχείων Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ
Δθλϊςεισ αςφαλείασ που ςυμφωνικθκαν με πλοία
Απειλζσ ι ςυμβάντα για τθν αςφάλεια
Αλλαγζσ ςτο επίπεδο αςφάλειασ
Εκπαίδευςθ αςφάλειασ από το προςωπικό τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ
Αςκιςεισ και γυμνάςια αςφαλείασ
Συντιρθςθ εξοπλιςμοφ αςφαλείασ
Εςωτερικοί ζλεγχοι και επικεωριςεισ
Επανεξετάςεισ και ανακεωριςεισ των αξιολογιςεων αςφάλειασ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων
Επανεξετάςεισ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου αςφαλείασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ

11.Εμπιςτευτικότθτα χειριςμοφ κεμάτων
 Τα πρόςωπα που χειρίηονται διαβακμιςμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετιηόμενεσ με τθ Διεκνι Σφμβαςθ SOLAS 74
(ΚΕΦ ΧΙ-2), τον Κϊδικα (ISPS), τον Κανονιςμό και τθν Οδθγία ι διενεργοφν ελζγχουσ αςφαλείασ οφείλουν να
ζχουν τον κατάλλθλο βακμό διαβάκμιςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ
Αςφάλειασ και του Εκνικοφ Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ Αςφάλειασ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
 Θ διαδικαςία διαβάκμιςθσ διζπεται από τισ διατάξεισ του Εκνικοφ Κανονιςμοφ Αςφάλειασ (ΕΚΑ) και του
Εκνικοφ Κανονιςμοφ Βιομθχανικισ Αςφάλειασ (ΕΚΒΑ), όπωσ ιςχφουν κάκε φορά.
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Συςτινεται:
 Οι Υπεφκυνοι Αςφάλειασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ (ΥΑΛΕ) και αναπλθρωτζσ αυτϊν
 Τα πρόςωπα που διενεργοφν εςωτερικοφσ ελζγχουσ αςφάλειασ και χειρίηονται εμπιςτευτικό υλικό και
πλθροφορίεσ ςχετιηόμενεσ με τθν αςφάλεια λιμενικισ εγκατάςταςθσ
 Το προςωπικό αςφάλειασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ ςτο οποίο κοινοποιείται εμπιςτευτικό υλικό και
πλθροφορίεσ ςχετιηόμενεσ με τθν αςφάλεια λιμενικισ εγκατάςταςθσ
να είναι κάτοχοι του προβλεπομζνου βακμοφ διαβάκμιςθσ.

12. Ρροςόντα και εκπαιδεφςεισ προςωπικοφ
 Σφμφωνα με τον Κϊδικα ISPS (A/18, B/18 και A/17.2.7) ο Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ (ΥΑΛΕ) και το προςωπικό
που εκτελεί κακικοντα αςφάλειασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ κα πρζπει να ζχουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ
και να ζχουν λάβει ςχετικι εκπαίδευςθ. Ωσ επαρκισ εκπαίδευςθ για το προςωπικό αςφάλειασ νοείται,
εκείνθ που βαςίηεται ςτα υποδειγματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΜΟ (IMO Model Course
3.21).Ειδικότερα, ςε ότι αφορά τον ΥΑΛΕ, θ παρακολοφκθςθ των εν λόγω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων
κρίνεται απαραίτθτθ προκειμζνου να τεκμθριϊνεται θ επάρκεια των γνϊςεϊν του. (Σθμειϊνεται ότι θ
κατοχι πιςτοποιθτικοφ επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ εκπαίδευςθσ από τον φορζα διοργάνωςθσ ςεμιναρίου
με βάςθ το παραπάνω Model Course, κεωρείται επαρκζσ προςόν για τον ΥΑΛΕ προκειμζνου να γίνει
καταρχιν αποδεκτόσ ο διοριςμόσ του ςτα πλαίςια ζγκριςθσ του Σχεδίου Αςφάλειασ Λιμενικισ
Εγκατάςταςθσ (ΣΑΛΕ) από τθν Υπθρεςία μασ ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με τισ λοιπζσ απαιτιςεισ του άρκρου 9
του ν.3622/2007 όπωσ ιςχφει).
 Το προςωπικό τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ χωρίσ ι και με κακοριςμζνα κακικοντα αςφαλείασ κα πρζπει,
πριν του ανατεκοφν ςχετικά κακικοντα, να λάβει εκπαίδευςθ εξοικείωςθσ ςχετικά με τα κακικοντα και τισ
αρμοδιότθτεσ που πρόκειται να αναλάβει λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ςχεδίου
αςφαλείασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ. Εκτόσ από τθ ςυμμετοχι ςτα τριμθνιαία γυμνάςια και ετιςιεσ
αςκιςεισ, κεωρείται καλι πρακτικι θ διοργάνωςθ περιοδικϊν εκπαιδεφςεων και εξοικειϊςεων μζςω
ςυνεδρίων/ςεμιναρίων με κζματα αςφάλειασ ι/και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, προςαρμοςμζνα ςτθν
ςυγκεκριμζνθ λιμενικι εγκατάςταςθ. Οι ςχετικζσ εκπαιδεφςεισ δφναται να πραγματοποιοφνται και
διαδικτυακά λαμβάνοντασ υπόψθ και ςχετικζσ οδθγίεσ του ΙΜΟ MSC.1/Circ.1341 ςτισ 27 Μαΐου 2010,
<<Guidelines on security-related training and familiarization for port facility personnel>>.
(https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/MSC.1%20Circ.1341.pdf )

Συςτινεται και αποτελεί καλι πρακτικι:
 θ εκπαίδευςθ του ΥΑΛΕ κα πρζπει να είναι διαρκισ ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν ςυνεχι ενθμζρωςι του και
επικαιροποίθςθ των γνϊςεϊν του ςε ςχζςθ με τισ εξελίξεισ ςτο διεκνζσ και εςωτερικό νομοκετικό και
τεχνικό πλαίςιο.
 Ρροςωπικό που δεν ζχει κακοριςμζνα κακικοντα αςφαλείασ να λαμβάνει επαρκι εκπαίδευςθ εξοικείωςθσ
ϊςτε να μπορεί:
- να αναφζρει ζνα περιςτατικό αςφαλείασ.
- να γνωρίηει τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςει όταν αναγνωρίηει μια απειλι για τθν
αςφάλεια
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να γνωρίηει πϊσ να λαμβάνει μζροσ ςε διαδικαςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ που ςχετίηονται με τθν
αςφάλεια,
 Θ εκπαίδευςθ ςχετικά με τθν αςφάλεια, να μπορεί να παραςχεκεί από τον ΥΑΛΕ ι από εξίςου
εξειδικευμζνο άτομο ι Οργανιςμό, τουλάχιςτον μια φορά πριν τθν ανάλθψθ κακθκόντων , κατϋζτοσ και
όποτε απαιτθκεί
 Να υφίςτανται αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ εκπαίδευςισ (κζμα, θμ/νία, ονομ/νό, είδοσ εκπαίδευςθσ ), τα
οποία με μζριμνα του ΥΑΛΕ να τθροφνται ςτο αρχείο τθσ λ.ε.
 Θ περαιτζρω εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ του προςωπικοφ αςφαλείασ να γίνεται με ευκφνθ του ΥΑΛΕ.

-

13. Διλωςθ Αςφαλείασ (Declaration of Security)
 Σφμφωνα με τον Κανονιςμό 1 του Κεφ ΧΙ-2 τθσ ΔΣ SOLAS, «Διλωςθ Αςφαλείασ» νοείται θ ςυμφωνία που
ςυνάπτεται μεταξφ ενόσ πλοίου και μιασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ ι ενόσ άλλου πλοίου, διαςυνδεόμενου μ’
αυτό, ςτθν οποία προςδιορίηονται τα μζτρα για τθν αςφάλεια, τα οποία κα εφαρμόςει κάκε ςυμβαλλόμενο
μζροσ. Οι παράγραφοι 5.1 ζωσ 5.6 του Μζρουσ Β του κϊδικα ISPS παρακζτουν οδθγίεσ ςχετικά με το DoS. Θ
πρακτικι υποβολισ αιτιματοσ ι απόκριςθσ ςε αίτθμα για ςυμπλιρωςθ του DoS κα πρζπει να κακορίηεται
ςτο Σχζδιο Αςφαλείασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ (ΣΑΛΕ) και ςε ότι αφορά το αίτθμα ςυμπλιρωςθσ του DoS
ςτο Σχζδιο Αςφαλείασ Ρλοίου (ΣΑΡ).
 Θ χϊρα μασ, ςφμφωνα με τθν Αρικ. 4113.288/03/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 3191 Β’/2014), κακόριςε το πότε
απαιτείται θ υποβολι μίασ Διλωςθσ Αςφαλείασ (DoS) από ζνα πλοίο προσ μία λιμενικι εγκατάςταςθ ςτθν
Ελλθνικι επικράτεια.
 Θ Διλωςθ Αςφαλείασ, ςφμφωνα με τον Καν. 5.4 του Μζρουσ Α του Κϊδικα ISPS, ςυμπλθρϊνεται από:
-

τον Ρλοίαρχο ι τον Αξιωματικό Αςφάλειασ Ρλοίου εκ μζρουσ του/των πλοίου(ων) εάν κρίνεται
ςκόπιμο.
τον Υπεφκυνο Αςφάλειασ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ ι, εάν ορίηεται διαφορετικά από το
ςυμβαλλόμενο κράτοσ, οποιονδιποτε άλλο οργανιςμό υπεφκυνο για τθν αςφάλεια τθσ ακτισ, εκ
μζρουσ τθσ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ.

Σθμειϊνεται9 :
 ότι το πλοίο πρζπει να ςυμμορφϊνεται πάντα με το αίτθμα μιασ λιμενικισ εγκατάςταςθσ να ςυμπλθρωκεί
το DoS,
 μία λιμενικι εγκατάςταςθ δεν είναι υποχρεωμζνθ να ςυμμορφϊνεται με το αίτθμα ςυμπλιρωςθσ του DoS
από ζνα πλοίο, ωςτόςο ζνα αίτθμα από ζνα πλοίο για ςυμπλιρωςθ του DoS κα πρζπει να επιβεβαιϊνεται
για τθν λιψθ του από τθ λιμενικι εγκατάςταςθ (Μζροσ Α/5.3 του Κϊδικα ISPS).
 To DoS κα χρθςιμοποιείται ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ που ςυνικωσ ςχετίηονται με υψθλό ρίςκο, όταν
υπάρχει ανάγκθ να επιτευχκεί ςυμφωνία μεταξφ λιμενικισ εγκατάςταςθσ και πλοίου ςχετικά με τα μζτρα
αςφαλείασ που πρόκειται να εφαρμοςκοφν κατά τθ διάρκεια διεπαφισ πλοίου /λιμζνα επειδι είτε το ΣΑΛΕ
είτε το ΣΑΡ δεν αναγνωρίηει τθν κατάςταςθ ι το κεφάλαιο ΧΙ-2 τθσ ΔΣ SOLAS και το Μζροσ Α του Κϊδικα
ISPS δεν ζχουν προβλζψει τισ ειδικζσ ςυνκικεσ όπωσ παρατίκενται ςτο Μζροσ Α/5.2 του Κϊδικα ISPS. Θα
πρζπει να υπάρξει αιτία που να ςχετίηεται με τθν αςφάλεια και με τθ ςυγκεκριμζνθ διεπαφι πλοίου/
λιμζνα ι τθ δραςτθριότθτα μεταξφ πλοίων για να ηθτείται ι απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ ενόσ DoS.

Η Αρικ.πρωτ.: 3725.1/123/05 / 19-07-2005 Εγκφκλιοσ ΥΕΝ/ΚΝΡ/ΔΕΔΑΡΛΕ Βϋ - Γϋ

9
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14. Επεξεργαςία των πλθροφοριϊν αςφάλειασ πλοίου.
 Σφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 3 του Ν.3622/07 και το άρκρο 3 του Κανονιςμοφ 725/04ΕΚ
όταν ζνα πλοίο, το οποίο υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτϊν, προτίκεται να ειςζλκει ςε λιμζνα τθσ
Επικράτειασ (transit,αναμονι κατάπλου ςε λιμενικι εγκατάςταςθ, καταφυγι, κ.λπ.), ο πλοίαρχοσ του
υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ζγκαιρα ςτθν αρμόδια Λιμενικι Αρχι τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται με
θλεκτρονικό τρόπο. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία το πλοίο πρόκειται να καταπλεφςει ςε ςυγκεκριμζνθ
λιμενικι εγκατάςταςθ του λιμζνα υποχρεοφται να διαβιβάςει τισ εν λόγω πλθροφορίεσ και ςτον Υπεφκυνο
Αςφάλειασ αυτισ (ΥΑΛΕ). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δφνανται εναλλακτικά να διαβιβάηονται κατ’
εξουςιοδότθςθ του πλοιάρχου, από τον Αξιωματικό Αςφάλειασ του πλοίου (ΑΑΡ), ι τον Υπεφκυνο
Αςφάλειασ τθσ Εταιρείασ (ΥΑΕ), ι τον πράκτορα του πλοίου.
 Ο Υπεφκυνοσ Αςφάλειασ τθσ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ (ΥΑΛΕ) επεξεργάηεται τισ υποβλθκείςεσ από το πλοίο
πλθροφορίεσ (PRE - ARRIVAL INFORMATION) και ενεργεί ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προβλζψεισ του Σχεδίου
Αςφάλειασ τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ (επαφι με τον Αξιωματικό Αςφάλειασ Ρλοίου για ςυλλογι τυχόν
πρόςκετων πλθροφοριϊν, ςυντονιςμό κοινϊν ενεργειϊν ςε κζματα αςφάλειασ με υπογραφι Διλωςθσ
Αςφάλειασ (DOS), ι λιψθ μονομερϊσ ςυμπλθρωματικϊν μζτρων αςφάλειασ κ.λπ.). Εφόςον το κρίνει
απαραίτθτο ηθτά τισ οδθγίεσ τθσ τοπικισ Λιμενικισ Αρχισ αναφορικά με τθν ανάγκθ ςυμπλιρωςθσ
Διλωςθσ Αςφάλειασ ι/και τθ λιψθ άλλων πρόςκετων μζτρων.
 Θ Εκνικι Ενιαία Ναυτιλιακι Θυρίδα (ΕΕΝΘ) (https://www.hcg.gr/el/gia-ton-polith/xrhsima-ergaleia/nmsw/)
είναι το πλθροφοριακό ςφςτθμα ςτο οποίο υποβάλλονται πλθροφορίεσ πριν τον κατάπλου πλοίων ςε
ελλθνικοφσ λιμζνεσ ι κατά τον απόπλου από αυτοφσ. Θ Εκνικι Ενιαία Ναυτιλιακι Θυρίδα ςυνδζεται με
άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα, όπωσ το ςφςτθμα ανταλλαγισ ναυτιλιακϊν πλθροφοριϊν SafeSeaNet και
αποτελεί τον τόπο ςτον οποίο οι πλθροφορίεσ δθλϊνονται μια φορά από τουσ υπόχρεουσ και ακολοφκωσ
διατίκενται θλεκτρονικά ςτισ διάφορεσ αρμόδιεσ εκνικζσ αρχζσ και ςτα κράτθ μζλθ. Το νομικό υπόβακρο
για τθν υλοποίθςθ τθσ Εκνικισ Ενιαίασ Ναυτιλιακισ Θυρίδασ (National Maritime Single Window) τίκεται
από τθν οδθγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ςχετικά με τισ διατυπϊςεισ
υποβολισ δθλϊςεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ι/και απόπλου από λιμζνεσ των κρατϊν μελϊν και
για τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2002/6/ΕΚ. Θ εν λόγω οδθγία ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με το ΡΔ
125/2012.
 Χριςτεσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ αυτοφ είναι και τα πρόςωπα των ΥΑΛΕ/ΑΥΑΛΕ οι οποίοι με τθν
ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ πρζπει να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ εγγραφισ τουσ.
(https://www.hcg.gr/el/gia-ton-polith/xrhsima-ergaleia/nmsw/)
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α

(Αντιςτοιχία κεματικοφ αντικειμζνου με ςχετικι νομοκεςία, εγκφκλιο, οδθγία, ζγγραφο)
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟΥ
ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΟΔΗΓΙΕΣ, ΕΓΓΑΦΑ
ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΥΡΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΑΛΕ – ΣΑΛΕ

α) Το Αρικ. Ρρωτ.: 2343.3-10/63281/2020/28-09-2020 ζγγραφό μασ.
β) Κανόνασ 10 (παράγραφοι 1, 2.2) του Κεφαλαίου XI-2 τθσ Δ.Σ. SOLAS.
γ) Το άρκρο 12 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 725/2004.
δ) Το άρκρο 15 ν. 3622/2007 (Αϋ281).
ε)Το Αρικ. Ρρωτ.: 4433.6/13/2008/02-06-2008 ΕγκφκλιοσΥΕΝ/ΚΝΡ/ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ.
ςτ) Θ Αρικ. Φ.120/402565/Σ.3497/07-09-2020 Απόφαςθ Υπουργοφ Εκνικισ
Άμυνασ (Βϋ 4071).
η) Αρ. Ρρωτ.: 2343.3-10/46722/2021/29-06/2021ζγγραφο ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
α) Κεφάλαιο XI-2 τθσ Δ.Σ. SOLAS (π.δ. 56/2004 (Αϋ47)).
β) Κανονιςμόσ (ΕΚ) 725/2004.
γ) Οδθγία 2005/65 (ΕΚ).
δ) Ν. 3622/2007 (Αϋ281), όπωσ ιςχφει ςιμερα.
ε) Αρ. Ρρωτ.: 2343.3-10/20251/2022/22-03/2022 ζγγραφο ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
ςτ) Αρικ.πρωτ: 2343.3-1/63091/19/29-08/2019 ζγγραφο ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ

ΚΥΒΕΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θ Αρικμ. Ρρωτ.: 2343.3-10 / 55896 / 2021/30-07/2021 εγκφκλιοσ ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ

ΕΦΑΜΟΓΗ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΡΟΣΩΙΝΩΝ ΜΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

α) Κεφάλαιο XI-2 τθσ Δ.Σ. SOLAS (π.δ. 56/2004 (Αϋ47)).
β) Κανονιςμόσ (ΕΚ) 725/2004.
γ) Οδθγία 2005/65 (ΕΚ).
δ) Ν. 3622/2007 (Αϋ281), όπωσ ιςχφει ςιμερα.
ε)Αρ. Ρρωτ.: 2343.3-10/20255/2022/22-03/2022 ζγγραφο ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ

ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΗ- ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ –ΑΝΑΘΕΩΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΕΡΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΑΛ (ΜΕ ΤΑΥΤΙΣΗ)
ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ
ΡΕΙΟΧΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΛΙΜΕΝΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ

α) Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) ωσ ιςχφει.
β) Κανονιςμόσ (ΕΚ) 725/2004.
γ) Θ Αρικμ. 4113.319/02/2014 Υ.Α. (ΦΕΚ 3191 Β’/2014).
δ) Θ Αρικ.Ρρωτ. 4433.7/ 11 /10/03.03.2010 εγκφκλιοσ ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ.
ε) Αρικμ. Ρρωτ.: 2343.3-10/24457/2022/07-04/2022 ζγγραφο ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
ςτ)Αρ. Ρρωτ.: 2343.3-10/29144/2022/28-04/2022 ζγγραφο ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ

η) Αρικ.πρωτ: 2343.3-1/63091/19/29-08/2019 ζγγραφο ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ

α) Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) ωσ ιςχφει.
β) Κανονιςμόσ (ΕΚ) 725/2004.
γ) Η Αρικμ. 4113.300/01/2012 Τ.Α. (ΦΕΚ 3225 Β’2012).
δ) Η Αρικ.Πρωτ. Ε. 3733.1/92/06/27.06.2006 διαταγι ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄.
ε) Η Αρικ.Πρωτ. 4433.7/81/07/27.08.2007 εγκφκλιοσ ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄.
ςτ) Το Αρικμ. Πρωτ.: 2343.3-10/20258/2022/22-03/2022 ζγγραφο ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄.
α) Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄) ωσ ιςχφει.
β) Οδθγία 2005/65/ΕΚ.
γ) Η Αρικμ. 4113.319/02/2014 Τ.Α. (ΦΕΚ 3191 Β’).
δ)Θ Αρικμ. Ρρωτ.: 2343.3-10/29517/2022/29-04/2022 διαταγι ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
ε)Θ Αρ. Ρρωτ.: 2343.3-10/35198/2022/19-05/2022 ΔΕΔΑΡΛΕ Γϋ
α) Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) ωσ ιςχφει.
β) Κανονιςμόσ (ΕΚ) 725/2004.
γ) Οδθγία 2005/65/ΕΚ.
δ) Μελζτθ Σεχνικών Θεμάτων Αςφάλειασ Λιμενικισ Περιοχισ (Study on Technical
Aspects of port Area Security-TAPS II)
ε) Η με ΑΠ:4433.1/03/11/24-01-2011 Εγκφκλιοσ ΤΘΤΝΑΛ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ-Γ΄
«Κακοριςμόσ Περιοχισ Λιμενικισ Εγκατάςταςθσ».
ςτ) Σο με Αρικμ. Πρωτ.: 2343.3-10/30779/2020/25-05/2020 ζγγραφο ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄.
η) Σο με Αρικμ. Πρωτ.: 2343.3-10/39670/2022/03-06/2022 ζγγραφο ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄
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ΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SECURITY)

(DECLARATION

OF

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΡΛΟΙΟΥ

α) Η Αρικμ. 4113.300/01/2012 Τ.Α. (ΦΕΚ 3225 Β’2012).
β)MSC.1/Circ.1341 ςτισ 27 Μαΐου 2010, << Guidelines on security-related training and
familiarization for port facility personnel >>.
α) ΠΔ 56/04 (Α΄ 47) Κφρωςθ τροποποιιςεων Δ SOLAS Κεφ. ΧΙ-2/ISPS Code
β) MSC(79)/Circ.1132/2004
γ) ΕΚ 725/2004
δ)Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) ωσ ιςχφει.
ε) Η Αρικμ. 4113.288/03/2014 Τ.Α. (ΦΕΚ 3191 Β’/2014).
ςτ)Θ Αρικ.πρωτ.: 3725.1/123/05 / 19-07-2005 Εγκφκλιοσ ΥΕΝ/ΚΝΡ/ΔΕΔΑΡΛΕ Βϋ - Γϋ
α) Σο άρκρο (11), παράγραφοσ (1) του Νόμου 3622/2007 –ΦΕΚ
281 Α
β) Σα άρκρα (6) και (7) Κανονιςμοφ (ΕΚ) 725/2004
γ) Ο κανόνασ (9), παράγραφοσ (2) του Κεφαλαίου ΧΙ-2 τθσ Δ.. SOLAS
δ) MSC/Res 159(78)/21-5-2004
ε) MSC/Circ 1130/14-12-2004
ςτ) Η Αρικ.πρωτ: 4433.1/11/08/ 09.06.2008 εγκφκλιοσ ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄
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Α/Α

ΘΕΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΡΑΑΤΗΜΑ Β
ΡΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ρ.Δ – Νόμοσ - Υ.Α

1.

ΚΥΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SOLAS(ISPS CODE)

Ρ.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47 Α)

2.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΡΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρικ. 725/2004

3.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ 2005/65/ΕΚ

4.

ΘΕΣΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΩΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΙΘΕΩΗΣΕΩΝ
ΑΡΟ ΤΗΝ ΕΡΙΤΟΡΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΡΛΟΪΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αρικ. 324/2008

5.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΛΟΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν.3622/2007 ( ΦΕΚ 281 Α)
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ:
Ν.4150/2013 , άρκρο 12
Ν.4256/14, άρκρο 42
Ν.4504/2017, άρκρα 15 & 125
Ν.4770/21 , άρκρο 23

6.

ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΤΗΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΡΟΧΕΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 725/2004, ΩΣ
*ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΡΕΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΞΥΡΗΕΤΗΣΗΣΡΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΡΛΟΩΝ+, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΕ
ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ XI−2 ΤΗΣ ΔΣ SOLAS 74 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ISPS

Υ.Α. Αρικμ. 4433.7/12/2008

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Ε.Ν.Α.)

Υ.Α. Αρικμ. 4433.7/11/2008

ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΟΩΝ ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΟ ΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ
ΑΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΑΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣΕΤΑΙΕΙΕΣ ΡΑΟΧΗΣ
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟ ΤΑ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΑΛΕ), ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υ.Α. Αρικμ. 4434.1/02/08

ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙV ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2005/65 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΙΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ (L310 ΤΗΣ
25.11.2005).ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΙΣΗ ΟΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΑΥΤΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΥΡ.ΟΙ.Α.Ν ΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΤΟ
ΚΥΒΕΝΗΤΙΚΟ ΕΓΟ ΤΗΣ ΕΚΡΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υ.Α. Αρικμ. 4442.20/ 01 /2010

7.

8.

9.

ΦΕΚ 1020 Β’/02.06.2008

ΦΕΚ 1182 Β’/26.06.2008

ΦΕΚ 1877 Β’/12.09.2008

ΦΕΚ 479 Β’/20.04.2010

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΣΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ (SECURITY) ΓΙΑ
-Λιμενικές Εγκαταστάσεις του Καν.725/2004ΕΚ
-Λιμένες του άρθρου 2.4 της Οδηγίας 2005/65ΕΚ
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10. ΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΣΤΗΝ ΡΕΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΡΟΧΕΩΝ ΡΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΡΛΗΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΡΛΟΙΩΝ ΤΩΝ ΥΑΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΑΛΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ
ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2005/65ΕΚ

Υ.Α. Αρικ. 4113.300/01/2012

11. ΜΕΤΑΦΟΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΡΑΑΤΗΜΑΤΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2005/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΙΟΥ 2005 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΩΝ.
12. ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΟΙΕΣ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(DECLARATION OF SECURITY− DOS) ΜΕΤΑΞΥ ΡΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΙΚΑΤΕΙΑΣ Η ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΥΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ
ΥΡΟΧΕΟΥ ΡΛΟΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΡΛΟΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΧΕΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
13. ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΩΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΛΟΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ.

Υ.Α Αρικ. 4434.1/01/2008

ΦΕΚ 3225 Β’/04.12.2012

ΦΕΚ 590 Β’/07.04.2008
Υ.Α Αρικ. 4113.288/03/2014
ΦΕΚ 3191 Β’/27.11.2014

Υ.Α Αρικ. 4113.319/02/2014
ΦΕΚ 3191 Β’/27.11.2014

ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΣΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΑΥΑΛΕΙΑ (SECURITY) ΓΙΑ
-Λιμενικές Εγκαταστάσεις του Καν.725/2004ΕΚ
-Λιμένες του άρθρου 2.4 της Οδηγίας 2005/65ΕΚ
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