
 

                                                                                                                          

                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Πειραιάς, 20 Ιουλίου 2022 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ              Αριθμ. Πρωτ.: 2343.3-10 / 52076 / 2022 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ                    
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ 

ΔΕΔΑΠΛΕ Γ΄ 
Ταχ. Διεύθυνση  : Γρ. Λαμπράκη 150                                                          ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. 
Ταχ. Κώδικας      : 185 18 Πειραιάς    

Πληροφορίες      : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ανδρέας 

                              : Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ Χρήστος 

Τηλέφωνο           : 213 137 1941-1911 

E-mail                   : dedaple@hcg.gr                     

 

ΘΕΜΑ: «Εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων και διαδικασιών της ναυτιλιακής 
ασφάλειας (security) για φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων». 
 

ΣΧΕΤ.:  α) Κανονισμός (ΕΚ) 725/2004 «Για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις». 

 β) Οδηγία 2005/65/ΕΚ «Σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων». 

 γ)Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281 Α΄) «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και 
άλλες διατάξεις», ως ισχύει. 

  

 

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες, διαταγές, κατευθύνσεις που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς από την 
Υπηρεσία μας για θέματα που άπτονται εφαρμογής του σχετικού κανονιστικού πλαισίου με την 
Ναυτιλιακή Ασφάλεια σε λιμενικές εγκαταστάσεις/λιμένες της επικράτειας, τις οδηγίες χειρισμού 
κρίσιμων θεμάτων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και των ευρημάτων που έχουν 
διαπιστωθεί σε υπόχρεες λιμενικές εγκαταστάσεις, τόσο από Κοινοτικούς ελεγκτές και από στελέχη 

Λιμενικών Αρχών, κρίθηκε σκόπιμο εκ μέρους της Υπηρεσίας μας η εκπόνηση ενός εγχειριδίου που 
περιλαμβάνει κατά το δυνατόν συγκεντρωμένες σχετικές απαιτήσεις-οδηγίες-κατευθύνσεις-συστάσεις- 

προτεινόμενες πρακτικές- νομοθεσία σε σχέση με την Ναυτιλιακή Ασφάλεια(security).      

      

2. Συγκεκριμένα το εγχειρίδιο παρέχει καθοδήγηση για να βοηθήσει τους φορείς διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμενικών εγκαταστάσεων/λιμένων να επιτύχουν μια εναρμονισμένη και αποτελεσματική 
εφαρμογή του Διεθνούς και Ενωσιακού δικαίου στον τομέα της ασφάλειας στη θάλασσα, ιδίως όσον 
αφορά τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004 της 31ης Μαρτίου 2004 για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων 
και λιμενικών εγκαταστάσεων και την οδηγία 2005/65/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την 
ενίσχυση της ασφάλειας λιμένων. Η εν λόγο καθοδήγηση εστιάζει σε διοικητικά καθήκοντα που πρέπει να 
εκτελούνται από τους αρμόδιους φορείς και πρόσωπα για την ναυτιλιακή ασφάλεια (security). 

 

3. Διευκρινίζεται ότι το παρόν εγχειρίδιο αναφορικά με το πεδίο των λιμένων παρέχει οδηγίες μόνο για 
τους λιμένες που εμπίπτουν στο άρθρο 2.4 της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ(λιμένες ταύτισης ορίων με αυτά της 
λ.ε) δηλαδή για τους Λιμένες για τους οποίους οι διενεργηθείσες Αξιολογήσεις Ασφάλειας κατέδειξαν ότι 
έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, σύμφωνα με την οποία σε 
αυτούς εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του Κανονισμού 725/2004ΕΚ (Λιμενική Εγκατάσταση – ΑΑΛΕ/ΣΑΛΕ) 
και δεν απαιτείται η συγκρότηση Αρχών Ασφάλειας Λιμένα, η εκπόνηση και η εφαρμογή Σχεδίου 
Ασφάλειας Λιμένα.  
 

4. Παρακαλούμε, όπως οι ανωτέρω οδηγίες/κατευθύνσεις/πρακτικές, να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

εφαρμογή της σχετικής με την Ναυτιλιακή Ασφάλεια νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία μας 
παραμένει στην διάθεση σας για την παροχή, εφόσον απαιτηθούν, περαιτέρω διευκρινίσεων.  
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5. Η παρούσα εγκύκλιος με το συνημμένο εγχειρίδιο οδηγιών να τεθεί στον πίνακα εγκυκλίων ISPS, ο 
οποίος είναι αναρτημένος στις ιστοσελίδες HCG και ΥΝΑΝΠ. 
 

6. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας ενέργειες.- 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

 

Πλοίαρχος Λ.Σ. (Τ) ΤΣΑΡΤΙΝΟΓΛΟΥ Κύρος-Νικόλαος 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΑ Α.Ε. - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ - 
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μέσω Λιμ. Αρχών) 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού 

2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού (υ.τ.α.) 
2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υφυπουργού (υ.τ.α.) 
3. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ (υ.τ.α.) 
4. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (υ.τ.α.) 
5. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Α΄ Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (υ.τ.α.) 
6. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Β΄ Υπαρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (υ.τ.α.) 
7. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΔΚ Γ΄ (υ.τ.α.) 
8. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΔΚ Β΄ (υ.τ.α.) 
9. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΔΚ Α΄ (υ.τ.α.) 
10. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-ΔΙΛΙΚΥΠ 

 

 


