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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4113.262/01/2009
   Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφα−

λούς Διαχείρισης (ISM CODE), ο οποίος έγινε απο−
δεκτός με την υπ’ αριθμ. 1218.78/1/95/1.8.1995 υπουρ−
γική απόφαση (Β΄709) και τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 4113.166/01/2002/27.8.2002 υπουργική απόφα−
ση, (Β΄1201) όπως οι τροποποιήσεις αυτές υιοθετή−
θηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) 
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΜSC.179(79)/10.12.2004 και 
ΜSC.195(80)/20.5.2005 αποφάσεις.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2013/1992 «Αποδοχή 

τροποποιήσεων Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της 
Διεθνούς Συμβάσεως “περί ασφάλειας της ανθρώπινης 
ζωής εν θαλάσση, 1974, και περί άλλων τινών διατά−
ξεων”».

β) Των υπ’ αριθμ. ΜSC.179(79)/10.12.2004 και ΜSC.195(80)/ 
20.5.2005 αποφάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι−
σμού (IMO), με τις οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή 
Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) τροποποιήσεις στον Διεθνή 
Κώδικα Διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοί−

ων και για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
[Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code)].

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε :

Άρθρο πρώτο

1. Γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις, που υιοθε−
τήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. ΜSC.179(79)/10.12.2004 και 
ΜSC.195(80)/20.5.2005 αποφάσεις της Επιτροπής Ναυ−
τικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργα−
νισμού (IMO), στο Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης 
(ISM CODE), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αριθμ. 
1218.78/1/95/1.8.1995 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄709) 
και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4113.166/01/2002/ 
27.8.2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1201).

2. Το κείμενο των υπ’ αριθμ. ΜSC.179(79)/10.12.2004 και 
ΜSC.195(80)/20.5.2005 αποφάσεων σε πρωτότυπο στην 
Αγγλική και σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα, πα−
ρατίθεται ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και ΜΕΡΟΣ Β΄ αντίστοιχα στην 
παρούσα απόφαση.

3. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του Αγγλικού 
και του Ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που 
γίνονται αποδεκτές με την απόφαση αυτή, υπερισχύει 
το Αγγλικό κείμενο.
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Μέρος Β΄
Κείμενο στην Ελληνική Γλώσσα

ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.179(79)
(υιοθετήθηκε στις 10.12.2004)

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

[ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM)]

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ το Άρθρο 28(β) της Σύμβασης του 
Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τα καθήκο−
ντα της Επιτροπής,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την απόφαση Α.741(18), με την οποία 
η Σύνοδος υιοθέτησε το Διεθνή Κώδικα Διαχείρισης 
για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την 
Πρόληψη της Ρύπανσης [Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς 
Διαχείρισης (ISM)] (εφεξής καλούμενος ως ο «Κώδικας 
ISM»), ο οποίος έχει καταστεί υποχρεωτικός σύμφω−
να με το κεφάλαιο IX της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 
1974 (εφεξής καλούμενη ως «η Σύμβαση»),

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο VIII(β) και τον κα−
νονισμό ΙΧ/1.1 της Σύμβασης που αφορά στη διαδικασία 
τροποποίησης του Κώδικα ISM,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ, στην εβδομηκοστή ένατη σύνοδό 
της, τροποποιήσεις στον Κώδικα ISM που προτάθηκαν 
και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(i) της 
Σύμβασης, 

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(iv) της Σύμ−
βασης, τροποποιήσεις στον Κώδικα ISM, το κείμενο των 
οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας 
απόφασης.

2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(vi)(2)(ββ) της 
Σύμβασης, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έγι−
ναν αποδεκτές την 1.1.2006, εκτός εάν, πριν από αυτή 
την ημερομηνία, περισσότερες του ενός τρίτου των 
Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων στη Σύμβαση ή των Συμ−
βαλλομένων Κυβερνήσεων ο συνδυασμένος εμπορικός 
στόλος των οποίων αποτελεί όχι λιγότερο του 50% 
της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού 
στόλου, έχουν κοινοποιήσει τις αντιρρήσεις τους για 
τις τροποποιήσεις.

3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις να σημειώ−
σουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(vii)(2) της Σύμβα−
σης, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1.7.2006, 
κατά την αποδοχή τους, σύμφωνα με την ανωτέρω 
παρ.2.

4. ΖΗΤΑ από το Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση 
με το άρθρο VIII(β)(v) της Σύμβασης, να διαβιβάσει πι−
στοποιημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και 
το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχονται στο 
Παράρτημα σε όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις 
στη Σύμβαση.

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΖΗΤΑ από το Γενικό Γραμματέα να δι−
αβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Πα−
ραρτήματός της σε Μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι 
Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ 

ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
[ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM)]

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Έντυπα του Εγγράφου Συμμόρφωσης και του Πιστο−
ποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης

1. Στο έντυπο του Εγγράφου Συμμόρφωσης, παρεμ−
βάλλεται το ακόλουθο νέο τμήμα ανάμεσα στο τμήμα 
που ξεκινά με τις λέξεις «Το παρόν Έγγραφο Συμμόρ−
φωσης ισχύει μέχρι» και το τμήμα που ξεκινά με τις 
λέξεις «Εκδόθηκε στο»:

 «Ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου βάσει της 
οποίας εκδόθηκε το παρόν πιστοποιητικό:. .........................»

(ημέρα/μήνας/έτος)
2. Στο έντυπο του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχεί−

ρισης παρεμβάλλεται το ακόλουθο νέο τμήμα ανάμεσα 
στο τμήμα που ξεκινά με τις λέξεις «Το παρόν Πιστοποι−
ητικό Ασφαλούς Διαχείρισης ισχύει μέχρι» και το τμήμα 
που ξεκινά με τις λέξεις «Εκδόθηκε στο»:

«Ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου βάσει της 
οποίας εκδόθηκε το παρόν πιστοποιητικό:. ........................»

(ημέρα/μήνας/έτος)

ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.195(80)
(υιοθετήθηκε στις 20.5.2005)

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

[ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM)]

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ το Άρθρο 28(β) της Σύμβασης του 
Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τα καθήκο−
ντα της Επιτροπής,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την υπ’ αριθμ. Α.741(18) απόφαση, 
με την οποία η Σύνοδος υιοθέτησε το Διεθνή Κώδικα 
Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων 
και για την Πρόληψη της Ρύπανσης [Διεθνής Κώδικας 
Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM)] (εφεξής καλούμενος ως 
ο «Κώδικας ISM»), ο οποίος έχει καταστεί υποχρε−
ωτικός σύμφωνα με το κεφάλαιο IX της Διεθνούς 
Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 
στη Θάλασσα (SOLAS), 1974 (εφεξής καλούμενη ως 
«η Σύμβαση»),

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο VIII(β) και τον κα−
νονισμό ΙΧ/1.1 της Σύμβασης που αφορά στη διαδικασία 
τροποποίησης του Κώδικα ISM,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ, στην ογδοηκοστή σύνοδό της, 
τροποποιήσεις στον Κώδικα ISM που προτάθηκαν και 
κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(i) της Σύμ−
βασης, 
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1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(iv) της Σύμ−
βασης, τροποποιήσεις στον Κώδικα ISM, το κείμενο των 
οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας 
απόφασης.

2. ΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(vi)(2)(ββ) της 
Σύμβασης, ότι οι τροποποιήσεις θα θεωρούνται ότι έγι−
ναν αποδεκτές την 1.7.2008, εκτός εάν, πριν από αυτή 
την ημερομηνία, περισσότερες του ενός τρίτου των 
Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων στη Σύμβαση ή των Συμ−
βαλλομένων Κυβερνήσεων ο συνδυασμένος εμπορικός 
στόλος των οποίων αποτελεί όχι λιγότερο του 50% 
της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού 
στόλου, έχουν κοινοποιήσει τις αντιρρήσεις τους για 
τις τροποποιήσεις.

3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις να σημειώ−
σουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(vii)(2) της Σύμβα−
σης, οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την 1.1.2009, 
κατά την αποδοχή τους, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 
2.

4. ΖΗΤΑ από το Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφωση 
με το άρθρο VIII(β)(v) της Σύμβασης, να διαβιβάσει πι−
στοποιημένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και 
το κείμενο των τροποποιήσεων που περιέχονται στο 
Παράρτημα σε όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις 
στη Σύμβαση.

5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΖΗΤΑ από το Γενικό Γραμματέα να δι−
αβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Πα−
ραρτήματός της σε Μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι 
Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ [ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM)]

Προσάρτημα
Έντυπα του Εγγράφου Συμμόρφωσης, του Πιστοποι−

ητικού Ασφαλούς Διαχείρισης, του Προσωρινού Εγγρά−
φου Συμμόρφωσης και του Προσωρινού Πιστοποιητικού 
Ασφαλούς Διαχείρισης

1. Μετά το «Όνομα και Διεύθυνση της Εταιρείας» στα έντυπα 
του Εγγράφου Συμμόρφωσης και του Προσωρινού Εγγράφου 
Συμμόρφωσης, προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:

«Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας. ..............»
2. Μετά το «Όνομα και Διεύθυνση Εταιρείας» στα έντυ−

πα του Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης και του 
Προσωρινού Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης, 
προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:

«Αριθμός αναγνώρισης εταιρείας. ..............»
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 20 Μαΐου 2009 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ    




