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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ
ΚΛΑΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΟΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΛΑΔΟΤ
Σαχ. Δ/νςη:
Γρ. Λαμπράκθ 150
Σαχ. Κωδ.:
185 35, Πειραιάσ
Σηλζφωνο:
2131371860 - 2131371859
Fax:
2104137997
Email:
dkc@hcg.gr

Πειραιάσ,
12 -11-2019
Αρικ. Πρωτ.: 2070.0/81711/2019

ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

ΘΕΜΑ:

«Σήρηςη κανονιςμϊν αςφαλείασ ςε χϊρουσ φόρτωςησ ψυκτικϊν εγκαταςτάςεων επί των Ε/Γ –
Ο/Γ πλοίων»

χετ.:

Αρ. Πρωτ.4321.3/02/01/30-05-2001 ΔΕΠ-ΔΜΚ

1. Με αφορμι τα πρόςφατα περιςτατικά εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ φόρτωςθσ οχθμάτων
Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ εγκεκριμζνων δρομολογίων τουσ και προκειμζνου να
αποφευχκοφν κατά το δυνατόν ςτο μζλλον παρόμοια ςυμβάντα ςε Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ πλοία, μεριμνιςατε
άμεςα για τα κάτωκι:


Η τροφοδοςία με ρεφμα φορτθγϊν οχθμάτων που φζρουν ψυκτικι εγκατάςταςθ, όταν αυτά κατά
τθν διάρκεια του πλου παραμζνουν ςτουσ κλειςτοφσ χϊρουσ οχθμάτων των πλοίων, να διενεργείται
από το θλεκτρικό κφκλωμα του πλοίου με τθ χριςθ κατάλλθλων για αυτι τθ χριςθ ςτεγανϊν ι
αντιεκρθκτικϊν ρευματολθπτϊν.



Σο ςφνολο τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ και οι πίνακεσ διανομισ τάςθσ που τυχόν υπάρχουν
ςτουσ κλειςτοφσ χϊρουσ φόρτωςθσ των οχθμάτων, να ελζγχονται ανά τακτά διαςτιματα από τουσ
ναυτολογθμζνουσ θλεκτρολόγουσ των πλοίων και να διατθροφνται κακαρά για τθν ελαχιςτοποίθςθ
των πικανοτιτων αςτοχίασ και εκδιλωςθσ ςπινκιρων.



Σα ςυςτιματα πυρανίχνευςθσ και κατάςβεςθσ πυρκαγιάσ να ελζγχονται και να διατθροφνται ςε
άριςτθ κατάςταςθ, ςφμφωνα και με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι αυτϊν. ε κάκε περίπτωςθ να
τθροφνται οι διαδικαςίεσ προγραμματιςμζνθσ ςυντιρθςθσ που περιζχονται ςτα Εγχειρίδια
Αςφαλοφσ Διαχείριςθσ (Ε.Α.Δ.) των πλοίων.



Σα γυμνάςια πυρκαγιάσ και εγκατάλειψθσ να διενεργοφνται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
εφιςτϊντασ τθν προςοχι των πλθρωμάτων ςτα κακικοντα και τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν
ανατεκεί.

2. Επιπλζον με μζριμνά ςασ να διενεργθκεί εντόσ δφο (02) μθνϊν ζλεγχοσ του ςυνόλου τθσ θλεκτρολογικισ
εγκατάςταςθσ ςτα υπό τθν διαχείριςθ ςασ Ε/Γ – Ο/Γ και Φ/Γ – Ο/Γ πλοία, από εξωτερικό φορζα που να
πλθροί τισ προχποκζςεισ παραγράφων 3 και 4 τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου με ςκοπό να διαπιςτωκεί ότι

θ εν λόγω εγκατάςταςθ εξακολουκεί να ςυμμορφϊνεται με τα υπάρχοντα ςχζδια τθσ θλεκτρολογικισ
εγκατάςταςισ τουσ. χετικι τεκμθρίωςθ τθσ διενζργειασ του ελζγχου κακϊσ και των αποτελεςμάτων αυτοφ
να τθροφνται επί του πλοίου άμεςα προςβάςιμα ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από Επικεωρθτι.
3. Ιδιαίτερα, κατά τθν διάρκεια των τακτικϊν επικεωριςεων ι τθσ ανανζωςθσ των Πιςτοποιθτικϊν
Αςφαλείασ, να διενεργείται επικεϊρθςθ του ςυνόλου τθσ θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ από εξωτερικό
φορζα που να πλθροί τισ προχποκζςεισ παραγράφων 3 και 4 τθσ ανωτζρω ςχετικισ εγκυκλίου, θ δε ςχετικι
τεκμθρίωςθ να υποβάλλεται ςτον φορζα ζκδοςθσ του ανωτζρω Πιςτοποιθτικοφ προκειμζνου να τθρείται
μαηί με τα υπόλοιπα παραςτατικά τθσ επικεϊρθςθσ ςτο ςχετικό φάκελο του πλοίου.
4. Πζραν των ανωτζρω, οι Λιμενικζσ Αρχζσ κακϊσ και οι Εξουςιοδοτθμζνοι Οργανιςμοί ςτο πλαίςιο
κυβερνθτικισ πιςτοποίθςθσ, να μεριμνιςουν για πιςτι τιρθςθ των προαναφερομζνων

και των

διαλαμβανομζνων τθσ ανωτζρω ςχετικισ κατά τθ διενζργεια επικεωριςεων.
5. ΠΕ.ΔΙ.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ςτισ οποίεσ κοινοποιείται το παρόν ενθμερϊςουν ςχετικά Λιμενικζσ Αρχζσ υπαγωγισ
τουσ.
6. Ενϊςεισ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ.

Ο Διευθυντήσ Κλάδου Ελζγχου Πλοίων
Τποναφαρχοσ Λ (Σ) ΖΗΚΑ Ι.

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Πλοιοκτήτριεσ-Διαχειρίςτριεσ Εταιρείεσ (μζςω των Ενϊςεϊν τουσ)
2. Λιμενικζσ Αρχζσ (μζςω ΠΕ.ΔΙ.Λ.. υπαγωγήσ τουσ)
3. ABS HELLENIC LTD (μζςω email: abspiraeus@eagle.org)
4. BUREAU VERITAS ΕΛΛΑ Α.Ε. (μζςω email: cpi@gr.bureauveritas.com)
5. CCS (GREECE) LTD (μζςω email: at@ccs-eu.com)
6. DNV GL ΕΛΛΑ Α.Ε. (μζςω email: piraeus@dnvgl.com)
7. KR HELLAS LTD (μζςω email: athens@krs.co.kr)
8. HELLENIC LLOYD’S Α.Ε. (μζςω email: piraeus@lr.org)
9. NIPPON KAIJI KYOKAI (GREECE) SA (μζςω email: pr@classnk.or.jp)
10. POLISH REGISTER OF SHIPPING (μζςω email: pir@prs.pl)
11. RINA HELLAS LTD (μζςω email: piraeus.office@rina.org)
12. RS ΜΕΠΕ (μζςω email: greece@rs-class.org)
13. ΔΙΕΘΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Α.Ε. (μζςω email: insb@insb.gr)
14. ΦΟΙΝΙΞ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. (μζςω email: hellas@phrs.gr)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. 1θ , 2θ , 3θ , 4θ , 5θ , 6θ ,7θ , 8θ , και 9θ ΠΕ.ΔΙ.Λ.. – ΕΛ.ΑΚΣ.
2. ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ (Ν.Ε.Ε.)(μζςω e-mail: hcs@nee.gr&nee@nee.gr )
3. ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (Ε.Ε.Ε.) (μζςω e-mail: ugs@ath.forthnet.gr )
4. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΗΓOY ΝΑΤΣΙΛΙΑ (.Ε.Ε.Ν.) (μζςω e-mail: seen@ath.forthnet.gr)
5. ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ (μζςω e-mail: info@shortsea.gr)
6. EΝΩΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ (Δ.Γοφναρθ 2,τ.κ. 185 32 Πειραιάσ / Σθλ.: 2104175676, Φαξ: 2104175676, μζςω email:)
7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΩΝ ΑΚΣ. Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ μζχρι 500 κοχ (μζςω e-mail: gorgo@otenet.gr )
8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (Π.Ν.Ο.) (μζςω e-mail:gram@pno.gr)
(με τθν παράκλθςθ όπωσ ενθμερϊςει και λοιπζσ ναυτεργατικζσ Οργανϊςεισ δυνάμεϊσ τθσ)

9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. (μζςω e-mail:info@pepen.gr)
10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. (μζςω e-mail: pemen@otenet.gr)
11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΘΕΡΜΑΣΩΝ ΕΝ “Ο ΣΕΦΕΝΩΝ” (Νοταρά 108, Σ.Κ. 18536 Πειραιάσ/
Σθλ.: 2104280102, Φαξ: 2104521050 μζςω e-mail: stefenson4@gmail.com)
12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΝΑΤΣΩΝ ΕΝ (Κολοκοτρϊνθ 132, Σ.Κ. 18536 Πειραιάσ, Σθλ.: 2104183195, Φαξ: 2104511801, μζςω
e-mail: penen@otenet.gr)
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ (ΕΝΩΗ) ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΧΡΗΣΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
(μζςω email: psa@psa.gr )
14. ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (μζςω e-mail: naval@tee.gr )
15. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (μζςω e-mail: info@shipinvestigation.gr )
16. ΩΜΑΣΕΙΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩ (Ω.Ν.Π.Α.Π.) (μζςω e-mail: info@sonpap.gr )
17. ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΝΩΙ (ΕΝΩΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΑΚΣΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ)
(Κολοκοτρϊνθ 99, Σ.Κ. 18535, Πειραιάσ, Σθλ. : 2104220252, Fax : 2104178797 και μζςω e-mail: dne@otenet.gr )
18. ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΟ ΠΑΣΡΩΝ (μζςω e-mail: snplp@gmail.com )
19. ΤΛΛΟΓΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (μζςω e-mail: secretary@snpth.gr )

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΤΝΑΝΠ/Γρ. κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (υ.τ.α.)
2.

ΤΝΑΝΠ/Γενικι Γραμματεία Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων/Γρ.κ.Γενικοφ Γραμματζα (υ.τ.α.)

3.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.)

4.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.Αϋ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.)

5.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.Βϋ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.)

6.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΒϋ

7.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΕΠ

8.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ

9.

ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ

10. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΚΕΟ
11. ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΑΝ

