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ΠΡΟ: Ως Πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ.: Ως Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εφαρμογι του Κανονιςμοφ ΙΙΙ/20 τθσ ΔΣ SOLAS όπωσ τροποποιικθκε-Ράροχοι υπθρεςιϊν.
Σχετ.:

α)Η Απόφαςθ IMO Resolution MSC.402(96) «Requirements for maintenance, thorough
examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching
appliances and release gear».
β) Η Απόφαςθ IMO Resolution MSC.404(96) «Amendments to the International Convention for
the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, containing amendments to SOLAS III/3 and III/20»
(ΥΑ/ΥΝΑΝΡ 2222.1-1.2/27185/2018, ΦΕΚ Βϋ 1412/25-04-2018).
γ) Ζγγραφο ΥΝΑΝΡ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΡ/ΔΜΚΡ/ΜΕΣΕ Αρ.Ρρωτ. 2322.1/27402/2019 - 26/04/2019.

1. Ππωσ είναι γνωςτό, με τθν ανωτζρω (β) ςχετικι απόφαςθ του IMO από 01/01/2020
τροποποιικθκαν οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ 20 του Κεφαλαίου ΙΙΙ τθσ ΔΣ SOLAS ’74 και ςυνεπϊσ
τζκθκαν ςε υποχρεωτικι εφαρμογι οι απαιτιςεισ που αφοροφν ςτουσ περιοδικοφσ ελζγχουσ, τθ
ςυντιρθςθ και τισ δοκιμζσ του βαςικότερου ςωςτικοφ εξοπλιςμοφ που φζρουν τα πλοία (ιτοι
ςωςίβιεσ λζμβουσ, λζμβουσ διάςωςθσ, μζςα κακαίρεςθσ αυτϊν κακϊσ και μζςα κακαίρεςθσ των
πνευςτϊν ςωςίβιων ςχεδιϊν), κακϊσ επίςθσ και ςτουσ παρόχουσ Υπθρεςιϊν που διενεργοφν τισ
προαναφερκείςεσ εργαςίεσ.
2. Επιπροςκζτωσ, γνωρίηεται ότι οι απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ 20 του Κεφαλαίου III τθσ ΔΣ SOLAS
’74 που αφοροφν ςτον ωσ άνω εξοπλιςμό βαςίηονταν επί ςειρά ετϊν ςε κατευκυντιριεσ οδθγίεσ
του IMO προαιρετικισ εφαρμογισ, οι οποίεσ ζπαψαν πλζον να ιςχφουν από 01/01/2020. Οι νζεσ
απαιτιςεισ, οι οποίεσ ορίηονται ςτθν ανωτζρω (α) ςχετικι και οι οποίεσ εφαρμόηονται από
01/01/2020, ςτοχεφουν ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ ςυντιρθςθσ και τθ διενζργεια ελζγχων-δοκιμϊν
του εν λόγω εξοπλιςμοφ από πιςτοποιθμζνουσ φορείσ-παρόχουσ Υπθρεςιϊν με εξειδικευμζνεσ
γνϊςεισ, εμπειρία και τεχνικι υποςτιριξθ προκειμζνου να εξαςφαλίηεται ότι ο εξοπλιςμόσ αυτόσ
κα παραμείνει λειτουργικόσ και ζτοιμοσ προσ χριςθ όταν απαιτθκεί.
3. Στο πλαίςιο αυτό, θ Υπθρεςία μασ, λαμβάνοντασ υπϋόψιν τθν υποχρζωςθ και ανελαςτικι
εφαρμογι των απαιτιςεων των νζων κανονιςμϊν, και με γνϊμονα τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των
πλοίων υπό Ελλθνικι Σθμαία αποςκοπϊντασ ταυτόχρονα ςτθ διαςφάλιςθ καλισ λειτουργίασ του
ςωςτικοφ εξοπλιςμοφ τουσ, κεωρεί αναγκαία τθν παροχι διευκρινιςτικϊν οδθγιϊν για τθν
πλθρζςτερθ και ομοιόμορφθ εφαρμογι των ωσ άνω διατάξεων, τόςο για τα πλοία όςο και για τουσ
παρόχουσ Υπθρεςιϊν αυτϊν.

4. Συγκεκριμζνα:
Α) Αναφορικά με τθν παράγραφο 7.2 τθσ RES. MSC.402(96), οι αναφερόμενοι Αναγνωριςμζνοι
Οργανιςμοί υποχρεοφνται εφεξισ να διαβιβάηουν ςτθν Υπθρεςία μασ μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ mareq@hcg.gr τισ εκδοκείςεσ βεβαιϊςεισ ςε
παρόχουσ υπθρεςιϊν οι οποίοι εδρεφουν ςτθν Ελλάδα, προκειμζνου τα ςτοιχεία αυτά να
αναρτϊνται και να επικαιροποιοφνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΝΑΝΡ.

Β) Αναφορικά με τθν παράγραφο 7.3 τθσ RES. MSC.402(96), ςε περιπτϊςεισ εξοπλιςμοφ πλοίων
όπου:
- ο καταςκευαςτισ του δεν υφίςταται ι ζχει ςταματιςει να υποςτθρίηει τον εν λόγω εξοπλιςμό
ι,
- δεν υφίςταται κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνοσ πάροχοσ για τον εν λόγω εξοπλιςμό ςτθν χϊρα
ςτθν οποία δραςτθριοποιείται το πλοίο, όπου θ ςυγκεκριμζνθ μθ διακεςιμότθτα κα πρζπει να
τεκμθριϊνεται με μζριμνα τθσ διαχειρίςτριασ εταιρείασ του πλοίου ι, ςε περιπτϊςεισ πλοίων
των οποίων θ κυβερνθτικι πιςτοποίθςθ ζχει αναλθφκεί εξολοκλιρου από Εξουςιοδοτθμζνο
Οργανιςμό, από τον εκάςτοτε Ε.Ο. ι,
- ςε περίπτωςθ που για τον ετιςιο ζλεγχο του εξοπλιςμοφ ο εξουςιοδοτθμζνοσ πάροχοσ
αποδεδειγμζνα δθλϊςει εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα αδυναμία παροχισ υπθρεςιϊν ελζγχου
του εξοπλιςμοφ για διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ μινα πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποχρζωςθσ διενζργειασ του ελζγχου ι,
- ςε περίπτωςθ βλάβθσ εξοπλιςμοφ, ο εξουςιοδοτθμζνοσ πάροχοσ δθλϊςει εγγράφωσ και
αιτιολογθμζνα λόγουσ αδυναμίασ παροχισ υπθρεςιϊν αποκατάςταςθσ και ελζγχου-δοκιμϊν
του εξοπλιςμοφ,
τότε οι εργαςίεσ τθσ (α) ςχετικισ δφνανται να διενεργοφνται από παρόχουσ οι οποίοι διακζτουν
πιςτοποίθςθ/ςεισ οποιουδιποτε καταςκευαςτι του υπϋόψιν εξοπλιςμοφ και οι οποίοι ζχουν
εξουςιοδοτθκεί κατάλλθλα από τον ΚΕΡ επί τθ βάςει αυτϊν των πιςτοποιιςεων. Σε
περιπτϊςεισ πλοίων που δραςτθριοποιοφνται ςτο εξωτερικό, θ ίδια πρόβλεψθ ιςχφει και για
παρόχουσ που ζχουν εξουςιοδοτθκεί ομοίωσ από ζτερο κράτοσ-μζλοσ του IMO ι και
Αναγνωριςμζνουσ Οργανιςμοφσ

Γ) Αναφορικά με τθν παράγραφο 7.4.3 τθσ RES. MSC.402(96),
για ςωςτικό εξοπλιςμό πλοίων τα οποία δραςτθριοποιοφνται εκτόσ Ελλάδοσ θ Υπθρεςία μασ
δφναται να κάνει αποδεκτι τθν παροχι υπθρεςιϊν από παρόχουσ οι οποίοι ζχουν κατάλλθλα
εξουςιοδοτθκεί από κράτθ μζλθ του ΙΜΟ ι ζχουν λάβει ςχετικι ζγκριςθ από Αναγνωριςμζνουσ
Οργανιςμοφσ του Κανονιςμοφ (EC) 391/2009, τθρουμζνων πάντα των απαιτιςεων τθσ (α)
ςχετικισ.
5. Με τθν εφαρμογι των νζων απαιτιςεων, οι πάροχοι Υπθρεςιϊν οι οποίοι είχαν λάβει ςχετικι
εξουςιοδότθςθ από τθν Υπθρεςία μασ πριν τθν 01/01/2020 κα πρζπει να μεριμνιςουν για τον
αρχικό ζλεγχό τουσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7.4 τθσ ανωτζρω (α) ςχετικισ, προκειμζνου να
εκδοκεί θ προβλεπόμενθ αρχικι βεβαίωςθ εξουςιοδότθςθ. Ειδικότερα, επιςθμαίνονται:
α) ο εφοδιαςμόσ του παρόχου υπθρεςιϊν με ςφςτθμα ποιότθτασ που να καλφπτει τα
διαλαμβανόμενα ςτθν ενότθτα 7 τθσ (α) ςχετικισ.
β) θ ζγγραφθ πιςτοποίθςθ(ςεισ) εκ μζρουσ του καταςκευαςτι(ων) για το τεχνικό προςωπικό
του παρόχου υπθρεςιϊν για κάκε είδοσ εξοπλιςμοφ (π.χ ςωςίβια λζμβοσ, λζμβοσ διάςωςθσ)
και κάκε τφπο που προβλζπει ο καταςκευαςτισ, ςτθν οποία κα πρζπει να γίνεται ςαφισ μνεία
ότι εκδίδεται βάςει των απαιτιςεων τθσ (α) ςχετικισ. Με τθν εν λόγω απαίτθςθ, θ οποία

εφαρμόηεται δυνάμει τθσ παραγράφου 8.3.1 τθσ ανωτζρω (α)ςχετικισ, ουςιαςτικά καλφπτεται
το ςφνολο των απαιτιςεων εκπαίδευςθσ τθσ ενότθτασ 8 αυτισ.
6. Οι νζεσ βεβαιϊςεισ οι οποίεσ κα εκδοκοφν μετά τον αρχικό ζλεγχο (παρ. 7.4 τθσ (α)ςχετικισ, κα
πρζπει να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τα κάτωκι:
Α) Τα ςτοιχεία του παρόχου υπθρεςιϊν και τθν διεφκυνςθ του.
Β) Τθν βεβαίωςθ περί διαπίςτωςθσ ότι πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω (α) ςχετικισ για
τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ.
Γ) Τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ βεβαίωςθσ θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 ζτθ και τθν
καταχϊριςθ τουλάχιςτον ενόσ ενδιάμεςου περιοδικοφ ελζγχου.
Δ) Τθν υποχρζωςθ τιρθςθσ των προχποκζςεων ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ, προκειμζνου να
διατθρθκεί θ ιςχφσ τθσ.
Ε) Σε πίνακα (Ραράρτθμα) τα ςτοιχεία του κάκε ατόμου από το τεχνικό προςωπικό και τθσ
πιςτοποίθςθσ που φζρει αυτό. Η θμερομθνία λιξθσ δεν κα αναγράφεται, αλλά είναι
υποχρζωςθ του παρόχου υπθρεςιϊν να ενθμερϊνει τον εκδότθ τθσ βεβαίωςθσ για κάκε
επερχόμενθ μεταβολι ςτθν εκδοκείςα βεβαίωςθ.
7. Ανεξάρτθτα από τισ απαιτιςεισ των Ε.Ο (UR Z17 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει) οι ζλεγχοι
και οι προαναφερόμενεσ βεβαιϊςεισ των παρόχων υπθρεςιϊν οι οποίοι εδρεφουν εντόσ Ελλάδοσ
ςφμφωνα με τθν ανωτζρω παράγραφο 4Α κα πρζπει να διενεργοφνται από τθν Υπθρεςία μασ.

8. Οι υφιςτάμενεσ βεβαιϊςεισ που ζχουν εκδοκεί από τον ΚΕΡ ι τουσ Ε.Ο, δφνανται να
χρθςιμοποιθκοφν το αργότερο ζωσ τθν 30/06/2020, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εκάςτοτε πάροχοι
διακζτουν ςε ιςχφ ζγγραφεσ πιςτοποιιςεισ κατά τα οριηόμενα τθσ παραγράφου 5.β τθσ παροφςθσ.
9. Οι ενδιαφερόμενοι φορείσ παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςι τουσ και τισ κατά λόγο
αρμοδιότθτασ ενζργειζσ τουσ.
10. Οι Ναυτιλιακοί Ακόλουκοι και οι Λιμενικζσ Αρχζσ παρακαλοφνται όπωσ ελζγχουν τθν εφαρμογι
των ανωτζρω διατάξεων.

Ο Διευθυντής Κλάδου
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INTERPEGASUS MANAGEMENT PRIVATE COMPANY, email: interpegasusmanagement@gmail.com
ΡΟΣΕΙΔΩΝ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΕΡΕ, email: info@poseidonms.com safety@poseidonms.com
INTERNAFTIKI Α.Ε.Β.Ε. , email: info@internaftiki.com
ΒΙΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Ρ.Ε , email: info@vikinghellas.gr
Κ & Α ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Α.Ε, email: info@synodinos.gr
«BENEMAR CO» ΔΗΜ. ΜΡΕΝΕΤΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, email: marinesafety@benemar.gr
ΟΥΣΑΛΗΣ ΚΑΓΚΟ ΓΚΙΑ ΣΕΒΙΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, email: rousalislifeboatservice@gmail.com
Ι.Σ ΔΙΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε, email: isd@isdsafety.com
«NAVALTECH MARINE TECHNICAL BUREAU», email: info@navaltech.gr
«NAUTILUS MARITIME» Ν. ΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, email: nautmar@otenet.gr
«ΤΕΝΜΕ» Ο. ΜΡΕΝΕΤΑΤΟΣ-Ε.ΜΗΤΣΙΚΟΡΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε, email: tenme@otenet.gr
«CSM CHELMIS MARINE SERVISES MON. IKE», email: info@chelmismarineservices.com
Α.Ν.Ε.Ε ΤΕΧΝΑΒΑ, email: info@technava.gr
ΕΙΝΑ ΜΑΙΝ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε(REINA MARINE), email: safety@reinamarine.gr
ΣΙ ΣΕΙΦ ΕΛ ΕΣ ΕΙ Ι.Κ.Ε(SEA SAFE), email: info@seasafelsa.com margelos@seasafelsa.com
«ΤΕΝΜΕ» ΜΗΤΣΙΚΟΡΟΥΛΟΣ Κ.-ΜΡΕΝΕΤΑΤΟΣ Ν. Ο.Ε., email: tenme@otenet.gr
ΒΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, email: info@vassos.gr
ARS CO. Σ.ΓΕΩΓΙΟΥ Γ.ΑΡΙΤΗΣ, email: info@arsco.gr
SAFETY ENGINEERING SERVISES-SAES, email: technical@saes.gr
OCEANIC, email: info@oceanicms.com
COBALT BLUE, email: info@cobaltblue-marine.com technical@cobaltblue-marine.com

ΙΙ.ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
1. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ (του Καν.391/2009)
2. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΡΙΜΕΛΗΤΗΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, email: nee@nee.gr
3. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΡΛΙΣΤΩΝ, email: ugs@ath.forthnet.gr
4. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΕΡΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, email: seen@ath.forthnet.gr
5. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΡΛΙΣΤΩΝ NAYTIΛΙΑΣ ΜΙΚΩΝ ΑΡΟΣΤΑΣΕΩΝ, email: info@shortsea.gr
6. ΕΝΩΣΗ ΡΟΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ, email: despoina@sf.gr
7. ΡΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΡΛΟΙΑΧΩΝ Ε.Ν. , email: info@pepen.gr
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΝΑΝΡ/Γρ. κ. Υπουργοφ (υτα)
2. ΥΝΑΝΡ/Γρ. κ. Α/ΛΣ (υτα)
3. ΥΝΑΝΡ/Γρ. κ. Α’ Υ/ΛΣ (υτα)
4. ΥΝΑΝΡ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΡ/Γρ. κ. ΔΚΓ’
5. ΥΝΑΝΡ/ Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΡ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ

