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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2222.1-1.2/66137/2018
Κύρωση τροποποίησης της Διεθνούς Σύμβασης
«περί ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής εν θαλασσή, 1974» (SOLAS), όπως αυτή υιοθετήθηκε την
20 Μαΐου 2005 με την απόφαση MSC. 194(80)/
20.05.2005 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας
(MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(ΙΜΟ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 1045/1980
«Περί Κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Διεθνούς Συμβάσεως Περί Ασφάλειας της Ανθρωπίνης
Ζωής εν Θαλάσση 1974 και Περί Άλλων Τινών Διατάξεων» (Α’ 95), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του
ν. 4504/2017 (Α’ 184).
β) Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 4382

γ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» [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 προϋπολογισμού δυνάμει του αρ. πρωτ.: 2811.8/50219/2018/
03-07-2018 εγγράφου ΓΔΟΥ αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Κυρώνεται η τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης
«περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση,
1974» (ΠΑΑΖΕΘ – SOLAS ’74), όπως αυτή υιοθετήθηκε
την 20.05.2005 από την Επιτροπή Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) με την απόφαση
MSC. 194(80)/ 20.05.2005.
2. Το κείμενο της απόφασης MSC.194(80)/20-05-2005,
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε
μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ως «ΜΕΡΟΣ Α» και
«ΜΕΡΟΣ Β», αντίστοιχα.
3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και
του ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώνονται με την απόφαση αυτή, κατισχύει το αγγλικό.
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automation systems shall be designed in a manner which ensures that

threshold warning of impending or imminent slowdown or shutdown of the
propulsion system is given to the officer in charge of the navigational watch in
time to assess navigational circumstances in an emergency. In particular, the
systems shall control, monitor, report, alert and take safety action to slow
down or stop propulsion while providing the officer in charge of the
navigational watch an opportunity to manually intervene, except for those
cases where manual intervention will result in total failure of the engine
and/or propulsion equipment within a short time, for example in the case of
overspeed.""
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ΜΕΡΟΣ Β
Κείμενο στην Ελληνική Γλώσσα
ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.194(80)
(υιοθετήθηκε την 20η Μαΐου 2005)
ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ
ΘΑΛΑΣΣΑ 1974, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Άρθρο 28(β) της Σύμβασης του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αναφορικά με τις
λειτουργίες της Επιτροπής,
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το Άρθρο VIII(β) της
Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία της Ανθρώπινης Ζωής στην Θάλασσα (SOLAS), 1974 (εφεξής αναφερόμενη ως «η Σύμβαση»), που αφορά στη διαδικασία
τροποποίησης που εφαρμόζεται για το Παράρτημα της
Σύμβασης, πέραν των διατάξεων του Κεφαλαίου Ι αυτού,
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ, κατά την ογδοηκοστή σύνοδο
της, τροποποιήσεων στη Σύμβαση,οι οποίες προτάθηκαν και κυκλοφόρησαν σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(i),
1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(iv) της Σύμβασης, τροποποιήσεις στη Σύμβαση, το κείμενο των
οποίων παρατίθεται στα παραρτήματα της παρούσας
απόφασης,
2. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII(β)(vi)(2)(ββ)
της Σύμβασης, ότι:
(α) οι εν λόγω τροποποιήσεις που παρατίθενται στο
παράρτημα 1 θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την
1ηΙουλίου 2006 και
(β) οι εν λόγω τροποποιήσεις που παρατίθενται στο
παράρτημα 2 θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την
1ηΙουλίου 2008,
εκτός εάν, πριν από αυτή την ημερομηνία, περισσότερες του ενός τρίτου των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων
στη Σύμβαση ή των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων, το
σύνολο του εμπορικού στόλου των οποίων αποτελεί όχι
λιγότερο από το 50% της ολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν γνωστοποιήσει τις
αντιρρήσεις τους στις τροποποιήσεις,
3. ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη
Σύμβαση, να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο
VIΙΙ(β)(vii)(2) της Σύμβασης:
(α) οι τροποποιήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα 1 τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007 και
(β) οι τροποποιήσεις που παρατίθενται στο παράρτημα 2 τίθενται σε ισχύ την 1ηΙανουαρίου2009, κατόπιν της
αποδοχής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2 πιο πάνω,
4. ΚΑΛΕΙ το Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο
VIII(β)(ν) της Σύμβασης, να αποστείλει πιστοποιημένα
αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του κειμένου
των τροποποιήσεων που περιέχονται, στο Παράρτημα
αυτής, σε όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη Σύμβαση.
5. ΚΑΛΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ το Γενικό Γραμματέα, να διαβιβάσει αντίγραφα αυτής της απόφασης και του Παραρτήματος της σε Μέλη του Οργανισμού, που δεν είναι
Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στη Σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974,
ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΟΜΗ, ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ
ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Κανονισμός 2
Ορισμοί
1. Μετά την υφιστάμενη παράγραφο 13 προστίθεται
η εξής νέα παράγραφος 14:
«14 Πλοίο φορτίου χύδην σημαίνει πλοίο φορτίου χύδην όπως ορίζεται στον κανονισμό ΧΙΙ/1.1».
ΜΕΡΟΣ Α-1
ΔΟΜΗ ΠΛΟΙΩΝ
2. Το υφιστάμενο κείμενο του μέρους Α-1 αντικαθίσταται από το εξής:
« ΜΕΡΟΣ Α-1
ΔΟΜΗ ΠΛΟΙΩΝ
Κανονισμός 3-1
Δομικές, μηχανικές και ηλεκτρολογικές
απαιτήσεις για πλοία
Επιπροσθέτως στις απαιτήσεις που περιέχονται αλλού
στους παρόντες κανονισμούς, τα πλοία θα σχεδιάζονται,
κατασκευάζονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις δομικές, μηχανικές και ηλεκτρολογικές απαιτήσεις νηογνώμονα αναγνωρισμένου από την Αρχή σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού XI-1/1 ή με ισχύοντα εθνικά
πρότυπα της Αρχής που προβλέπουν ισότιμο επίπεδο
ασφάλειας.
Κανονισμός 3-2
Πρόληψη διάβρωσης δεξαμενών θαλάσσιου
έρματος σε πετρελαιοφόρα και πλοία ξηρού
φορτίου χύδην
(Αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται σε πετρελαιοφόρα
και πλοία ξηρού φορτίου χύδην που έχουν κατασκευαστεί την 1η Ιουλίου 1998 ή μεταγενέστερα)
Όλες οι αποκλειστικές δεξαμενές θαλασσίου έρματος διαθέτουν αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης διάβρωσης, όπως ανθεκτικές προστατευτικές επιστρώσεις
ή ισοδύναμο. Οι επιστρώσεις κατά προτίμηση πρέπει
να είναι ανοιχτού χρώματος. Το σχέδιο για την επιλογή,
εφαρμογή και συντήρηση του συστήματος θα εγκρίνεται
από την Αρχή, με βάση τις οδηγίες που έχουν υιοθετηθεί
από τον Οργανισμό*. Όπου χρειάζεται, θα χρησιμοποιούνται επίσης θυσιαζόμενα ανόδια.
[ *Αναφορά στις Οδηγίες για την επιλογή, εφαρμογή και συντήρηση συστημάτων πρόληψης διάβρωσης αποκλειστικών
δεξαμενών θαλασσίου έρματος, που υιοθετήθηκαν από τον
Οργανισμό με την απόφαση Α.798(19). ]
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Κανονισμός 3-3
Ασφαλής πρόσβαση στην πλώρη
δεξαμενόπλοιων
1. Για τους σκοπούς του κανονισμού αυτού και του
κανονισμού 3-4, τα δεξαμενόπλοια συμπεριλαμβάνουν
τα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια όπως ορίζονται στον
κανονισμό 2, τα χημικά δεξαμενόπλοια όπως ορίζονται
στον κανονισμό VII/8.2 και τα πλοία μεταφοράς αερίων
όπως ορίζονται στον κανονισμό VII/11.2.
2. Κάθε δεξαμενόπλοιο θα εφοδιάζεται με μέσα για
να παρέχει στο πλήρωμα δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης στην πλώρη ακόμα και υπό εξαιρετικά κακές
καιρικές συνθήκες. Αυτά τα μέσα πρόσβασης θα είναι
εγκεκριμένα από την Αρχή με βάση τις οδηγίες που
έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισμό*.
[ * Αναφορά στις Οδηγίες για ασφαλή πρόσβαση στην πλώρη
δεξαμενόπλοιων που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση MSC.62(67).]

Κανονισμός 3-4
Διατάξεις ρυμούλκησης επείγουσας ανάγκης σε
δεξαμενόπλοια
1. Διατάξεις ρυμούλκησης επείγουσας ανάγκης τοποθετούνται και στα δύο άκρα επί κάθε δεξαμενόπλοιου
νεκρού βάρους όχι μικρότερου των 20.000 τόνων.
2. Για δεξαμενόπλοια που έχουν κατασκευαστεί την
1η Ιουλίου 2002 ή μεταγενέστερα:
2.1 οι διατάξεις, ανά πάσα στιγμή, είναι ικανές για γρήγορη ανάπτυξη ελλείψει κύριας ισχύος επί του πλοίου
που πρόκειται να ρυμουλκηθεί και εύκολη σύνδεση με
το ρυμουλκό πλοίο. Τουλάχιστον μία από τις διατάξεις
ρυμούλκησης επείγουσας ανάγκης θα είναι προεγκατεστημένη, έτοιμη για γρήγορη ανάπτυξη, και
2.2. οι διατάξεις ρυμούλκησης επείγουσας ανάγκης και
στα δύο άκρα θα είναι επαρκούς αντοχής, λαμβάνοντας
υπόψη το μέγεθος και το νεκρό βάρος του πλοίου και τις
αναμενόμενες δυνάμεις υπό κακές καιρικές συνθήκες. Ο
σχεδιασμός, η κατασκευή και δοκιμή πρωτοτύπου των
διατάξεων ρυμούλκησης επείγουσας ανάγκης, θα εγκρίνονται από την Αρχή, με βάση τις Οδηγίες που έχουν
αναπτυχθεί από τον Οργανισμό.
3. Για δεξαμενόπλοια που έχουν κατασκευαστεί πριν
από την 1η Ιουλίου 2002, ο σχεδιασμός και η κατασκευή
διατάξεων ρυμούλκησης επείγουσας ανάγκης θα είναι
εγκεκριμένα από την Αρχή, με βάση τις Οδηγίες που
έχουν αναπτυχθεί από τον Οργανισμό**.
[** Αναφορά στις Οδηγίες για διατάξεις ρυμούλκησης επείγουσας ανάγκης για δεξαμενόπλοια, που υιοθετήθηκαν από την
Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση MSC.35(63),
όπως αυτές δύναται να τροποποιηθούν. ]

Κανονισμός 3-5
Νέα εγκατάσταση υλικών που περιέχουν αμίαντο
1. Ο παρόν κανονισμός ισχύει για υλικά που χρησιμοποιούνται για κατασκευή, μηχανήματα,ηλεκτρολογικές
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που καλύπτονται από την
παρούσα Σύμβαση.
2. Για όλα τα πλοία, η νέα εγκατάσταση υλικών που
περιέχουν αμίαντο, απαγορεύεται, εκτός από:
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2.1 πτερύγια που χρησιμοποιούνται σε περιστροφικούς αεροσυμπιεστές πτερυγίων και περιστροφικές
αντλίες κενού πτερυγίων,
2.2 υδατοστεγείς ενώσεις (αρμούς) και επενδύσεις που
χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορίαυγρών, όταν, σε
υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 350°) ή πίεση (άνω των
7x106 Pa), υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, διάβρωσης ή τοξικότητας, και
2.3 εύκαμπτες και ελαστικές συνδέσεις θερμικής μόνωσης που χρησιμοποιούνται για θερμοκρασίες άνω
των 1000° C.
Κανονισμός 3-6
Πρόσβαση σε και εντός χώρων φορτίου
πετρελαιοφόρων καιπλοίων ξηρού φορτίου
χύδην, καθώς και σε χώρους έμπροσθεν αυτών
1. Εφαρμογή
1.1. Εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1.2, αυτός ο κανονισμός εφαρμόζεται για πετρελαιοφόρα 500
κ.ο.χ. και άνω και πλοία φορτίου χύδην, όπως ορίζονται
στον κανονισμό ΙΧ/1, 20.000 κ.ο.χ. και άνω, που έχουν κατασκευαστεί την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μεταγενέστερα.
1.2. Πετρελαιοφόρα 500 κ.ο.χ. και άνω που έχουν κατασκευαστεί την 1η Οκτωβρίου 1994 ή μεταγενέστερα
αλλά πριν την 1η Ιανουαρίου 2005 συμμορφώνονται με
τις διατάξεις του κανονισμού ΙΙ-1/12-2 που υιοθετήθηκε
με την απόφαση MSC.27(61).
2. Μέσα πρόσβασης σε χώρους φορτίου και άλλους
χώρους.
2.1 Κάθε χώρος εφοδιάζεται με μέσα πρόσβασης που
θα καθιστούν δυνατές, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
πλοίου, γενικές και λεπτομερείς επιθεωρήσεις καθώς και
την λήψη παχυμετρήσεων των δομών του πλοίου που
θα διεξάγονται από την Αρχή, την εταιρεία όπως ορίζεται στον κανονισμό ΙΧ/1, το προσωπικό του πλοίου και
άλλους, όπως είναι αναγκαίο. Αυτά τα μέσα πρόσβασης
θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου
5 και με τις Τεχνικές διατάξεις για τα μέσα πρόσβασης
για επιθεωρήσεις που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση MSC.133(76),
όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, με
την προϋπόθεση ότι αυτές οι τροποποιήσεις υιοθετούνται, τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου VIII της παρούσας Σύμβασης σχετικά με τις διαδικασίες τροποποίησης που εφαρμόζονται
στο Παράρτημα εκτός του Κεφαλαίου Ι.
2.2. Όπου μόνιμο μέσο πρόσβασης μπορεί να υποστεί
ζημία στη διάρκεια των συνήθων εργασιών φόρτωσης
και εκφόρτωσης ή όπου δεν είναι πρακτικά δυνατή η
τοποθέτηση μόνιμου μέσου πρόσβασης, η Αρχή μπορεί να επιτρέπει αντί γι’ αυτό, την πρόβλεψη κινητού ή
φορητού μέσου πρόσβασης, όπως ορίζεται στις Τεχνικές
διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα πρόσδεσης,
συναρμογής, ανάρτησης ή υποστήριξης των φορητών
μέσων πρόσβασης αποτελούν μόνιμο μέρος της δομής
του πλοίου. Όλος ο φορητός εξοπλισμός είναι ικανός να
ανορθώνεται εύκολα ή να αναπτύσσεται από το προσωπικό του πλοίου.
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2.3. Η κατασκευή και τα υλικά όλων των μέσων πρόσβασης και η πρόσδεση τους στη δομή του πλοίου θα
είναι ικανοποιητικά για την Αρχή. Τα μέσα πρόσβασης θα
υπόκεινται σε επιθεώρηση πριν από ή σε συνδυασμό με
τη χρήση τους στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων σύμφωνα
με τον Κανονισμό 1/10.
3. Ασφαλής πρόσβαση σε κύτη φορτίου, δεξαμενές
φορτίου, δεξαμενές έρματος και άλλους χώρους
3.1 Η ασφαλής πρόσβαση* σε κύτη φορτίου, φρεάτια, δεξαμενές έρματος, δεξαμενές φορτίου και άλλους
χώρους στην περιοχή φορτίου θα είναι άμεση από το
ανοιχτό κατάστρωμα και τέτοια ώστε να εξασφαλίζει
την πλήρη επιθεώρηση τους. Η ασφαλής πρόσβαση σε
χώρους διπύθμενων ή σε πρωραίες δεξαμενές έρματος
μπορεί να είναι από αντλιοστάσιο, βαθύ φρεάτιο, σήραγγα σωλήνων, κύτος φορτίου, χώρο διπλού πυθμένα
ή παρόμοιο διαμέρισμα που δεν προορίζεται για την
μεταφορά πετρελαίου ή επικίνδυνων φορτίων.
[ * Αναφορά στις Συστάσεις για την είσοδο σε κλειστούς
χώρους επί πλοίων, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό με
την απόφαση Α.864(20). ]

3.2 Δεξαμενές και υποδιαιρέσεις δεξαμενών, που έχουν
μήκος 35 m ή περισσότερο, θα εφοδιάζονται με τουλάχιστον δύο καθόδους πρόσβασης και κλίμακες, με όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Δεξαμενές
μήκους μικρότερου των 35m θα εξυπηρετούνται από
τουλάχιστον μια κάθοδο πρόσβασης και κλίμακα. Όταν
μία δεξαμενή υποδιαιρείται από ένα ή περισσότερα διαφράγματα κυκλοφορίας υγρών ή παρόμοια εμπόδια που
δεν επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στα άλλα μέρη της
δεξαμενής, θα τοποθετούνται τουλάχιστον δύο κάθοδοι
και κλίμακες.
3.3 Κάθε κύτος φορτίου θα εφοδιάζεται τουλάχιστον
με δύο μέσα πρόσβασης με όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόσταση το ένα από το άλλο. Γενικά, οι εν λόγω
προσβάσεις πρέπει να διατάσσονται διαγωνίως, π.χ. μια
πρόσβαση πλησίον του πρωραίου διαφράγματοςστην
αριστερή πλευρά, ενώ τα άλλο πλησίον του πρυμναίου
διαφράγματος στην δεξιά πλευρά.
4. Εγχειρίδιο πρόσβασης στη δομή του πλοίου
4.1 Τα μέσα πρόσβασης πλοίου για τη διεξαγωγή γενικών και λεπτομερειακών επιθεωρήσεων και παχυμετρήσεων περιγράφονται σε εγχειρίδιο πρόσβασης στη
δομή πλοίου εγκεκριμένο από την Αρχή, ενημερωμένο
αντίγραφο του οποίου θα τηρείται επί του πλοίου. Το εγχειρίδιο πρόσβασης στη δομή Πλοίου θα περιλαμβάνει
τα εξής για κάθε χώρο:
4.1.1 σχέδια που δείχνουν τα μέσα πρόσβασης στο
χώρο, με κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις,
4.2.2 σχέδια που δείχνουν τα μέσα πρόσβασης σε κάθε
χώρο, για να είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής επιθεώρησης, με κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και διαστάσεις. Τα σχέδια θα αναφέρουν από πού μπορεί να
επιθεωρείται κάθε περιοχή στο χώρο,
4.2.3 σχέδια που δείχνουν τα μέσα πρόσβασης στο
χώρο για να είναι δυνατή η διεξαγωγή λεπτομερών επιθεωρήσεων, με κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές και
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διαστάσεις. Τα σχέδια θα αναφέρουν τις θέσεις κρίσιμων δομικών περιοχών, είτε το μέσο πρόσβασης είναι
μόνιμο ή φορητό και από που μπορεί να επιθεωρείται
κάθε περιοχή,
4.2.4 οδηγίες για επιθεώρηση και συντήρηση της δομικής αντοχής όλων των μέσων πρόσβασης και μέσων
πρόσδεσης, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε διαβρωτική ατμόσφαιρα μπορεί να υπάρχει στο χώρο,
4.2.5 οδηγίες για ασφαλή καθοδήγηση όταν χρησιμοποιείται ξύλινη κατασκευή για λεπτομερείς επιθεωρήσεις
και παχυμετρήσεις,
4.2.6 οδηγίες για τη συναρμολόγηση και χρήση
οποιουδήποτε φορητού μέσου πρόσβασης με ασφαλή
τρόπο,
4.2.7 κατάλογο όλων των φορητών μέσων πρόσβασης, και
4.2.8 μητρώο περιοδικών επιθεωρήσεων και συντήρησης των μέσων πρόσβασης του πλοίου.
4.2. Για τους σκοπούς αυτού του κανονισμού «κρίσιμες
δομικές περιοχές» είναι περιοχές που έχουν αναγνωρισθεί από υπολογισμούς ότι απαιτούν παρακολούθηση ή
που από το ιστορικό υπηρεσίας παρόμοιων ή αδελφών
πλοίων είναι ευαίσθητες σε ρωγμές, στρέβλωση, παραμόρφωση ή διάβρωση που θα μπορούσαν να μειώσουν
τη δομική ακεραιότητα του πλοίου.
5. Γενικές τεχνικές προδιαγραφές
5.1 Για πρόσβαση μέσω οριζόντιων ανοιγμάτων, στομίων κυτών ή ανθρωποθυρίδων, οι διαστάσεις θα είναι
κατάλληλες για να επιτρέπουν σε άτομο που φορά αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και προστατευτικό εξοπλισμό να ανέλθει ή να κατέλθει οποιαδήποτε κλίμακα
χωρίς εμπόδιο και επίσης να παρέχουν καθαρό άνοιγμα
για να διευκολύνουν την ανύψωση τραυματισμένου ατόμου από τον πυθμένα του χώρου. Το ελάχιστο καθαρό
άνοιγμα δεν θα είναι μικρότερο από 600mm x 600mm.
Όταν η πρόσβαση σε κύτος φορτίου διατάσσεται μέσω
του στομίου κύτους φορτίου, η κορυφή της κλίμακας θα
τοποθετείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο διάτοιχο
στομίου κύτους. Διάτοιχα στομίου κύτους πρόσβασης,
που έχουν ύψος μεγαλύτερο από 900mm θα έχουν επίσης σκαλοπάτια στην εξωτερική πλευρά σε συνδυασμό
με την κλίμακα.
5.2 Για πρόσβαση μέσω κάθετων ανοιγμάτων, ή ανθρωποθυρίδων, σε διαφράγματα κυκλοφορίας υγρών,
δάπεδα, δοκούς υποστήριξης και ενισχυτικούς νομείς,
που παρέχουν διέλευση μέσω του μήκους και του πλάτους του χώρου, το ελάχιστο άνοιγμα θα είναι όχι μικρότερο από 600mm x 800mm σε ύψος όχι περισσότερο
από 600mm από το εξωτερικό περίβλημα του πυθμένα,
εκτός αν παρέχονται διαχωριστικά κιγκλιδώματα ή άλλα
στηρίγματα.
5.3 Για πετρελαιοφόρα κάτω των 5.000 τόνων καθαρής
χωρητικότητας, η Αρχή μπορεί να εγκρίνει, σε ειδικές
περιπτώσεις, μικρότερες διαστάσεις για τα ανοίγματα
που αναφέρονται στις παραγράφους 5.1 και 5.2, αν η
ικανότητα διάσχισης αυτών των ανοιγμάτων ή μετακίνησης τραυματισμένου ατόμου μπορεί να αποδειχθεί
προς ικανοποίηση της Αρχής.
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Κανονισμός 3-7
Σχέδια κατασκευής που τηρούνται επί του
πλοίου και στην ξηρά
1. Σύνολο σχεδίων* της κατασκευής «ως έχει» και άλλα
σχέδια που δείχνουν οποιεσδήποτε μεταγενέστερες δομικές τροποποιήσεις θα τηρούνται επί πλοίου που έχει
κατασκευαστεί την 1ηΙανουαρίου 2007 ή μεταγενέστερα.

3. Πλοία μήκους (L) κάτω των 80 m ή των 100 m αν
έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η Ιουλίου 1998 και διαθέτουν ένα ενιαίο χώρο φορτίου κάτω από το κατάστρωμα
εξάλων ή χώρους φορτίου κάτωθεν του καταστρώματος
εξάλων που δεν διαχωρίζονται από τουλάχιστον ένα διάφραγμα που έχει καταστεί υδατοστεγές μέχρι αυτό το
κατάστρωμα, θα εφοδιάζονται σ’ αυτό τον χώρο ή τους
χώρους με ανιχνευτές επιπέδου ύδατος**.

[* Αναφορά στην MSC/Circ.1135 για τα σχέδια της κατασκευής «ως έχει» που πρέπει να τηρούνται επί του πλοίου και στην
ξηρά. ]

[** Αναφορά στα πρότυπα απόδοσης για ανιχνευτές επειπέδου ύδατος επί πλοίων φορτίου χύδην και φορτηγών πλοίων
μονού κύτους πλην πλοίων φορτίου χύδην, που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση
MSC.188(79). ]

2. Πρόσθετο σύνολο αυτών των σχεδίων θα τηρείται
στην ξηρά από την εταιρία, όπως ορίζεται στον κανονισμό ΙΧ/1.2.
Κανονισμός 3-8
Εξοπλισμός ρυμούλκησης και αγκυροβολιάς
1. Αυτός ο κανονισμός ισχύει για πλοία που έχουν
κατασκευαστεί την 1η Ιανουαρίου 2007 ή μεταγενέστερα, αλλά δεν ισχύει για τις διατάξεις ρυμούλκησης
επείγουσας ανάγκης που προβλέπονται σύμφωνα με
τον κανονισμό 3-4.
2. Τα πλοία εφοδιάζονται με διατάξεις, εξοπλισμό και
εξαρτήματα επαρκούς ασφαλούς ωφέλιμου φορτίου για
να παρέχουν ασφαλή διεξαγωγή όλων των διαδικασιών
ρυμούλκησης και αγκυροβολιάς που συνδέονται με την
συνήθη λειτουργία του πλοίου.
3. Διατάξεις, εξοπλισμός και εξαρτήματα που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα πληρούν τις
κατάλληλες απαιτήσεις της Αρχής ή οργανισμού αναγνωρισμένου από την Αρχή σύμφωνα με τον κανονισμό Ι/6 *.
[* Αναφορά στην MSC/Circ.1175 περί Οδηγιών για τον εξοπλισμό ρυμούλκησης και αγκυροβολιάς επί πλοίου. ]

4. Κάθε εξάρτημα ή στοιχείο εξοπλισμού που προβλέπεται σύμφωνα μ’ αυτό τον κανονισμό θα σημαίνεται
ευκρινώς με οποιουσδήποτε περιορισμούς συνδέονται
με την ασφαλή του λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη την
αντοχή της προσάρτησης του στη δομή του πλοίου. ».
ΜΕΡΟΣ Β
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
3. Μετά τον υφιστάμενο κανονισμό 23-2 προστίθεται
ο εξής νέος κανονισμός 23-3:
«Κανονισμός 23-3
Ανιχνευτές επιπέδου ύδατος σε φορτηγά πλοία
μονού κύτους φορτίου πλην πλοίων φορτίου
χύδην
1. Φορτηγά πλοία μονού κύτους φορτίου πλην πλοίων
φορτίου χύδην που έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η
Ιανουαρίου 2007, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις
του παρόντος κανονισμού όχι αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης ενδιάμεσης επιθεώρησης ή της
επιθεώρησης ανανέωσης του πλοίου που θα διεξαχθεί
μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, οποιαδήποτε εκ των δύο
συμβεί πρώτη.
2. Για τους σκοπούς αυτού του κανονισμού, το κατάστρωμα εξάλων έχει την έννοια που ορίζεται στην Διεθνή
Σύμβαση Γραμμών Φόρτωσης που ισχύει.

4. Οι ανιχνευτές επιπέδου ύδατος που απαιτούνται από
την παράγραφο 35 θα:
4.1 δίδουν οπτικό και ακουστικό συναγερμό στην γέφυρα ναυσιπλοΐας όταν το επίπεδο ύδατος επάνω από
τον εσωτερικό πυθμένα στο κύτος φορτίου ανέρχεται σε
ύψος όχι μικρότερο από 0,3m και έναν άλλο όταν αυτό
το επίπεδο ανέρχεται σε όχι περισσότερο από το 15%
του μέσου βάθους του κύτους φορτίου, και
4.2 τοποθετούνται στο πρυμναίο άκρο του κύτους ή
επάνω από το κατώτατο τμήμα του, όπου ο εσωτερικός πυθμένας δεν είναι παράλληλος στην σχεδιασμένη
ίσαλο. Όπου λωρίδες μετάλλου ή μερικώς υδατοστεγή
διαφράγματα τοποθετούνται πάνω από τον εσωτερικό
πυθμένα, οι Αρχές μπορούν να απαιτούν την τοποθέτηση πρόσθετων ανιχνευτών.
5. Οι ανιχνευτές επιπέδου ύδατος που απαιτούνται από
την παράγραφο 3 δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε
πλοία που συμμορφώνονται με τον κανονισμό ΧΙΙ/12, ή
σε πλοία που έχουν υδατοστεγή πλευρικά διαμερίσματα
με κάθε πλευρά του μήκους του κύτους φορτίου να εκτείνεται κάθετα, τουλάχιστον από τον εσωτερικό πυθμένα
μέχρι το κατάστρωμα εξάλων. ».
ΜΕΡΟΣ Γ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
Κανονισμός 31
Χειριστήρια μηχανών
4. Η υφιστάμενη παράγραφος 2.10 διαγράφεται.
5. Μετά την υφιστάμενη παράγραφο 5 προστίθεται η
εξής νέα παράγραφος 6:
«6 Πλοία που έχουν κατασκευαστεί την 1η Ιουλίου
2004 ή μεταγενέστερα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 5, όπως έχουν τροποποιηθεί, ως εξής:
.1 στην παράγραφο 2 προστίθεται νέα υποπαράγραφος.10 ως εξής:
«.10 συστήματα αυτοματισμού θα σχεδιάζονται κατά
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα δίδεται εγκαίρως
προειδοποίηση για υπέρβαση του ορίου επερχόμενης
ή άμεσης μείωσης ταχύτητας ή διακοπής λειτουργίας
του συστήματος πρόωσης στον αξιωματικό που είναι
υπεύθυνος φυλακής ναυσιπλοΐας για να εκτιμήσει τις
συνθήκες ναυσιπλοΐας σε επείγουσα ανάγκη. Ειδικότερα,
τα συστήματα ελέγχουν, παρακολουθούν, αναφέρουν,
προειδοποιούν και λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας για
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να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την πρόωση, ενώ
παρέχουν στον αξιωματικό φυλακής ναυσιπλοΐας την
δυνατότητα να παρέμβει χειροκίνητα, εκτός από εκείνες
τις περιπτώσεις όπου η χειροκίνητη παρέμβαση θα έχει
σαν αποτέλεσμα την πλήρη διακοπή της μηχανής και/ή
του εξοπλισμού πρόωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα,
π.χ. στην περίπτωση υπέρβασης ταχύτητας».»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 1974,
ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΟΜΗ, ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ
ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΑ
1. Το υφιστάμενο κείμενο των μερών Α, Β και Β-1 του
παρόντος κεφαλαίου αντικαθίσταται από το εξής:
«ΜΕΡΟΣ Α
ΓΕΝΙΚΑ
Κανονισμός 1
Εφαρμογή
1.1. Εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, το παρόν
κεφάλαιο εφαρμόζεται σε πλοία στα οποία η ημερομηνία
τοποθέτησης της τρόπιδας ή η ημερομηνία κατά την
οποία η κατασκευή της τρόπιδας βρίσκεται σε παρόμοιο
στάδιο ναυπήγησης την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα.
1.2 Για τους σκοπούς αυτού του κεφαλαίου, ο όρος
παρόμοιο στάδιο κατασκευής σημαίνει το στάδιο στο
οποίο:
1.2.1 αρχίζει η ναυπήγηση με την οποία ταυτοποιείται
το συγκεκριμένο πλοίο, και
1.2.2 η συναρμολόγηση του πλοίου έχει αρχίσει περιλαμβάνοντας τουλάχιστον 50 τόνους ή 1% της εκτιμώμενης μάζας όλων των δομικών υλικών του, οποιοδήποτε
εκ των δομικών υλικών είναι μικρότερο.
1.3 Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:
1.3.1 η έκφραση πλοία που έχουν κατασκευαστεί σημαίνει πλοία η τρόπιδα των οποίων έχει τοποθετηθεί ή
που βρίσκονται σε παρόμοιο στάδιο ναυπήγησης,
1.3.2 η έκφραση όλα τα πλοία σημαίνει πλοία που
έχουν κατασκευαστεί την 1η Ιανουαρίου 2009, προγενέστερα και μεταγενέστερα,
1.3.3 φορτηγό πλοίο, οποτεδήποτε έχει ναυπηγηθεί,
που μετασκευάζεται σε επιβατηγό, θα θεωρείται επιβατηγό πλοίο που έχει κατασκευαστεί την ημερομηνία κατά
την οποία αρχίζει αυτή η μετασκευή,
1.3.4 η έκφραση μετατροπές και τροποποιήσεις μείζονος χαρακτήρα σημαίνει, στα πλαίσια της υποδιαίρεσης
και ευστάθειας πλοίου, οποιαδήποτε τροποποίηση στην
κατασκευή που επηρεάζει το επίπεδο υποδιαίρεσης αυτού του πλοίου. Όπου φορτηγό πλοίο υπόκειται σε τέτοια
μετατροπή, θα αποδεικνύεται ότι ο λόγος A/R που υπο-
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λογίζεται για το πλοίο μετά από τέτοιες τροποποιήσεις
δεν είναι μικρότερος από τον λόγο A/R που υπολογίστηκε για το πλοίο πριν από την μετατροπή. Ωστόσο, στις
περιπτώσεις εκείνες, όπου ο λόγος A/R του πλοίου πριν
από την τροποποίηση είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τη
μονάδα, απαιτείται το πλοίο μετά την τροποποίηση να
έχει τιμή Α όχι μικρότερη από το R, που θα υπολογίζεται
για το τροποποιημένο πλοίο.
2. Εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, για πλοία
που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου
2009, η Αρχή θα εξασφαλίζει ότι υπάρχει συμμόρφωση
με τις απαιτήσεις που ισχύουν σύμφωνα με το κεφάλαιο
II-1 της SOLAS 1974, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.11(55), MSC.12(56),
MSC.13(157), MSC.19(58), MSC.26(60), MSC.27(61),
Απόφαση 1 της Διάσκεψης SOLAS 1995, MSC.47(66),
MSC.57(67), MSC.65(68), MSC.69(69), MSC.99(73),
MSC.134(76), MSC.151 (78) και MSC.170(79).
3. Όλα τα πλοία που υφίστανται επισκευές, μετατροπές, τροποποιήσεις και ανανέωση σχετικού εξοπλισμού
θα συνεχίσουν να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις
απαιτήσεις που ίσχυαν προηγουμένως γι’ αυτά τα πλοία.
Αυτά τα πλοία, αν κατασκευάζονται πριν την ημερομηνία
κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οποιεσδήποτε συναφείς τροποποιήσεις, κατά κανόνα, θα συμμορφώνονται
με τις απαιτήσεις για πλοία που έχουν κατασκευαστεί
κατά την ημερομηνία αυτή ή μεταγενέστερα στον ίδιο
τουλάχιστον βαθμό όπως πριν υποστούν αυτές τις επισκευές, μετατροπές, τροποποιήσεις ή την ανανέωσητου
σχετικού εξοπλισμού. Επισκευές, μετατροπές ή τροποποιήσεις μείζονος χαρακτήρα και ανανέωση σχετικού
εξοπλισμού θα πληρούν τις απαιτήσεις για πλοία που
έχουν κατασκευαστεί την ημερομηνία κατά την οποία
τίθενται σε ισχύ οποιεσδήποτε συναφείς τροποποιήσεις
ή μεταγενέστερα, στο βαθμό που η Αρχή το θεωρεί εύλογο και πρακτικά δυνατό.
4. Η Αρχή ενός Κράτους μπορεί, αν κρίνει ότι η προστατευόμενη φύση και συνθήκες του πλου είναι τέτοιες
που να καθιστούν την εφαρμογή οποιωνδήποτε συγκεκριμένων απαιτήσεων αυτού του κεφαλαίου παράλογη
ή περιττή, να εξαιρέσει από εκείνες τις απαιτήσεις μεμονωμένα πλοία ή κατηγορίες πλοίων που δικαιούνται να
φέρουν την σημαία αυτού του Κράτους και που, στην
πορεία του πλου τους δεν πλέουν σε απόσταση πέραν
των 20 ναυτικών μιλίων από την πλησιέστερη ξηρά.
5. Σε περίπτωση επιβατηγών πλοίων που απασχολούνται σε ειδικούς τομείς για την μεταφορά μεγάλων
αριθμών επιβατών ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η μεταφορά προσκυνητών, η Αρχή του Κράτους τη σημαία του
οποίου δικαιούνται να φέρουν αυτά τα πλοία, εφόσον
βεβαιώνεται ότι δεν είναι πρακτικά δυνατή η εφαρμογή
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου, μπορεί να εξαιρεί αυτά τα πλοία από αυτές τις
απαιτήσεις, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται
πλήρως με τις διατάξεις:
5.1 των κανόνων που αποτελούν παράρτημα της Συμφωνίας Επιβατηγών Πλοίων Ειδικής Απασχόλησης, 1971,
και
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5.2 των κανόνων που αποτελούν παράρτημα του Πρωτοκόλλου για Απαιτήσεις Χώρου για Επιβατηγά Πλοία
Ειδικής Απασχόλησης, 1973.
Κανονισμός 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, εκτός αν
ρητά προβλέπεται διαφορετικά:
Μήκος υποδιαίρεσης (Ls) του πλοίου είναι το μέγιστο
προβαλλόμενο εσωτερικό μήκος εκείνου του μέρους
του πλοίου επί ή κάτωθεν του καταστρώματος ή των
καταστρωμάτων που περιορίζει ή περιορίζουν τον κάθετο βαθμό κατάκλυσης όταν το πλοίο έχει το μέγιστο
βύθισμα υποδιαίρεσης.
Μέσο του μήκους είναι το μέσο σημείο του μήκους
υποδιαίρεσης του πλοίου. Πρυμναίο άκρο είναι το πρυμναίο όριο του μήκους υποδιαίρεσης.
Πρωραίο άκρο είναι το πρωραίο όριο του μήκους
υποδιαίρεσης.
Μήκος (L) είναι το μήκος όπως ορίζεται στην ισχύουσα
Διεθνή Σύμβαση Γραμμών Φόρτωσης.
Κατάστρωμα εξάλων είναι το κατάστρωμα όπως ορίζεται στην ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση Γραμμών Φόρτωσης.
Πρωραία κάθετη είναι η κάθετη της πλώρης όπως ορίζεται στην ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση Γραμμών Φόρτωσης.
Πλάτος (Β) είναι το μέγιστο εσωτερικό πλάτος του πλοίου στο μέγιστο βύθισμα υποδιαίρεσης ή κάτω από αυτό.
Βύθισμα (d) είναι η κάθετη απόσταση από τη γραμμή
της τρόπιδας στο μέσο του μήκους ως την εν λόγω ίσαλο
γραμμή.
Μέγιστο βύθισμα υποδιαίρεσης (ds) είναι η ίσαλος
γραμμή που αντιστοιχεί στην θερινή έμφορτη ίσαλο
του πλοίου.
Βύθισμα άφορτης υπηρεσίας είναι το βύθισμα υπηρεσίας που αντιστοιχεί στην ελαφρύτερη αναμενόμενη
χωρητικότητα φορτίου και συναφών δεξαμενών, που
περιλαμβάνει, ωστόσο, τέτοιο έρμα όπως μπορεί να
απαιτείται για την ευστάθεια ή/και τo απαραίτητο βύθισμα. Τα επιβατηγά πλοία πρέπει να συμπεριλαμβάνουν
τον πλήρη αριθμό πληρώματος και επιβατών επ’ αυτών.
Μερικό βύθισμα υποδιαίρεσης (dp) είναι το βύθισμα
άφορτης υπηρεσίας συν 60% της διαφοράς μεταξύ του
βυθίσματος άφορτης υπηρεσίας και του μέγιστου βυθίσματος υποδιαίρεσης.
Διαγωγή είναι η διαφορά μεταξύ του πρωραίου και του
πρυμναίου βυθίσματος, όπου τα βυθίσματα μετρώνται
στο πρωραίο και πρυμναίο άκρο αντιστοίχως, αγνοώντας οποιαδήποτε προπέτεια/κλίση της τρόπιδας.
Διαπερατότητα (μ) χώρου είναι η αναλογία του βυθισμένου όγκου αυτού του χώρου που μπορεί να καταληφθεί από ύδατα.
Χώροι μηχανοστασίου είναι χώροι μεταξύ των υδατοστεγών ορίων χώρου που περιέχουν τις κύριες και
βοηθητικές μηχανές πρόωσης, περιλαμβανομένων λεβήτων, γεννητριών και ηλεκτρομηχανών που προορίζονται βασικά για πρόωση. Σε περίπτωση ασυνήθιστων
διατάξεων, η Αρχή μπορεί να ορίσει τα όρια των χώρων
μηχανοστασίου.
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Καιροστεγής σημαίνει ότι σε οποιεσδήποτε συνθήκες
θαλάσσης, δεν θα εισέλθουν ύδατα στο πλοίο.
Υδατοστεγής σημαίνει ότι διαθέτει διαστασιολογημένα υλικά και διατάξεις ικανές για την αποτροπή της
διέλευσης ύδατος σε οποιαδήποτε κατεύθυνση κάτω
από το ύψος της στάθμης του ύδατος που ενδέχεται να
συγκεντρωθεί είτε σε συνθήκες άθικτης ακεραιότητας
είτε ζημίας. Σε κατάσταση ζημίας, το ύψος της στάθμης
του ύδατος θα θεωρείται στην δυσμενέστερη κατάσταση
σε ισορροπία, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων
φάσεων κατάκλυσης.
Πίεση σχεδιασμού σημαίνει την υδροστατική πίεση για
την οποία είναι σχεδιασμένη να αντέχει κάθε δομή ή συσκευή που θεωρείται υδατοστεγής στους υπολογισμούς
άθικτης ευστάθειας και ευστάθειας ζημίας.
Κατάστρωμα στεγανών σε επιβατηγό πλοίο, σημαίνει
το ανώτατο κατάστρωμα σε οποιοδήποτε σημείο στο
μήκος υποδιαίρεσης (Ls) στο οποίο τα κύρια διαφράγματα και το περίβλημα του πλοίου φέρονται υδατοστεγή
και το κατώτατο κατάστρωμα απότο οποίο η εκκένωση
πληρώματος και επιβατών δεν θα εμποδίζεται από ύδατα σε οποιοδήποτε στάδιο κατάκλυσης για περιπτώσεις
ζημίας που ορίζονται στον κανονισμό 8 και το μέρος
Β-2 του παρόντος κεφαλαίου. Το κατάστρωμα στεγανών
μπορεί να είναι κλιμακωτό κατάστρωμα. Σε φορτηγό
πλοίο το κατάστρωμα εξάλων μπορεί να θεωρείται ως
κατάστρωμα στεγανών.
Νεκρό βάρος είναι η διαφορά σε τόνους μεταξύ του
εκτοπίσματος πλοίου σε ύδωρ ειδικού βάρους 1,025 στο
βύθισμα που αντιστοιχεί στα οριζόμενα θερινά έξαλα και
του εκτοπίσματος άφορτου πλοίου.
Εκτόπισμα άφορτου πλοίου είναι το εκτόπισμα πλοίου
σε τόνους χωρίς φορτίο, καύσιμα, λιπαντικά, υδάτινο
έρμα, ποσότητα γλυκού ύδατος και ύδατος τροφοδοσίας στις δεξαμενές, αναλώσιμα αποθέματα, επιβάτες,
πλήρωμα και τα προσωπικά τους είδη.
Πετρελαιοφόρο είναι το πετρελαιοφόρο που ορίζεται
στον κανονισμό 1 του Παραρτήματος 1 του Πρωτοκόλλου 1978 που αφορά την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία, 1973.
Επιβατηγό πλοίο ro-ro σημαίνει επιβατηγό πλοίο με
χώρους οχημάτων ή χώρους ειδικής κατηγορίας όπως
ορίζονται στον κανονισμό II-2/3.
Πλοίο φορτίου χύδην σημαίνει πλοίο φορτίου χύδην
όπως ορίζεται στον κανονισμό ΧΙΙ/1.1. Γραμμή τρόπιδας
είναι γραμμή παράλληλη στο κατωφερές της τρόπιδας
που διέρχεται από το μέσο του πλοίου δια:
25.1 της κορυφής της τρόπιδας στη διαμήκη κεντρική
γραμμή ή της γραμμής που ορίζεται από την τομή του
εσωτερικού ορίου του εξωτερικού περιβλήματος με την
τρόπιδα, αν η δοκός τρόπιδας εκτείνεται κάτω από αυτή
τη γραμμή, για πλοίο με μεταλλικό περίβλημα ή
25.2 σε ξύλινα και σύνθετα πλοία, η απόσταση μετράται από το χαμηλότερο άκρο της αύλακας της τρόπιδας.
Όταν το σχήμα στο χαμηλότερο μέρος της τομής στη
μέση του πλοίου είναι κοίλωμα, ή όπου είναι τοποθετημένα συμπαγή επιστρόφια, η απόσταση μετράται από
το σημείο όπου η γραμμή του επιπέδου του πυθμένα
που συνεχίζεται προς το εσωτερικό, τέμνει την κεντρική
διαμήκη γραμμή στο μέσον του πλοίου.
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Το μέσον του πλοίου βρίσκεται στο μέσο του μήκους
(L).
Κανονισμός 3
Ορισμοί που αφορούν τα μέρη Γ, Δ και Ε
Για τους σκοπούς των μερών Γ, Δ και Ε, εκτός αν ρητά
προβλέπεται διαφορετικά:
Σύστημα ελέγχου μηχανισμού πηδαλιουχίας είναι ο
εξοπλισμός με τον οποίο διαβιβάζονται εντολές από την
γέφυρα ναυσιπλοΐας στις μονάδες ισχύος του μηχανισμού πηδαλιουχίας. Τα συστήματα ελέγχου μηχανισμού
πηδαλιουχίας περιλαμβάνουν πομπούς, δέκτες, υδραυλικές αντλίες ελέγχου και τις μηχανές τους, ελεγκτές μηχανών, σωληνώσεις και καλώδια.
Κύριος μηχανισμός πηδαλιουχίας είναι οι μηχανές, οι
ενεργοποιητές πηδαλίου, ο μηχανισμός πηδαλιουχίας,
οι μονάδες ισχύος, αν υπάρχουν και βοηθητικός εξοπλισμός και τα μέσα εφαρμογής δύναμης περιστροφής
στον κορμό του πηδαλίου (π.χ. οίακας ή τόξο πηδαλίου)
που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση κίνησης
του πηδαλίου με σκοπό την πηδαλιουχία του πλοίου υπό
συνήθεις συνθήκες υπηρεσίας.
Μονάδα ισχύος μηχανισμού πηδαλιουχίας είναι:
3.1 στην περίπτωση ηλεκτρικού μηχανισμού πηδαλιουχίας, ηλεκτρομηχανή και ο συναφής ηλεκτρολογικός
της εξοπλισμός,
3.2 στην περίπτωση ηλεκτρο-υδραυλικού μηχανισμού
πηδαλιουχίας, ηλεκτρομηχανή και ο συναφής της ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και συνδεδεμένη αντλία, ή
3.3 στην περίπτωση άλλου υδραυλικού μηχανισμού
πηδαλιουχίας, μηχανή κίνησης και συνδεδεμένη αντλία.
Βοηθητικός μηχανισμός πηδαλιουχίας είναι ο εξοπλισμός, πλην οποιουδήποτε μέρους του κύριου μηχανισμού πηδαλιουχίας, που είναι απαραίτητος για την πηδαλιουχία του πλοίου σε περίπτωση βλάβης του κύριου
μηχανισμού πηδαλιουχίας που, όμως δεν περιλαμβάνει
τον οίακα, το τόξο πηδαλίου, ή συστατικά μέρη που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.
Κανονική κατάσταση λειτουργίας και κατοίκησης είναι
κατάσταση στην οποία το πλοίο ως σύνολο, οι μηχανές,
οι υπηρεσίες, τα μέσα και τα βοηθήματα που εξασφαλίζουν την πρόωση, ικανότητα πηδαλιουχίας, ασφαλή ναυσιπλοΐα, ασφάλεια φωτιάς και κατάκλυσης, εσωτερικές
και εξωτερικές επικοινωνίες και σήματα, μέσα διαφυγής
και βαρούλκα λέμβων έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι
σχεδιασμένες άνετες συνθήκες κατοίκησης είναι σε καλή
κατάσταση και λειτουργούν κανονικά.
Κατάσταση επείγουσας ανάγκης είναι κατάσταση στην
οποία οποιεσδήποτε υπηρεσίες απαιτούνται για κανονικές συνθήκες λειτουργίας και κατοίκησης δεν είναι σε
καλή κατάσταση, λόγω βλάβης στην κύρια πηγή ηλεκτρικής ισχύος.
Κύρια πηγή ηλεκτρικής ισχύος είναι πηγή που έχει σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στον κύριο πίνακα
διανομής για όλες τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες
για την τήρηση του πλοίου σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και κατοίκησης.
Πλοίο εκτός λειτουργίας είναι η κατάσταση στην οποία
η κύρια μηχανή πρόωσης, οι λέβητες και οι βοηθητικές
μηχανές δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης ισχύος.
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Κύριος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός είναι ο χώρος
στον οποίο βρίσκεται η κύρια πηγή ηλεκτρικής ισχύος.
Κεντρικός πίνακας είναι πίνακας διανομής που τροφοδοτείται άμεσα από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ισχύος και διανέμει ηλεκτρική ενέργεια στις υπηρεσίες του
πλοίου.
Βοηθητικός πίνακας διανομής είναι πίνακας διανομής που σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος
τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος τροφοδοτείται άμεσα
από την πηγή ηλεκτρικής ισχύος επείγουσας ανάγκης
ή την μεταβατική πηγή ισχύος επείγουσας ανάγκης και
διανέμει ηλεκτρική ενέργεια στις υπηρεσίες επείγουσας
ανάγκης.
Πηγή ηλεκτρικής ισχύος επείγουσας ανάγκης είναι
πηγή ηλεκτρικής ισχύος που τροφοδοτεί τον πίνακα
επείγουσας ανάγκης σε περίπτωση βλάβης της παροχής
από την κύρια πηγή ηλεκτρικής ισχύος.
Σύστημα κινητοποίησης ισχύος είναι ο υδραυλικός
εξοπλισμός που προβλέπεται για την παροχή ισχύος για
την στροφή του κορμού του πηδαλίου, που περιλαμβάνει μονάδα ή μονάδες ισχύος μηχανισμού πηδαλιουχίας μαζί με τις συναφείς αντλίες και εξαρτήματα και
ενεργοποιητή πηδαλίου. Τα συστήματα κινητοποίησης
ισχύος μπορούν να έχουν κοινά μηχανικά συστατικά
(π.χ. οίακα, τόξο και κορμό πηδαλίου) ή συστατικά μέρη
που χρησιμεύουν για τον ίδιο σκοπό.
Μέγιστη υπηρεσιακή ταχύτητα πρόσω, είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα την οποία έχει σχεδιαστεί να τηρεί το
πλοίο εν υπηρεσία στη θάλασσα στο μέγιστο θαλασσοπλοούν βύθισμα.
Μέγιστη ταχύτητα αναπόδισης είναι η ταχύτητα την
οποία εκτιμάται ότι μπορεί να αποκτήσει το πλοίο στη
σχεδιασμένη μέγιστη ισχύ αναπόδισης, στο μέγιστο θαλασσοπλοούν βύθισμα.
Χώροι μηχανοστασίου είναι όλοι οι χώροι μηχανοστασίου κατηγορίας Α και όλοι οι άλλοι χώροι που περιέχουν
μηχανές πρόωσης, λέβητες, μονάδες καύσιμου πετρελαίου, μηχανές ατμού και εσωτερικής καύσης, γεννήτριες
και μεγάλες ηλεκτρομηχανές, σταθμούς πλήρωσης πετρελαίου, μηχανήματα ψύξης, σταθεροποίησης, εξαερισμού και κλιματισμού και παρόμοιοι χώροι καθώς και
αγωγοί σ’ αυτούς τους χώρους.
Χώροι μηχανοστασίου κατηγορίας Α είναι εκείνοι οι
χώροι και οι αγωγοί σε αυτούς τους χώρους, που περιέχουν:
17.1 μηχανές εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται για κύρια πρόωση,
17.2 μηχανές εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς πλην της κύριας πρόωσης, όπου αυτές
οι μηχανές έχουν συνολικά απόδοση ισχύος όχι λιγότερη
από 375 kW, ή
17.3 οποιοσδήποτε λέβητας καύσης πετρελαίου ή μονάδα πετρελαίου καυσίμου.
Πίνακες ελέγχου είναι εκείνοι οι χώροι στους οποίους
είναι τοποθετημένος ο ασύρματος του πλοίου ή ο κύριος εξοπλισμός ναυσιπλοΐας ή η πηγή ισχύος έκτακτης
ανάγκης ή όπου συγκεντρώνεται η καταγραφή φωτιάς
ή ο εξοπλισμός ελέγχου φωτιάς.
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Χημικό δεξαμενόπλοιο είναι φορτηγό πλοίο που έχει
κατασκευασθεί ή προσαρμοστεί και χρησιμοποιείται για
τη χύδην μεταφορά οποιουδήποτε υγρού προϊόντος που
περιλαμβάνεται στον κατάλογο είτε:
19.1 του κεφαλαίου 17 του Διεθνούς Κώδικα για την
Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Χημικά Χύδην που υιοθετήθηκε από
την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση
MSC.4(48), εφεξής αναφερόμενος ως «Διεθνής Κώδικας
Χημικών Χύδην», όπως μπορεί να τροποποιείται από τον
Οργανισμό, ή
19.2 του κεφαλαίου VI του Κώδικα για την Κατασκευή
και τον Εξοπλισμό Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα χημικά Χύδην που υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού με την απόφαση A.212(VII),
εφεξής αναφερόμενος ως «Κώδικας Χημικών Χύδην»,
όπως έχει τροποποιηθεί ή μπορεί να τροποποιηθεί από
τον Οργανισμό,
οποιοδήποτε εκ των δύο εφαρμόζεται.
Πλοίο μεταφοράς αερίων είναι φορτηγό πλοίο που
έχει κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί και χρησιμοποιείται
για τη μεταφορά χύδην οποιουδήποτε υγροποιημένου
αερίου ή άλλων προϊόντων που περιλαμβάνονται στον
κατάλογο είτε:
20.1 του κεφαλαίου 19 του Διεθνούς Κώδικα για την
Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Υγροποιημένα Αέρια Χύδην, που υιοθετήθηκε
από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την απόφαση
MSC.5(48), εφεξής αναφερόμενος ως «Διεθνής Κώδικας
Πλοίων Μεταφοράς Αερίων» όπως μπορεί να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό, ή
20.2 του κεφαλαίου XIX του Κώδικα για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν
Υγροποιημένα Αέρια Χύδην που υιοθετήθηκε από τον
Οργανισμό με την απόφαση Α.328(IX), εφεξής αναφερόμενος ως «Κώδικας Πλοίων Μεταφοράς Αερίων» όπως
έχει τροποποιηθεί ή μπορεί να τροποποιηθεί από τον
Οργανισμό,
οποιοδήποτε εκ των δύο εφαρμόζεται.
ΜΕΡΟΣ Β
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
Κανονισμός 4
Γενικά
1. Οι απαιτήσεις ευστάθειας ζημίας που περιλαμβάνονται στα Μέρη Β-1 έως και Β-4 εφαρμόζονται σε φορτηγά
πλοίαμήκους (L) 80m και άνω και για όλα τα επιβατηγά
πλοία ανεξαρτήτως μήκους, αλλά εξαιρούν εκείνα τα
φορτηγά για τα οποία αποδεικνύεται ότι συμμορφώνονται με τους κανονισμούς υποδιαίρεσης και ευστάθειας
ζημίας άλλων οργάνων* που αναπτύσσονται από τον
Οργανισμό.
[ * Φορτηγά πλοία που αποδεικνύεται ότι συμμορφώνονται
με τους εξής κανονισμούς μπορούν ναεξαιρούνται από την
εφαρμογή του μέρους Β-1:

.1 Παράρτημα Ι στην MARPOL 73/78, εκτός πλοίων τύπου ΟΒΟ με έξαλα τύπου Β τα οποίακαι δεν εξαιρούνται,
.2 Διεθνής Κώδικας Χημικών Χύδην,
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.3 Διεθνής Κώδικας Μεταφοράς Αερίων,
.4 Οδηγίες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή πλοίων υπεράκτιας υποστήριξης (απόφαση Α.469 (XII)),
.5 Κώδικας Ασφαλείας για Πλοία Ειδικού Προορισμού
(απόφαση Α.534(13), όπως έχει τροποποιηθεί),
.6 Απαιτήσεις ευστάθειας ζημίας του κανονισμού 27
της Διεθνούς Σύμβασης Γραμμών Φόρτωσης 1966 όπως
αυτές εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις αποφάσεις
Α.320 (IX) και Α.514(13), με την προϋπόθεση ότι, στην
περίπτωση φορτηγών πλοίων για τα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός 27(9), τα κύρια εγκάρσια υδατοστεγή
διαφράγματα, που θεωρούνται αποτελεσματικά, τοποθετούνται μεταξύ τους σε απόσταση σύμφωνα με την
παράγραφο 12(f ) της απόφασης Α.320 (IX), και
.7 Απαιτήσεις ευστάθειας ζημίας του κανονισμού 27
του Πρωτοκόλλου 1988 που αφορά την Διεθνή Σύμβαση
Γραμμών Φόρτωσης, 1966. ]
2. Η Αρχή μπορεί, για συγκεκριμένο πλοίο ή ομάδα
πλοίων, να αποδέχεται εναλλακτικές μεθοδολογίες αν
ικανοποιείται ότι επιτυγχάνεται τουλάχιστον ο ίδιος
βαθμός ασφάλειας, όπως προβλέπεται από αυτούς τους
κανονισμούς. Οποιαδήποτε Αρχή που επιτρέπει αυτές
τις εναλλακτικές μεθοδολογίες θα διαβιβάζει στον Οργανισμό τα στοιχεία τους.
3. Τα πλοία θα έχουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική υποδιαίρεση λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσία
για την οποία προορίζονται. Ο βαθμός υποδιαίρεσης
θα ποικίλλει ανάλογα με το μήκος υποδιαίρεσης (Ls) του
πλοίου και την υπηρεσία, κατά τρόπο ώστε ο υψηλότερος βαθμός υποδιαίρεσης να αντιστοιχεί στα πλοία του
μέγιστου μήκους υποδιαίρεσης (Ls) που απασχολούνται
κυρίως στη μεταφορά επιβατών.
4. Όπου προτείνεται να τοποθετούνται καταστρώματα,
εσωτερικά περιβλήματα ή διαμήκη διαφράγματα επαρκούς στεγανότητας για σημαντικό περιορισμό της ροής
ύδατος, η Αρχή πρέπει να ικανοποιείται ότι εξετάζονται
δεόντως οι ευεργετικές ή δυσμενείς επιπτώσεις αυτών
των δομών στους υπολογισμούς.
ΜΕΡΟΣ Β-1
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
Κανονισμός 5
Πληροφορίες άθικτης ευστάθειας*
[* Αναφορά στον Κώδικα Άθικτης Ευστάθειας για όλους τους
τύπους πλοίων που καλύπτονται από Όργανα του ΙΜΟ, που
υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό με την απόφαση Α.749(18). ]

1. Κάθε επιβατηγό πλοίο ανεξαρτήτως μεγέθους και
κάθε φορτηγό πλοίο μήκους (L) 24m και άνω, υποβάλλεται σε κλίση κατά την ολοκλήρωση του και προσδιορίζονται τα στοιχεία ευστάθειας του.
2. Η Αρχή μπορεί να επιτρέπει η δοκιμή κλίσης ενός
μεμονωμένου φορτηγού πλοίου να παραλείπεται, με την
προϋπόθεση ότι βασικά δεδομένα ευστάθειας υπάρχουν
διαθέσιμα από την δοκιμή κλίσης αδελφού πλοίου και
ότι βεβαιώνεται προς ικανοποίηση της Διοίκησης ότι
αξιόπιστες πληροφορίες ευστάθειας για το απαλλασσόμενο πλοίο μπορούν να ληφθούν από αυτά τα βασικά δεδομένα, όπως απαιτούνται από τον κανονισμό
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5-1. Κατά την ολοκλήρωση, θα διεξάγεται επιθεώρηση
βάρους και το πλοίο θα υποβάλλεται σε κλίση, οποτεδήποτε, όταν σε σύγκριση με τα δεδομένα που προκύπτουν από το αδελφό πλοίο, βρίσκεται παρέκκλιση από
το εκτόπισμα άφορτου πλοίου που υπερβαίνει το 1%
για πλοία μήκους 160m ή μεγαλύτερα και 2% για πλοία
μήκους 50m ή μικρότερα και όπως προσδιορίζεται από
γραμμική παρεμβολή για ενδιάμεσα μήκη ή παρέκκλιση
από το διάμηκες κέντρο βάρους άφορτου πλοίου που
υπερβαίνει το 0,5% του Ls.
3. Η Αρχή μπορεί επίσης να επιτρέπει να παραλείπεται η δοκιμή κλίσης μεμονωμένου πλοίου ή κατηγορίας
πλοίων, ειδικά σχεδιασμένων για την μεταφορά υγρών ή
χύδην μεταλλευμάτων, όταν, μία αναφορά σε υπάρχοντα
δεδομένα για παρόμοια πλοία δείχνει σαφώς ότι λόγω
των διαστάσεων του πλοίου και των διατάξεων του θα
υπάρχει διαθέσιμο πλέον του επαρκούς μετακεντρικό
ύψος σε όλες τις πιθανές καταστάσεις φόρτωσης.
4. Όπου γίνονται οποιεσδήποτε μετατροπές σε πλοίο
σε βαθμό που επηρεάζουν τις πληροφορίες ευστάθειας
που παρέχονται στον πλοίαρχο, θα παρέχονται τροποποιημένες πληροφορίες ευστάθειας. Αν είναι απαραίτητο, το πλοίο θα υποβάλλεται εκ νέου σε κλίση. Το πλοίο
θα επανυποβάλλεται σε κλίση αν οι αναμενόμενες παρεκκλίσεις υπερβαίνουν μία από τις τιμές που ορίζονται
στην παράγραφο 5.
5. Κατά περιοδικά διαστήματα που δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε έτη, επιθεώρηση άφορτου πλοίου διεξάγεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία για να εξακριβώνονται
οποιεσδήποτε αλλαγές στο εκτόπισμα άφορτου πλοίου
και το διάμηκες κέντρο βάρους. Το πλοίο θα επανυποβάλλεται σε κλίση, οποτεδήποτε, σε σύγκριση με τα
εγκεκριμένα στοιχεία ευστάθειας, βρίσκεται ή αναμένεται παρέκκλιση από το εκτόπισμα άφορτου πλοίου
που υπερβαίνει το 2% ή παρέκκλιση από το διάμηκες
κέντρο βάρους που υπερβαίνει το 1% του Ls.
6. Κάθε πλοίο θα διαθέτει κλίμακες βυθισμάτων με ευκρινή σήμανση στην πλώρη και την πρύμνη. Σε περίπτωση στην οποία η σήμανση των βυθισμάτων δεν είναι σε
μέρος όπου είναι εύκολα αναγνώσιμη ή λειτουργικοί περιορισμοί για συγκεκριμένη δραστηριότητα καθιστούν
δύσκολη την ανάγνωση των σημείων βυθισμάτων, τότε
το πλοίο θα εφοδιάζεται επίσης με αξιόπιστο σύστημα
ένδειξης βυθίσματος με το οποίο μπορούν να προσδιορίζονται τα βυθίσματα πλώρης και πρύμνης.
Κανονισμός 5-1
Πληροφορίες ευστάθειας που θα παρέχονται
στον Πλοίαρχο*
[* Αναφορά επίσης στις Οδηγίες για την προετοιμασία πληροφοριών άθικτης ευστάθειας (Εγκύκλιος ΜSC/Circ.456) στις
Οδηγίες για την άθικτη ευστάθεια υπαρχόντων δεξαμενόπλοιων στη διάρκεια επιχειρήσεων μεταβίβασης (Εγκύκλιος ΜSC/
Circ.706) και στις Οδηγίες στον πλοίαρχο για την αποφυγή
επικίνδυνων καταστάσεων σε ακολουθούντες κυματισμούς ή
κυματισμούς ακολουθούντες διαγωνίως από την πρύμνη που
προσβάλλουν το ισχίο του πλοίου (Εγκύκλιος ΜSC/Circ.707). ]

1. Ο πλοίαρχος θα εφοδιάζεται με τέτοιες πληροφορίες
που ικανοποιούν την Αρχή, καθώς είναι απαραίτητο να
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δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν με γρήγορες και απλές
διαδικασίες να λάβει ακριβή καθοδήγηση όσον αφορά την ευστάθεια του πλοίου υπό ποικίλες συνθήκες
υπηρεσίας. Αντίγραφο των πληροφοριών ευστάθειας
παρέχεται στην Αρχή.
2. Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν:
2.1 καμπύλες ή πίνακες ελάχιστου λειτουργικού μετακεντρικού ύψους (GM) έναντι βυθίσματος που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις συναφείς απαιτήσεις
άθικτης ευστάθειας και ευστάθειας ζημίας, εναλλακτικά
αντίστοιχες καμπύλες ή πίνακες του μέγιστου επιτρεπόμενου κατακόρυφου κέντρου βάρους (KG) έναντι βυθίσματος, ή τα ισοδύναμα οποιασδήποτε από τις δύο
αυτές καμπύλες,
2.2 οδηγίες που αφορούν τη λειτουργία διατάξεων
διασταυρούμενης κατάκλυσης, και
2.3 όλα τα άλλα δεδομένα και βοηθήματα που μπορεί
να είναι απαραίτητα για την διατήρηση της απαιτούμενης άθικτης ευστάθειας και ευστάθειας μετά από ζημία.
3. Οι πληροφορίες ευστάθειας θα δείχνουν την επίδραση διαφόρων διαγωγών σε περιπτώσεις όπου το φάσμα
διαγωγής λειτουργίας υπερβαίνει το +/- 0,5% του Ls.
4. Για πλοία που πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις ευστάθειας του μέρους Β-1, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 προσδιορίζονται από στοιχεία
που συνδέονται με τον δείκτη υποδιαίρεσης, κατά τον
εξής τρόπο: το ελάχιστο απαιτούμενο GM (ή η μέγιστη
επιτρεπόμενη κάθετη θέση του κέντρου βάρους KG) για
τα βυθίσματα ds, dp και di, ισούνται με το GM (ή τις τιμές του KG) αντίστοιχων περιπτώσεων φόρτωσης που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του παράγοντα
επιβίωσης si. Για ενδιάμεσα βυθίσματα, οι τιμές που χρησιμοποιούνται λαμβάνονται με γραμμική παρεμβολή
που εφαρμόζεται για την τιμή GM μόνο μεταξύ του μέγιστου βυθίσματος υποδιαίρεσης και του βυθίσματος
μερικής υποδιαίρεσης και μεταξύ της μερικής γραμμής
φόρτωσης και του βυθίσματος άφορτης υπηρεσίας αντίστοιχα. Κριτήρια άθικτης αστάθειας θα λαμβάνονται επίσης υπόψη διατηρώντας για κάθε βύθισμα τη μέγιστη
μεταξύ των ελάχιστων απαιτούμενων τιμών GM ή την
ελάχιστη των μέγιστων επιτρεπτών τιμών KG και για τα
δύο κριτήρια. Αν ο δείκτης υποδιαίρεσης υπολογίζεται
για διαφορετικές διαγωγές, διάφορες απαιτούμενες καμπύλες GM θα δημιουργούνται με τον ίδιο τρόπο.
5. Όταν οι καμπύλες ή οι πίνακες του ελάχιστου λειτουργικού μετακεντρικού ύψους (GM) έναντι βυθίσματος δεν είναι κατάλληλοι, ο πλοίαρχος πρέπει να εξασφαλίζει ότι η κατάσταση λειτουργίας δεν παρεκκλίνει από
μελετημένη κατάσταση φόρτωσης ή να εξακριβώνει με
υπολογισμό ότι τα κριτήρια ευστάθειας ικανοποιούνται
γι’ αυτή την κατάσταση φόρτωσης.
Κανονισμός 6
Απαιτούμενος δείκτης υποδιαίρεσης R*
[* Η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, υιοθετώντας τους κανονισμούς που περιλαμβάνονται στα μέρη Β έως Β-4, καλεί τις
Αρχές να λάβουν υπόψη ότι οι κανονισμοί εφαρμόζονται συνδυαστικά με τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Οργανισμού,
με σκοπό να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή τους.]
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1. Η υποδιαίρεση πλοίου θεωρείται επαρκής αν ο δείκτης Α της υποδιαίρεσης που έχει επιτευχθεί και που έχει
προσδιορισθεί σύμφωνα με τον κανονισμό 7, είναι όχι
λιγότερος από τον απαιτούμενο δείκτη υποδιαίρεσης R
που υπολογίζεται σύμφωνα μ’ αυτό τον κανονισμό και,
αν, επιπροσθέτως, οι μερικοί δείκτες As, Ap και Al είναι
όχι λιγότερο από 0,9R για επιβατηγά πλοία και 0,5R για
φορτηγά πλοία.
2. Για όλα τα πλοία για τα οποία εφαρμόζονται οι
απαιτήσεις ευστάθειας ζημίας αυτού του κεφαλαίου, ο
βαθμός υποδιαίρεσης που θα προβλέπεται θα προσδιορίζεται από τον δείκτη απαιτούμενης υποδιαίρεσης R,
ως εξής:
2.1 Στην περίπτωση φορτηγών πλοίων μήκους (Ls)
μεγαλύτερου των 100m:
 −

128
+ 152

2.2 Στην περίπτωση φορτηγών πλοίων μήκους (Ls) όχι
λιγότερο από 80m και όχι μεγαλύτερο από 100m:
 − [1/(1 +

J
100 1 −

.

Όπου Ro είναι η τιμή R όπως υπολογίζεται σύμφωνα
με τον τύπο στην παράγραφο 2.1.
2.3 Στην περίπτωση επιβατηγών πλοίων:
& −

5000
+ 2,5 + 15225

Όπου:
Ν = Ν1 + 2Ν2
Ν1 = αριθμός προσώπων για τα οποία προβλέπονται
σωσίβιες λέμβοι
Ν2 = αριθμός προσώπων (συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών και πληρώματος) που επιτρέπεται να
φέρει το πλοίο σε περιπτώσεις υπέρβασης Ν1.
2.4 Όπου οι συνθήκες υπηρεσίας είναι τέτοιες που η
συμμόρφωση με την παράγραφο 2.3 αυτού του κανονισμού στη βάση Ν = Ν1 + 2Ν2 είναι πρακτικά αδύνατη και
όπου η Αρχή θεωρεί ότι υφίσταται κατάλληλα μειωμένος
βαθμός κίνδυνου, μπορεί να ληφθεί μικρότερη τιμή Ν
άλλα σε καμιά περίπτωση μικρότερη από Ν = Ν1 + Ν2.
Κανονισμός 7
Δείκτης υποδιαίρεσης Α που έχει επιτευχθεί
Ο δείκτης υποδιαίρεσης Α που έχει επιτευχθεί λαμβάνεται με την άθροιση των μερικών δεικτών As, Ap και Al
που υπολογίζονται για τα βυθίσματα ds, dp και dl που
ορίζονται στον κανονισμό 2 σύμφωνα με τον ακόλουθο
τύπο:
-   @   >   :

Κάθε μερικός δείκτης αποτελεί το άθροισμα των συμβολών όλων των περιπτώσεων ζημίας που εξετάζονται ,
σύμφωνα με τον εξής τύπο:
-   '!)!
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όπου:
i αντιπροσωπεύει κάθε διαμέρισμα ή ομάδα διαμερισμάτων υπό εξέταση,
pi είναι η πιθανότητα να κατακλυσθεί μόνο το διαμέρισμα ή η ομάδα διαμερισμάτων υπό εξέταση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε οριζόντια
υποδιαίρεση, όπως ορίζεται στον κανονισμό 7-1.
si είναι η πιθανότητα επιβίωσης μετά την κατάκλυση
του διαμερίσματος ή της ομάδας διαμερισμάτων
υπό εξέταση και περιλαμβάνει την επίπτωση οποιασδήποτε οριζόντιας υποδιαίρεσης όπως ορίζεται στον
κανονισμό 7-2.
Στον υπολογισμό του Α, η μέση διαγωγή θα χρησιμοποιείται για το μέγιστο βύθισμα υποδιαίρεσης και το
μερικό βύθισμα υποδιαίρεσης. Η πραγματική διαγωγή
υπηρεσίας θα χρησιμοποιείται για το βύθισμα άφορτης
υπηρεσίας. Αν σε οποιαδήποτε κατάσταση υπηρεσίας,
η διαφορά διαγωγής σε σύγκριση με την υπολογιζόμενη
διαγωγή υπερβαίνει το 0,5% του Ls, πρέπει να υποβάλλονται ένας ή περισσότεροι υπολογισμοί του Α για τα
ίδια βυθίσματα αλλά για διαφορετικές διαγωγές, ούτως
ώστε, για όλες τις συνθήκες υπηρεσίας, η διαφορά διαγωγής σε σύγκριση με την διαγωγή αναφοράς που χρησιμοποιείται για ένα υπολογισμό θα είναι μικρότερη του
0,5% του Ls.
Κατά τον προσδιορισμό του θετικού μοχλoύ ανύψωσης (GZ) της εναπομένουσας καμπύλης ευστάθειας, το
εκτόπισμα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι εκείνο
της άθικτης κατάστασης. Δηλαδή, πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος υπολογισμού σταθερού εκτοπίσματος.
Η άθροιση σύμφωνα με τον προαναφερόμενο τύπο,
θα λαμβάνεται επί του μήκους υποδιαίρεσης του πλοίου (Ls) για όλες τις περιπτώσεις κατάκλυσης, ενός μόνο
διαμερίσματος ή, δύο ή περισσοτέρων γειτονικών διαμερισμάτων. Στην περίπτωση μη συμμετρικών διατάξεων,
η υπολογιζόμενη τιμή Α πρέπει να είναι η μέση τιμή που
λαμβάνεται από υπολογισμούς που αφορούν και τις δύο
πλευρές. Εναλλακτικά, πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα
με τους υπολογισμούς που αφορούν την πλευρά που
προφανώς δίνει το λιγότερο ευνοϊκό αποτέλεσμα.
Όπου υπάρχουν πλευρικά διαμερίσματα, η συμβολή
στην άθροιση που σημειώνεται με τον τύπο θα λαμβάνεται για όλες τις περιπτώσεις κατάκλυσης που αφορούν πλευρικά διαμερίσματα. Επιπροσθέτως, μπορούν
να προστίθενται περιπτώσεις ταυτόχρονης κατάκλυσης
πλευρικού διαμερίσματος ή ομάδας διαμερισμάτων και
του γειτονικού εσωτερικού διαμερίσματος ή ομάδας διαμερισμάτων, αλλά αποκλείοντας ζημία εγκάρσιου βαθμού, μεγαλύτερου από το ήμισυ του πλάτους Β του πλοίου. Για τους σκοπούς αυτού του κανονισμού, ο εγκάρσιος
βαθμός μετράται εσωτερικά από την πλευρά του πλοίου,
σε ορθή γωνία με τη θεωρητική διαμήκη κεντρική γραμμή στο επίπεδο του μέγιστου βυθίσματος υποδιαίρεσης.
Στους υπολογισμούς κατάκλυσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς, χρειάζεται να
υποτίθενται μόνο μια ρωγμή του σκάφους και μόνο μία
ελεύθερη επιφάνεια. Ο υποτιθέμενος κάθετος βαθμός
ζημίας θα εκτείνεται από τη γραμμή βάσης προς τα άνω
σ’οποιαδήποτε οριζόντια υδατοστεγή υποδιαίρεση
πάνω από την ίσαλο γραμμή ή υψηλότερα.
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Ωστόσο, αν μικρότερος βαθμός ζημίας δίνει πιο σοβαρό αποτέλεσμα, θα υποτίθεται αυτός ο βαθμός.
Αν σωλήνες, αγωγοί ή σήραγγες είναι τοποθετημένοι
στον υποτιθέμενο βαθμό ζημίας, θα γίνονται διατάξεις
για να εξασφαλίζεται ότι η προοδευτική κατάκλυση δεν
μπορεί να επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα πλην αυτών
που υποτίθενται κατακλυσμένα. Ωστόσο, η Αρχή μπορεί
να επιτρέπει μικρή προοδευτική κατάκλυση αν αποδειχθεί ότι οι επιπτώσεις της μπορούν να ελεγχθούν εύκολα
και δεν μειώνεται η ασφάλεια του πλοίου.
Κανονισμός 7-1
Υπολογισμός του παράγοντα pi
1. Ο παράγοντας pi για διαμέρισμα ή ομάδα διαμερισμάτων θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους
1.1 και 1.2 με χρήση των εξής:
j = ο αριθμός ζωνών ζημίας πλησιέστερα προς την
πρύμνη που αφορά η ζημία αρχίζοντας από τον αρ.1
στην πρύμνη,
n = ο αριθμός γειτονικών ζωνών ζημίας που αφορά
η ζημία,
k = ο αριθμός συγκεκριμένου διαμήκους διαφράγματος ως φράγματος για εγκάρσια διείσδυση σε ζώνη ζημίας που αριθμείται από το κέλυφος προς την κεντρική
γραμμή. Το κέλυφος έχει k=0,
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x1 = η απόσταση Ls από το άκρο της πρύμνης μέχρι
το όπισθεν άκρο της εν λόγω ζώνης,
x2 = η απόσταση Ls από το άκρο της πρύμνης μέχρι
το πρόσθιο άκρο της εν λόγω ζώνης,
b = η μέση εγκάρσια απόσταση σε μέτρα που μετράται
σε ορθές γωνίες στην κεντρική γραμμή στη βαθύτερη
ίσαλο γραμμή στεγανής υποδιαίρεσης μεταξύ του κελύφους και υποτιθέμενου κάθετου επιπέδου που εκτείνεται
μεταξύ των διαμηκών ορίων που χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό του παράγοντα pi και εφαπτόμενου ή
κοινού με όλο ή μέρος του πιο απομακρυσμένου μέρους του διαμήκους διαφράγματος υπό εξέταση. Αυτό
το κάθετο επίπεδο θα έχει τέτοια διεύθυνση ώστε η μέση
εγκάρσια απόσταση ως το κέλυφος να είναι η μέγιστη,
αλλά όχι περισσότερο από το διπλάσιο της ελάχιστης
απόστασης μεταξύ του επιπέδου και του κελύφους. Αν
το ανώτερο μέρος διαμήκους διαφράγματος είναι κάτω
από τη βαθύτερη ίσαλο γραμμή στεγανής υποδιαίρεσης, το κάθετο επίπεδο που χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό του b υποτίθεται ότι εκτείνεται άνω της
βαθύτερης ισάλου γραμμής στεγανής υποδιαίρεσης. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση, το b δεν θα λαμβάνεται μεγαλύτερο από Β/2.
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4.1.2 Μανέμου= (P · A · Z) / 9,806 (tm)
όπου:
P = 120 N/m²,
Α = προβαλλόμενη πλευρική περιοχή άνω της ισάλου
γραμμής,
Ζ = απόσταση από το κέντρο της πλευρικής προβαλλόμενης περιοχής άνω της ισάλου γραμμής έως
Τ/2, και
Τ = βύθισμα πλοίου, di
4.1.3 Μσκάφους επιβίωσης είναι η μέγιστη υποτιθέμενη ροπή κλίσης λόγω της καθαίρεσης με επωτίδες όλων
των σκαφών επιβίωσης με πλήρες φορτίο από τη μία
πλευρά του πλοίου. Θα υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες υποθέσεις:
4.1.3.1 όλες οι σωσίβιες λέμβοι και λέμβοι διάσωσης
που είναι τοποθετημένες στην πλευρά στην οποία κλίνει
το πλοίο αφού έχει υποστεί ζημία, υποτίθεται ότι αιωρούνται πλήρως έμφορτες και έτοιμες για καθαίρεση,
4.1.3.2 για σωσίβιες λέμβους που είναι διατεταγμένες
για να καθαιρούνται πλήρως έμφορτες από τη θέση
στοιβασίας, λαμβάνεται η μέγιστη ροπή κλίσης κατά
την καθαίρεση,
4.1.3.3 πλήρως έμφορτη σωσίβια σχεδία που καθαιρείται με επωτίδες, προσδεδεμένη σε κάθε επωτίδα στην
πλευρά στην οποία κλίνει το πλοίο αφού υπέστη ζημία,
υποτίθεται ότι αιωρείται έτοιμη για καθαίρεση,
4.1.3.4 πρόσωπα που δεν βρίσκονται στις σωστικές
συσκευές που αιωρούνται δεν θα επιφέρουν ούτε πρόσθετη ροπή κλίσης ούτε πρόσθετη ροπή ανόρθωσης, και
4.1.3.5 σωστικές συσκευές στην αντίθετη πλευρά του
πλοίου από εκείνη στην οποία κλίνει το πλοίο, υποτίθεται
ότι είναι σε θέση στοιβασίας.
5. Η ασύμμετρη κατάκλυση πρέπει να περιορίζεται
κατά το ελάχιστον δυνατόν μέσω αποτελεσματικών διατάξεων. Όπου είναι απαραίτητη η διόρθωση μεγάλων
γωνιών κλίσης, τα μέσα που υιοθετούνται, όπου είναι
πρακτικά δυνατό, θα αυτενεργούν, αλλά σε οποιαδήποτε
περίπτωση υπάρχει πρόβλεψη χειριστηρίων συσκευών
εξισορρόπησης, ο χειρισμός τους θα πρέπει να πραγματοποιείται άνωθεν του καταστρώματος στεγανών. Αυτές
οι εγκαταστάσεις μαζί με τα χειριστήρια τους πρέπει να
είναι αποδεκτές από την αρμόδια Αρχή*. Κατάλληλες
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών εξισορρόπησης πρέπει να παρέχονται στον πλοίαρχο του
πλοίου.
[* Αναφορά στην Σύσταση για μια πρότυπη μέθοδο για την
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διασταυρούμενης κατάκλυσης
σε επιβατηγά πλοία, η οποία υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό
με την απόφαση Α.266(VIII). ]

5.1 Δεξαμενές και διαμερίσματα που συμμετέχουν
σ’ αυτή την εξισορρόπηση θα εφοδιάζονται με αεραγωγούς ή ισότιμα μέσα επαρκούς διατομής για να εξασφαλίζεται ότι η ροή ύδατος μέσα στα διαμερίσματα
εξισορρόπησης δεν καθυστερείται.
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5.2 Σε όλες τις περιπτώσεις, τοsiθα θεωρείται ως μηδέν
σ’ εκείνες τις περιπτώσεις όπου η τελική ίσαλος γραμμή,
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του βυθίσματος, την
κλίση και την διαγωγή, βυθίζεται:
5.2.1 το κάτω άκρο ανοιγμάτων, μέσω των οποίων μπορεί να λάβει χώρα προοδευτική κατάκλυση και αυτή δεν
λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του παράγοντα si.
Αυτά τα ανοίγματα θα περιλαμβάνουν αεραγωγούς, εξαεριστήρες και ανοίγματα που κλείνονται με καιροστεγείς
θύρες ή καλύμματα στομίων κυτών, και
5.2.2 οποιοδήποτε μέρος του καταστρώματος στεγανών σε επιβατηγά πλοία που θεωρείται οριζόντια οδός
εκκένωσης για συμμόρφωση με το κεφάλαιο II-2.
5.3 Ο παράγοντας si θα θεωρείται μηδενικός, αν, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του βυθίσματος, την κλίση
και την διαγωγή, συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα,
σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο στάδιο ή στο τελικό στάδιο
κατάκλυσης:
5.3.1 βύθιση οποιουδήποτε κάθετου στομίου διαφυγής κύτους στο κατάστρωμα στεγανών με σκοπό τη
συμμόρφωση με το κεφάλαιο II-2,
5.3.2 οποιαδήποτε χειριστήρια που προορίζονται για
τη λειτουργία υδατοστεγών θυρών, συσκευές εξισορρόπησης, βαλβίδες σε σωληνώσεις ή αγωγούς εξαερισμού
που προορίζονται για τη διατήρηση της ακεραιότητας
υδατοστεγών διαφραγμάτων άνω του καταστρώματος
στεγανών γίνονται μη προσβάσιμα ή μη λειτουργικά,
5.3.3 βύθιση οποιουδήποτε μέρους σωληνώσεων ή
αγωγών εξαερισμού που φέρονται μέσω υδατοστεγούς
ορίου που είναι τοποθετημένο σε οποιοδήποτε διαμέρισμα περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις ζημίας που συμβάλλουν στον δείκτη Α, αν δεν είναι εφοδιασμένα με
υδατοστεγή μέσα κλεισίματος σε κάθε όριο.
5.4 Ωστόσο, όπου τα διαμερίσματα που υποτίθεται ότι
είναι κατακλυσμένα λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς ευστάθειας ζημίας, μπορούν να υπολογίζονται
πολλαπλές τιμές sενδιάμεσο,i υποθέτοντας εξισορρόπηση
σε πρόσθετες φάσεις κατάκλυσης.
5.5 Εκτός εκείνων που προβλέπονται στην παράγραφο
5.3.1 ανοίγματα που κλείνονται με υδατοστεγή καλύμματα ανθρωποθυρίδων και επίπεδες παραφωτίδες, μικρά υδατοστεγή καλύμματα στομίων κυτών, κυλιόμενες
υδατοστεγείς θύρες με τηλεχειρισμό, πλευρικές παραφωτίδες μη ανοιγόμενου τύπου καθώς και υδατοστεγείς
θύρες πρόσβασης και καλύμματα στομίων κυτών που
απαιτείται να είναι κλειστά στη θάλασσα, δεν χρειάζεται
να εξετάζονται.
6. Όπου υπάρχουν οριζόντια υδατοστεγή όρια άνω της
ισάλου γραμμής υπό εξέταση, η τιμή s που υπολογίζεται
για το χαμηλότερο διαμέρισμα ή ομάδα διαμερισμάτων,
λαμβάνεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή όπως ορίζεται
στην παράγραφο 1.1 με τον παράγοντα μείωσης vm σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 που αντιπροσωπεύει την
πιθανότητα ότι οι χώροι άνω της οριζόντιας στεγανής
υποδιαίρεσης δεν θα κατακλυσθούν.
6.1 Ο παράγοντας vm θα λαμβάνεται από τον τύπο:
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όπου:
vm = η τιμή v υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 6.1,
smin = o ελάχιστος παράγοντας s για όλους τους συνδυασμούς ζημιών που λαμβάνεται όταν η υποτιθέμενη ζημία
εκτείνεται από το υποτιθέμενο ύψος ζημίας Hm προς τα κάτω.
Κανονισμός 7-3
Διαπερατότητα
1. Για τους σκοπούς υπολογισμών των κανονισμών, υποδιαίρεσης και ευστάθειας ζημίας, η διαπερατότητα κάθε
γενικού διαμερίσματος ή μέρους διαμερίσματος θα είναι ως εξής:
Χώροι

Διαπερατότητα

Χώροι για αποθέματα

0,60

Κατειλημμένοι από ενδιαίτηση

0,95

Κατειλημμένοι από μηχανές

0,85

Κενοί χώροι

0,95

Χώροι για υγρά

0 ή 0,951

1 Όποιο εκ των αποτελεσμάτων οδηγεί σε αυστηρότερη απαίτηση.

2. Για τον σκοπό υπολογισμών των κανονισμών υποδιαίρεσης και ευστάθειας ζημίας, η διαπερατότητα κάθε διαμερίσματος φορτίου ή μέρους διαμερίσματος θα είναι ως εξής:
Χώροι

Διαπερατότητα σε
βύθισμα ds

Διαπερατότητα σε
βύθισμα dp

Διαπερατότητα σε
βύθισμα di

Χώροι ξηρού φορτίου

0,70

0,80

0,95

Χώροι εμπορευματοκιβωτίων

0,70

0,80

0,95

Χώροι ro - ro

0,90

0,90

0,95

Χώροι υγρού φορτίου

0,70

0,80

0,95

3. Άλλες τιμές για διαπερατότητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν τεκμηριωθούν από υπολογισμούς.
Κανονισμός 8
Ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την ευστάθεια επιβατηγού πλοίου
1. Επιβατηγό πλοίο που προορίζεται να μεταφέρει 400 ή περισσότερα άτομα θα έχει υδατοστεγή υποδιαίρεση
πίσω από το διάφραγμα σύγκρουσης ώστε si= 1 για τις τρεις καταστάσεις φόρτωσης με βάση τις οποίες υπολογίζεται ο δείκτης υποδιαίρεσης και για ζημία που περιλαμβάνει όλα τα διαμερίσματα εντός περιοχής που εκτείνεται
σε μήκος 0,08L μετρούμενο από την πρωραία κάθετη.
2. Επιβατηγό πλοίο που προορίζεται να μεταφέρει 36 ή περισσότερα άτομα θα πρέπει να αντέχει ζημία κατά
μήκος του πλευρικού περιβλήματος στο βαθμό που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3. Η συμμόρφωση μ’ αυτόν
τον κανονισμό θα επιτυγχάνεται αποδεικνύοντας ότι ο παράγοντας si, όπως ορίζεται στον κανονισμό 7-2, δεν είναι
μικρότερος από 0,9 για τις τρεις καταστάσεις φόρτωσης με βάση τις οποίες υπολογίζεται ο δείκτης υποδιαίρεσης.
3. Ο βαθμός ζημίας που θα υποτίθεται κατά την απόδειξη συμμόρφωσης με την παράγραφο 2, θα εξαρτάται από
το Ν όπως ορίζεται στον κανονισμό 6 και από το Ls όπως ορίζεται στον κανονισμό 2, ώστε:
3.1 ο κάθετος βαθμός ζημίας να εκτείνεται από την γραμμή βάσης σχεδίασης σε θέση έως 12,5m άνω της θέσης του
μέγιστου βυθίσματος υποδιαίρεσης όπως ορίζεται στον κανονισμό 2, εκτός αν μικρότερος κάθετος βαθμός ζημίας
θα μπορούσε να δώσει χαμηλότερη τιμή si, περίπτωση στην οποία θα χρησιμοποιείται αυτός ο μειωμένος βαθμός,
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3.2 όπου πρόκειται να μεταφέρονται 400 άτομα ή περισσότερα, μήκος ζημίας 0,03 Ls, αλλά όχι λιγότερο από
3m θα υποτίθεται σ’ οποιαδήποτε θέση κατά μήκος του
πλευρικού περιβλήματος, σε συνδυασμό με εσωτερική
διείσδυση 0,1Β αλλά όχι μικρότερη από 0,75m, μετρώμενη εσωτερικά από την πλευρά του πλοίου, σε ορθή
γωνία με την θεωρητική διαμήκη κεντρική γραμμή στο
επίπεδο του μέγιστου βυθίσματος υποδιαίρεσης,
3.3 όπου μεταφέρονται λιγότερα από 400 άτομα, το
μήκος ζημίας θα υποτίθεται σ’ οποιαδήποτε θέση κατά
μήκος του πλευρικού περιβλήματος μεταξύ εγκάρσιων
υδατοστεγών διαφραγμάτων με την προϋπόθεση ότι
η απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών εγκάρσιων υδατοστεγών διαφραγμάτων δεν είναι μικρότερη από το
υποτιθέμενο μήκος ζημίας. Αν η απόσταση μεταξύ γειτονικών εγκάρσιων υδατοστεγών διαφραγμάτων είναι
μικρότερη από το υποτιθέμενο μήκος ζημίας, μόνο ένα
από αυτά τα διαφράγματα θα θεωρείται αποτελεσματικό
για τους σκοπούς απόδειξης της συμμόρφωσης με την
παράγραφο 2,
3.4 όπου μεταφέρονται 36 άτομα, θα υποτίθεται μήκος
ζημίας 0,015Ls, αλλά όχι μικρότερο από 3 m, σε συνδυασμό με εσωτερική διείσδυση 0,05Β αλλά όχι μικρότερη
από 0,75m και
3.5 όπου μεταφέρονται περισσότερα από 36 αλλά λιγότερα από 400 άτομα, οι τιμές του μήκους ζημίας και
εσωτερικής διείσδυσης που χρησιμοποιούνται στον καθαρισμό του υποτιθέμενου βαθμού ζημίας, θα λαμβάνονται με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των τιμών μήκους
ζημίας και διείσδυσης που εφαρμόζονται για πλοία που
μεταφέρουν 36 άτομα και 400 άτομα όπως ορίζεται στις
υποπαραγράφους 3.4 και 3.2.
ΜΕΡΟΣ Β-2
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ, ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΣΤΕΓΉΣ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Κανονισμός 9
Διπύθμενα σε επιβατηγά πλοία και φορτηγά
πλοία πλην δεξαμενόπλοιων
1. Στο βαθμό που είναι πρακτικά δυνατό και συμβατό
με τον σχεδιασμό και την σωστή λειτουργία του πλοίου,
θα τοποθετείται διπύθμενο που θα εκτείνεται από το διάφραγμα σύγκρουσης μέχρι το διάφραγμα της πρυμναίας
δεξαμενής ζυγοστάθμισης.
2. Όπου απαιτείται η εγκατάσταση διπύθμενου, ο εσωτερικός πυθμένας θα συνεχίζεται μέχρι τις πλευρές του
πλοίου κατά τρόπο ώστε να προστατεύει τον πυθμένα
στην στροφή του υδροσυλλέκτη. Αυτή η προστασία θα
θεωρείται ικανοποιητική αν ο εσωτερικός πυθμένας δεν
είναι χαμηλότερος σε οποιοδήποτε μέρος από επίπεδο
παράλληλο με τη γραμμή τρόπιδας που βρίσκεται σε
απόσταση ίση ή μεγαλύτερη από h, όπως αυτή μετράται
από τη γραμμή τρόπιδας και όπως υπολογίζεται από τον
τύπο:
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h = Β / 20
Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η τιμή του h δεν θα είναι μικρότερη από 760 mm και δεν χρειάζεται να λαμβάνεται μεγαλύτερη από 2000 mm.
3. Μικρά φρεάτια κατασκευασμένα στο διπύθμενο,
συνδεδεμένα με διατάξεις αποστράγγισης κυτών κ.λ.π.,
δεν θα εκτείνονται προς τα κάτω περισσότερο από όσο
είναι απαραίτητο. Φρεάτιο που εκτείνεται ως τον εξωτερικό πυθμένα, ωστόσο, επιτρέπεται στο πρυμναίο άκρο
της σήραγγας του ελικοφόρου άξονα. Άλλα φρεάτια (π.χ.
λιπαντικών ελαίων κάτω από την κύρια μηχανή) μπορούν
να επιτρέπονται από την Αρχή εφόσον ικανοποιείται η
προϋπόθεση ότι οι διατάξεις προσφέρουν προστασία
ισότιμη με εκείνη που παρέχει διπύθμενο που συμμορφώνεται με αυτόν τον κανονισμό. Σε καμία περίπτωση
η κάθετη απόσταση από τον πυθμένα τέτοιου φρεατίου
έως επίπεδο που συμπίπτει με τη γραμμή τρόπιδας δεν
θα είναι μικρότερη από 500mm.
4. Διπύθμενο δεν χρειάζεται να τοποθετείται σε υδατοστεγείς δεξαμενές, συπεριλαμβανομένων δεξαμενών
μη υδάτινου έρματος μέτριου μεγέθους, με την προϋπόθεση ότι η ασφάλεια του πλοίου δεν μειώνεται σε περίπτωση ζημίας στον πυθμένα ή στην πλευρά.
5. Σε περίπτωση επιβατηγών πλοίων για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού 1.5 και τα οποία δραστηριοποιούνται σε τακτική υπηρεσία στα όρια βραχέος
διεθνούς πλου, όπως ορίζεται στον κανονισμό III/3.22, η
Αρχή μπορεί να επιτρέπει την απαλλαγή από την απαίτηση ύπαρξης διπύθμενου εφόσον ικανοποιείται ότι η
εγκατάσταση διπύθμενου σε αυτό το μέρος δεν είναι
συμβατή με την σχεδίαση και την σωστή λειτουργία του
πλοίου.
6. Οποιοδήποτε μέρος επιβατηγού ή φορτηγού πλοίου
δεν διαθέτει διπύθμενο σύμφωνα με τις παραγράφους
1, 4 ή 5 θα είναι ικανό να αντέχει ζημία στον πυθμένα,
όπως ορίζεται στην παράγραφο 8, σε εκείνο το μέρος
του πλοίου.
7. Σε περίπτωση ασυνήθιστων διατάξεων πυθμένα σε
επιβατηγό ή φορτηγό πλοίο, θα αποδεικνύεται ότι το
πλοίο είναι ικανό να αντέχει ζημία στον πυθμένα όπως
ορίζεται στην παράγραφο 8.
8. Η συμμόρφωση με τις παραγράφους 6 ή 7 θα επιτυγχάνεται αποδεικνύοντας ότι ο παράγοντας si, όταν
υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό 7-2, δεν είναι μικρότερος από 1 για όλες τις συνθήκες υπηρεσίας
όταν υφίσταται ζημία στον πυθμένα που θεωρούμενη σε
οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του πυθμένα του πλοίου και σε βαθμό που ορίζεται στην κάτωθι παράγραφο
8.2 για το μέρος του πλοίου που έχει ζημία,
8.1 Η κατάκλυση αυτών των χώρων δεν θα καθιστά
εκτός λειτουργίας, ισχύ και φωτισμό επείγουσας ανάγκης, εσωτερικές επικοινωνίες, συσκευές σήμανσης ή
άλλες συσκευές επείγουσας ανάγκης σε άλλα μέρη του
πλοίου.
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8.2 Ο υποτιθέμενος βαθμός ζημίας θα είναι ως εξής:
Για μήκος 0,3L
από την πρωραία
κάθετο του πλοίου

Οποιοδήποτε
άλλο μέρος του
πλοίου

Διαμήκης
έκταση

1/3 L2/3ή 14,5m,
οποιοδήποτε εκ των
δύο είναι μικρότερο

1/3 L2/3 ή 14,5m,
οποιοδήποτε εκ
των δύο είναι
μικρότερο

Εγκάρσια
έκταση

Β/6 ή 10m,
οποιοδήποτε εκ των
δύο είναι
μικρότερο

Β/6 ή 5m,
οποιοδήποτε εκ
των δύο είναι
μικρότερο

Κάθετη έκταση
που μετράται
από τη γραμμή
τρόπιδας

Β/20 ή 2m,
οποιοδήποτε εκ των
δύο είναι
μικρότερο

Β/20 ή 2m,
οποιοδήποτε εκ
των δύο είναι
μικρότερο

8.3 Aν οποιαδήποτε ζημία μικρότερου βαθμού από
τη μέγιστη ζημία που ορίζεται στην παράγραφο 8.2, θα
οδηγούσε σε σοβαρότερη κατάσταση, αυτή η ζημία πρέπει να εξετάζεται.
9. Σε περίπτωση μεγάλων κυτών κάτω από το κατώτατο κατάστρωμα, η Αρχή μπορεί να απαιτεί αυξημένο
ύψος διπύθμενου όχι μεγαλύτερου από Β/10 ή 3m οποιοδήποτε είναι μικρότερο, που μετράται από τη γραμμή
τρόπιδας. Εναλλακτικά, οι ζημίες στον πυθμένα μπορούν
να υπολογίζονται γι’ αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με την
παράγραφο 8, αλλά υποθέτοντας αυξημένο κάθετο βαθμό ζημίας.
Κανονισμός 10
Κατασκευή υδατοστεγών διαφραγμάτων
1. Κάθε διάφραγμα υδατοστεγούς υποδιαίρεσης, είτε
εγκάρσιο είτε διαμήκες, θα κατασκευάζεται με διαστάσεις όπως ορίζονται στον κανονισμό 2.17. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα διαφράγματα υδατοστεγούς υποδιαίρεσης
θα είναι ικανά να υποστηρίζουν τουλάχιστον την πίεση
που οφείλεται σε ύψος ύδατος μέχρι το κατάστρωμα
στεγανών.
2. Σκαλοπάτια και εσοχές στα υδατοστεγή διαφράγματα θα είναι τόσο ισχυρά όσο το διάφραγμα στο μέρος
όπου υπάρχει κάθε ένα από αυτά.
Κανονισμός 11
Αρχική δοκιμή υδατοστεγών διαφραγμάτων
κ.λ.π.
1. Η δοκιμή υδατοστεγών χώρων που δεν προορίζονται για μεταφορά υγρών και κυτών φορτίου που προορίζονται για έρμα, με πλήρωση τους με νερό, δεν είναι
υποχρεωτική. Όπου δεν λαμβάνει χώρα δοκιμή πλήρωσης με νερό, όπου είναι πρακτικά δυνατό, θα διεξάγεται
δοκιμή δέσμης ύδατος σωλήνα. Αυτή η δοκιμή θα διεξάγεται στο πιο προχωρημένο στάδιο εξοπλισμού του
πλοίου. Όπου δοκιμή δέσμης ύδατος σωλήνα δεν είναι
πρακτικά δυνατή λόγω πιθανής ζημίας στη μηχανή, στη
μόνωση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή σε στοιχείο
του εξοπλισμού, μπορεί να αντικαθίσταται με προσε-
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κτική οπτική εξέταση συγκόλλησης συνδέσεων, που
θα υποστηρίζεται όπου θεωρείται απαραίτητο με μέσα
όπως δοκιμή διείσδυσης βαφής ή έλεγχο διαρροής με
υπερήχους ή άλλη ισοδύναμη δοκιμή. Σε οποιαδήποτε
περίπτωση θα διεξάγεται λεπτομερής επιθεώρηση των
υδατοστεγών διαφραγμάτων.
2. Η πρωραία δεξαμενή ζυγοστάθμισης, το διπύθμενο (συπεριλαμβανομένων των αγωγών τρόπιδας) και τα
εσωτερικά περιβλήματα θα δοκιμάζονται με ύψος ύδατος αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του κανονισμού 10.1.
3. Δεξαμενές που προορίζονται να μεταφέρουν υγρά
και που αποτελούν μέρος της υδατοστεγούς υποδιαίρεσης πλοίου, θα δοκιμάζονται για στεγανότητα και δομική
αντοχή με ύψος ύδατος αντίστοιχο της πίεσης σχεδιασμού τους. Το ύψος ύδατος σε καμία περίπτωση δεν θα
είναι κατώτερο από το άνω μέρος των αεραγωγών ή σε
επίπεδο 2,4 m άνω της κορυφής της δεξαμενής, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο.
4. Οι δοκιμές που αναφέρονται στις παραγράφους 2
και 3 έχουν στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι δομικές διατάξεις υποδιαίρεσης είναι υδατοστεγείς και δεν θα θεωρούνται ως έλεγχος καταλληλόλητας οποιουδήποτε διαμερίσματος για την αποθήκευση καυσίμου πετρελαίου ή
για κάποιους άλλους ειδικούς σκοπούς για τους οποίους
μπορεί να απαιτείται αυστηρότερη δοκιμή ανάλογα με
το ύψος στο οποίο το υγρό έχει πρόσβαση στη δεξαμενή
ή τις συνδέσεις της.
Κανονισμός 12
Διαφράγματα δεξαμενής ζυγοστάθμισης και
χώρων μηχανοστασίου, σήραγγες ελικοφόρου
άξονα κ.λπ.
1. Θα τοποθετείται διάφραγμα σύγκρουσης που θα
είναι υδατοστεγές μέχρι το κατάστρωμα στεγανών. Αυτό
το διάφραγμα θα βρίσκεται σε απόσταση από την πρωραία κάθετο όχι μικρότερη από 0,05L ή 10m, οποιοδήποτε είναι μικρότερο, και, εκτός όπως μπορεί να επιτρέπεται από την Αρχή, όχι μεγαλύτερη από 0,08L ή 0,05L+3m,
οποιοδήποτε εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.
2. Όπου οποιοδήποτε μέρος του πλοίου κάτω από την
ίσαλο γραμμή εκτείνεται μπροστά από την πρωραία κάθετο, π.χ. βολβοειδής πλώρη, οι αποστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 θα μετρώνται από σημείο είτε:
2.1 στο μέσο του μήκους αυτής της έκτασης,
2.2 σε απόσταση 0,015 L μπροστά από την πρωραία
κάθετο ή
2.3 σε απόσταση 3 m μπροστά από την πρωραία κάθετο, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δίνει την μικρότερη
μέτρηση.
3. Το διάφραγμα μπορεί να έχει βαθμίδες ή εσοχές με
την προϋπόθεση ότι είναι στα όρια που ορίζονται στην
παράγραφο 1 ή 2.
4. Στο διάφραγμα σύγκρουσης κάτω από το κατάστρωμα στεγανών δεν θα τοποθετούνται θύρες, ανθρωποθυρίδες, ανοίγματα πρόσβασης, αγωγοί εξαερισμού ή
οποιαδήποτε άλλα ανοίγματα.
5.1 Εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.2, το
διάφραγμα σύγκρουσης μπορεί να διαπερνά κάτω από
το κατάστρωμα στεγανών από όχι περισσότερο από ένα
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αγωγό για την διαχείριση των υγρών στην πρωραία δεξαμενή ζυγοστάθμισης, με την προϋπόθεση ότι ο αγωγός
διαθέτει κοχλιωτή βαλβίδα ικανή να λειτουργεί από θέση
άνω του καταστρώματος στεγανών, ενώ το κιβώτιο επιστομίων διανομής θα ασφαλίζεται εντός της πρωραίας
δεξαμενής ζυγοστάθμισης στο διάφραγμα σύγκρουσης.
Η Αρχή μπορεί, ωστόσο, να επιτρέπει την τοποθέτηση
της βαλβίδας αυτής στην πρυμναία πλευρά του διαφράγματος σύγκρουσης με την προϋπόθεση ότι η βαλβίδα
είναι εύκολα προσβάσιμη υπό όλες τις συνθήκες υπηρεσίας και ο χώρος στον οποίο βρίσκεται δεν είναι χώρος
φορτίου. Όλες οι βαλβίδες θα είναι από χάλυβα, χαλκό ή
άλλο εγκεκριμένο όλκιμο υλικό. Βαλβίδες χυτοσιδήρου
ή παρόμοιου υλικού δεν είναι αποδεκτές.
5.2 Αν η πρωραία δεξαμενή ζυγοστάθμισης είναι διαιρεμένη για να μεταφέρει δύο διαφορετικά είδη υγρών, η
Αρχή μπορεί να επιτρέπει το διάφραγμα σύγκρουσης να
διαπερνάται κάτω από το διάφραγμα από δύο σωλήνες,
κάθε ένας από τους οποίους είναι τοποθετημένος όπως
απαιτείται από την παράγραφο 5.1, με την προϋπόθεση
ότι η Αρχή ικανοποιείται ότι δεν υπάρχει στην πράξη
εναλλακτική για την τοποθέτηση δεύτερου τέτοιου σωλήνα, και ότι λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη υποδιαίρεση που προβλέπεται στην πρωραία δεξαμενή ζυγοστάθμισης, η ασφάλεια του πλοίου διατηρείται.
6. Όπου υπάρχει πρωραία υπερκατασκευή μεγάλου
μήκους, το διάφραγμα σύγκρουσης θα επεκτείνεται
καιροστεγές μέχρι το επόμενο κατάστρωμα που βρίσκεται άνω του καταστρώματος στεγανών. Η επέκταση
δεν χρειάζεται να τοποθετείται ακριβώς επάνω από το
κάτωθεν αυτής κατάστρωμα, υπό την προϋπόθεση ότι
είναι εντός των ορίων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 και με την εξαίρεση που επιτρέπεται από
την παράγραφο 7 και ότι το μέρος του καταστρώματος
που αποτελεί την βαθμίδα καθίσταται καιροστεγές με
αποτελεσματικό τρόπο. Η προέκταση θα διατάσσεται
κατά τρόπο που να αποκλείει την πιθανότητα πρόκλησης
ζημίας σε αυτή από θύρα της πλώρης, σε περίπτωση
ζημίας ή αποκόλλησης της θύρας.
7. Όπου υπάρχουν θύρες στην πλώρη και κεκλιμένο
επίπεδο φόρτωσης (ράμπα) αποτελεί μέρος της προέκτασης του διαφράγματος σύγκρουσης άνω του καταστρώματος διαφράγματος, η ράμπα θα είναι καιροστεγής σε όλο της το μήκος. Σε φορτηγά πλοία, το μέρος
της ράμπας που είναι μεγαλύτερο από 2,3m άνω του
καταστρώματος διαφράγματος μπορεί να επεκτείνεται
μπροστά από το όριο που προβλέπεται στην παράγραφο
1 ή 2. Ράμπες που δεν πληρούν τις προαναφερόμενες
απαιτήσεις δεν θα θεωρούνται επέκταση του διαφράγματος σύγκρουσης.
8. Ο αριθμός ανοιγμάτων στην προέκταση του διαφράγματος σύγκρουσης άνω του καταστρώματος
εξάλων θα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό που είναι
συμβατό με το σχεδιασμό και την ομαλή λειτουργία του
πλοίου. Όλα αυτά τα ανοίγματα θα μπορούν να κλείνονται καιροστεγώς.
9. Θα τοποθετούνται διαφράγματα που διαχωρίζουν
τον χώρο μηχανοστασίου από τους χώρους φορτίου και
ενδιαίτησης στην πλώρη και την πρύμνη και θα στεγανο-
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ποιούνται μέχρι το κατάστρωμα στεγανών. Σε επιβατηγά
πλοία θα τοποθετείται επίσης διάφραγμα στην πρυμναία
δεξαμενή ζυγοστάθμισης και θα στεγανοποιείται μέχρι
το κατάστρωμα στεγανών. Το διάφραγμα της πρυμναίας
δεξαμενής ωστόσο, μπορεί να είναι κλιμακωτό κάτω από
τοκατάστρωμα στεγανών, με την προϋπόθεση ο βαθμός
ασφάλειας του πλοίου όσον αφορά την υποδιαίρεση να
μην μειώνεται.
10. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι σωλήνες του ελικοφόρου άξονα θα κλείνονται σε υδατοστεγείς χώρους
μέσου όγκου. Σε επιβατηγά πλοία, ο στυπιοθλίπτης του
ελικοφόρου άξονα θα τοποθετείται σε υδατοστεγή σήραγγα άξονα ή άλλο υδατοστεγή χώρο ξεχωριστό από
το διαμέρισμα σωλήνων ελικοφόρου άξονα και τέτοιου
όγκου ώστε, αν κατακλυσθεί από διαρροή μέσω του στυπιοθλίπτη του ελικοφόρου άξονα, το κατάστρωμα των
στεγανών να μην βυθισθεί. Σε φορτηγά πλοία, μπορούν
να λαμβάνονται άλλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου διείσδυσης ύδατος στο πλοίο σε περίπτωση ζημίας στις διατάξεις στυπιοθλίπτη του ελικοφόρου άξονα,
κατά την κρίση της Αρχής.
Κανονισμός 13
Ανοίγματα σε υδατοστεγή διαφράγματα κάτω
από το κατάστρωμα στεγανών σε επιβατηγά
πλοία.
1. Ο αριθμός ανοιγμάτων σε υδατοστεγή διαφράγματα
θα μειώνεται στο ελάχιστο συμβατό με τον σχεδιασμό
και τη σωστή λειτουργία του πλοίου και θα προβλέπονται ικανοποιητικά μέσα για το κλείσιμο αυτών των
ανοιγμάτων.
2.1 Όπου σωλήνες, οπές εκροής, ηλεκτρικά καλώδια
κ.λπ. φέρονται μέσω υδατοστεγών διαφραγμάτων, θα
γίνονται διατάξεις που θα εξασφαλίζουν την υδατοστεγή
ακεραιότητα των διαφραγμάτων.
2.2 Βαλβίδες που δεν αποτελούν μέρος συστήματος
σωληνώσεων δεν θα επιτρέπονται σε υδατοστεγή διαφράγματα.
2.3 Μόλυβδος ή άλλα ευαίσθητα στη θερμότητα υλικά
δεν θα χρησιμοποιούνται σε συστήματα που διεισδύουν
σε υδατοστεγή διαφράγματα, όπου η φθορά αυτών των
συστημάτων σε περίπτωση φωτιάς θα μείωνε την υδατοστεγή ακεραιότητα των διαφραγμάτων.
3. Καμία θύρα, ανθρωποθυρίδα ή άνοιγμα πρόσβασης
δεν επιτρέπεται σε εγκάρσια υδατοστεγή διαφράγματα
που διαιρούν χώρο φορτίου από γειτονικό χώρο φορτίου, εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9.1 και
τον κανονισμό 14.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 10, όχι περισσότερες της μίας θύρες, εκτός από τις θύρες στις σήραγγες
αξόνων, μπορούν να τοποθετούνται σε κάθε υδατοστεγές διάφραγμα σε χώρους που περιέχουν τις μηχανές
κύριας και βοηθητικής πρόωσης περιλαμβανομένων των
λεβήτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες πρόωσης. Όπου
υπάρχουν δύο ή περισσότεροι ελικοφόροι άξονες, οι σήραγγες θα συνδέονται με διέλευση ενδοεπικοινωνίας. Θα
υπάρχει μόνο μία θύρα μεταξύ του χώρου μηχανοστασίου και των χώρων σηράγγων όπου υπάρχουν δύο άξονες
και μόνο δύο θύρες όπου υπάρχουν περισσότεροι από
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δύο άξονες. Όλες αυτές οι θύρες θα είναι συρταρωτές
και θα είναι τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε το κατώφλι
τους να είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά, Ο χειροκίνητος
μηχανισμός για τη λειτουργία αυτών των θυρών άνω του
καταστρώματος στεγανών θα είναι τοποθετημένος έξω
από τους χώρους που περιέχουν τις μηχανές.
5.1 Υδατοστεγείς θύρες εκτός όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 9.1 ή τον κανονισμό 14, θα είναι συρταρωτές
θύρες δυναμικής λειτουργίας που θα συμμορφώνονται
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 ικανές να κλείνουν
ταυτόχρονα από την κεντρική κονσόλα λειτουργίας στη
γέφυρα ναυσιπλοΐας σε όχι περισσότερο από 60s όταν
το πλοίο είναι σε ορθή θέση.
5.2 Τα μέσα λειτουργίας είτε δυναμικής είτε χειροκίνητης λειτουργίας οποιασδήποτε συρταρωτής υδατοστεγούς θύρας δυναμικής λειτουργίας θα είναι ικανά
να κλείνουν τη θύρα με το πλοίο να έχει κλίση 15° προς
οποιαδήποτε πλευρά. Θα εξετάζονται επίσης οι δυνάμεις
που μπορεί να ενεργούν σε οποιαδήποτε από τις δύο
πλευρές της θύρας, όπως μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει
ροή ύδατος μέσω του ανοίγματος που εφαρμόζει στατική πίεση ισοδύναμη με ύψος ύδατος τουλάχιστον 1m
επάνω από το κατώφλι στην κεντρική γραμμή της θύρας.
5.3 Τα χειριστήρια υδατοστεγών θυρών περιλαμβανομένων υδραυλικών σωληνώσεων και ηλεκτρικών
καλωδίων, θα τηρούνται όσο είναι πρακτικά δυνατόν
πλησιέστερα στο διάφραγμα στο οποίο είναι τοποθετημένες οι θύρες, για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα
να εμπλακούν σε οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστεί
το πλοίο. Η τοποθέτηση των συρταρωτών θυρών και
των χειριστηρίων τους θα είναι τέτοια, ώστε αν το πλοίο
υποστεί ζημία στο ένα πέμπτο του πλάτους του πλοίου,
όπως ορίζεται στον κανονισμό 2, με αυτή την απόσταση να μετράται σε ορθές γωνίες στην κεντρική διαμήκη
γραμμή στο επίπεδο του μέγιστου βυθίσματος στεγανής
υποδιαίρεσης, η λειτουργία των υδατοστεγών θυρών,
μακριά από το μέρος του πλοίου που έχει υποστεί ζημία,
να μην επηρεάζεται.
6. Όλες οι συρταρωτές υδατοστεγείς θύρες δυναμικής
λειτουργίας θα εφοδιάζονται με μέσα ενδείξεων που θα
δεικνύουν σε όλες τις θέσεις από όπου γίνεται τηλεχειρισμός αν οι θύρες είναι ανοιχτές ή κλειστές. Θέσεις λειτουργίας με τηλεχειρισμό θα βρίσκονται μόνο στη γέφυρα ναυσιπλοΐας όπως απαιτείται από την παράγραφο
7.1.5 και στη θέση όπου απαιτείται από την παράγραφο
7.1.4 χειροκίνητη λειτουργία άνω του καταστρώματος
στεγανών.
7.1 Κάθε συρταρωτή υδατοστεγής θύρα δυναμικής
λειτουργίας:
7.1.1 έχει κάθετη ή οριζόντια κίνηση,
7.1.2 με την επιφύλαξη της παραγράφου 10, κανονικά περιορίζεται σε μέγιστο καθαρό πλάτος ανοίγματος
1,2m. Η Αρχή μπορεί να επιτρέπει θύρες μεγαλύτερου
πλάτους μόνο στο βαθμό που θεωρείται απαραίτητο
για την αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου, με την
προϋπόθεση ότι εξετάζονται άλλα μέτρα ασφαλείας,
περιλαμβανομένων των εξής:
7.1.2.1 θα δίδεται γι’αυτή ιδιαίτερη προσοχή στην
αντοχή της και τις διατάξεις κλεισίματος της για την
αποφυγή διαρροών.
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7.1.2.2 η θύρα θα βρίσκεται εντός της ζώνης ζημίας
Β/5.
7.1.3 εφοδιάζεται με τον αναγκαίο εξοπλισμό για το
άνοιγμα και κλείσιμο της θύρας με χρήση ηλεκτρικής
ισχύος, υδραυλικής ισχύος ή ισχύος οποιουδήποτε άλλου τύπου που είναι αποδεκτός από την Αρχή.
7.1.4 εφοδιάζεται με μεμονωμένο μηχανισμό χειροκίνητης λειτουργίας. Θα είναι δυνατό το χειροκίνητο
άνοιγμα και κλείσιμο στη θύρα από οποιαδήποτε από
τις δύο πλευρές της και επί πλέον, το κλείσιμο της θύρας
από προσβάσιμη θέση άνω του καταστρώματος στεγανών με πλήρη κυκλική κίνηση του άξονα ή κάποια
άλλη κίνηση που θα παρέχει τον ίδιο βαθμό ασφαλείας,
αποδεκτό από την Αρχή. Η κατεύθυνση της περιστροφής
ή άλλης κίνησης θα δεικνύεται σαφώς σε όλες τις θέσεις
χειρισμού. Ο χρόνος που είναι απαραίτητος για το πλήρες
κλείσιμο της θύρας, όταν λειτουργεί με τον χειροκίνητο
μηχανισμό, δεν θα υπερβαίνει τα 90s όταν το πλοίο είναι
στην ορθή θέση.
7.1.5 εφοδιάζεται με χειριστήρια για το άνοιγμα και
κλείσιμο της θύρας με δυναμική λειτουργία και από τις
δύο πλευρές της θύρας και επίσης για το κλείσιμο της
θύρας με δυναμική λειτουργία από την κεντρική κονσόλα λειτουργίας στη γέφυρα ναυσιπλοΐας.
7.1.6 εφοδιάζεται με ακουστικό συναγερμό, διαφορετικό από οποιονδήποτε άλλο συναγερμό στην περιοχή,
που θα ηχεί οποτεδήποτε η θύρα κλείνεται με τηλεχειρισμό δυναμικής λειτουργίας και που θα ηχεί για τουλάχιστον 5s αλλά όχι περισσότερο από 10s πριν η θύρα
αρχίσει να κινείται και θα συνεχίζει να ηχεί μέχρι η θύρα
να κλείσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση χειροκίνητου
τηλεχειρισμού είναι επαρκές ο ακουστικός συναγερμός
να ηχεί μόνο όταν η θύρα κινείται. Επί πλέον, σε χώρους
επιβατών και χώρους υψηλού περιβάλλοντος θορύβου,
η Αρχή μπορεί να απαιτεί ο ακουστικός συναγερμός να
συμπληρώνεται με διακοπτόμενο οπτικό σήμα στη θύρα
και
7.1.7 έχει περίπου ομοιόμορφη ταχύτητα κλεισίματος υπό ισχύ. Ο χρόνος κλεισίματος, από τη στιγμή που
η θύρα αρχίζει να κινείται μέχρι τη στιγμή που φθάνει
στην ολοκληρωτικά κλειστή θέση, δεν θα είναι σε καμιά
περίπτωση μικρότερος από 20s ή περισσότερο από 40
s όταν το πλοίο βρίσκεται στην ορθή θέση.
7.2 Η ηλεκτρική ισχύς που απαιτείται για τις συρταρωτές υδατοστεγείς θύρες δυναμικής λειτουργίας θα
παρέχεται από τον πίνακα επείγουσας ανάγκης είτε
απευθείας είτε με μεμονωμένο πίνακα διανομής που θα
βρίσκεται άνω του καταστρώματος στεγανών. Τα συναφή κυκλώματα ελέγχου, ενδείξεων και συναγερμού
θα έχουν ισχύ από τον πίνακα επείγουσας ανάγκης είτε
απευθείας είτε με μεμονωμένο πίνακα διανομής άνω του
καταστρώματος στεγανών και θα μπορούν να τροφοδοτούνται αυτόματα με ισχύ από την μεταβατική πηγή
ηλεκτρικής ισχύος επείγουσας ανάγκης που απαιτείται
από τον κανονισμό 42.3.1.3, σε περίπτωση βλάβης είτε
της κύριας πηγής είτε της πηγής ηλεκτρικής ισχύος επείγουσας ανάγκης.
7.3 Οι συρταρωτές υδατοστεγείς θύρες δυναμικής
λειτουργίας θα έχουν είτε:
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7.3.1 συγκεντρωτικό υδραυλικό σύστημα με δύο ανεξάρτητες πηγές ισχύος, εκ των οποίων κάθε μία θα αποτελείται από κινητήρα και αντλία, ικανό για ταυτόχρονο
κλείσιμο όλων των θυρών. Επιπλέον, θα υπάρχουν για
την όλη εγκατάσταση υδραυλικοί συσσωρευτές επαρκούς ικανότητας για τη λειτουργία όλων των θυρών τουλάχιστον τρεις φορές π,χ. κλειστή - ανοιχτή - κλειστή, με
δυσμενή κλίση 15°. Αυτός ο κύκλος λειτουργίας θα μπορεί να διεξάγεται όταν ο συσσωρευτής είναι στην πίεση
σύνδεσης της αντλίας. Το χρησιμοποιούμενο υγρό θα
επιλέγεται εξετάζοντας τις θερμοκρασίες που είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει η εγκατάσταση κατά τη λειτουργία
της. Το σύστημα δυναμικής λειτουργίας θα σχεδιάζεται
για να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μία μόνη βλάβη
στις υδραυλικές σωληνώσεις να επηρεάζει δυσμενώς τη
λειτουργία περισσότερων της μίας θυρών. Το υδραυλικό
σύστημα θα εφοδιάζεται με συναγερμό χαμηλού επιπέδου για δεξαμενές υδραυλικών υγρών που εξυπηρετούν το σύστημα δυναμικής λειτουργίας και συναγερμό
χαμηλής πίεσης αερίου ή άλλο αποτελεσματικό μέσο
παρακολούθησης απώλειας αποθέματος ενέργειας σε
υδραυλικούς συσσωρευτές. Αυτοί οι συναγερμοί θα είναι
ακουστικοί και οπτικοί και θα τοποθετούνται στην κεντρική κονσόλα λειτουργίας στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, ή
7.3.2 ανεξάρτητο υδραυλικό σύστημα για κάθε θύρα,
με κάθε πηγή ισχύος να αποτελείται από κινητήρα και
αντλία, ικανό να ανοίγει και να κλείνει τη θύρα. Επιπλέον
θα υπάρχει υδραυλικός συσσωρευτής επαρκούς ικανότητας για να λειτουργεί τη θύρα τουλάχιστον τρεις φορές π,χ. κλειστή - ανοιχτή - κλειστή, με δυσμενή κλίση
15°. Αυτός ο κύκλος λειτουργίας θα μπορεί να διεξάγεται όταν ο συσσωρευτής είναι στην πίεση σύνδεσης
αντλίας. Το υγρό που χρησιμοποιείται θα επιλέγεται
εξετάζοντας τις θερμοκρασίες που είναι πιθανόν να
αντιμετωπίσει η εγκατάσταση κατά τη διάρκεια υπηρεσίας της. Συναγερμός ομάδας χαμηλής πίεσης αερίου ή
άλλο αποτελεσματικό μέσο παρακολούθησης απώλειας
αποθέματος ενέργειας στους υδραυλικούς συσσωρευτές θα παρέχεται στην κεντρική κονσόλα λειτουργίας
στη γέφυρα ναυσιπλοΐας. Θα παρέχεται επίσης ένδειξη
απώλειας αποθέματος ενέργειας στον τόπο κάθε θέσης
λειτουργίας, ή
7.3.3 ανεξάρτητο ηλεκτρικό σύστημα και κινητήρας
για κάθε θύρα με κάθε πηγή ισχύος να αποτελείται από
κινητήρα ικανό να ανοίγει και να κλείνει τη θύρα. Η πηγή
ισχύος θα μπορεί να τροφοδοτείται αυτόματα από τη
μεταβατική πηγή ηλεκτρικής ισχύος επείγουσας ανάγκης
όπως απαιτείται από τον κανονισμό 42.4.2 σε περίπτωση
βλάβης είτε της κύριας πηγής είτε της πηγής ηλεκτρικής
ισχύος επείγουσας ανάγκης και θα έχει επαρκή ικανότητα να λειτουργεί τη θύρα τουλάχιστον τρεις φορές π.χ.
κλειστή-ανοιχτή-κλειστή με δυσμενή κλίση 15°.
Για τα συστήματα που ορίζονται στις παραγράφους
7.3.1 και 7.3.2 και 7.3.3, θα πρέπει να γίνεται η εξής πρόβλεψη: Συστήματα ισχύος για συρταρωτές υδατοστεγείς
θύρες δυναμικής λειτουργίας θα είναι ξεχωριστά από
οποιοδήποτε άλλο σύστημα ισχύος. Μια μόνη βλάβη
στα συστήματα δυναμικής λειτουργίας με ηλεκτρική ή
υδραυλική ισχύ εκτός από τον υδραυλικό ενεργοποιητή,
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δεν θα εμποδίζει την χειροκίνητη λειτουργία οποιασδήποτε θύρας.
7.4 Χειρολαβές ελέγχου θα παρέχονται σε κάθε πλευρά του διαφράγματος σε ελάχιστο ύψος 1,6m από το
δάπεδο και θα διατάσσονται κατά τρόπο ώστε να μπορούν άτομα που διέρχονται από το άνοιγμα της θύρας να
κρατούν και τις δύο χειρολαβές στην ανοιχτή θέση χωρίς
να είναι σε θέση να θέσουν σε λειτουργία τον δυναμικό
μηχανισμό κλεισίματος κατά λάθος, Η κατεύθυνση της
κίνησης των χειρολαβών κατά το άνοιγμα και κλείσιμο
της θύρας θα είναι στην κατεύθυνση της κίνησης της
θύρας, και θα σημαίνεται ευκρινώς.
7.5 Στο βαθμό που είναι πρακτικά δυνατό, ηλεκτρικός
εξοπλισμός και εξαρτήματα για υδατοστεγείς θύρες θα
τοποθετούνται άνω του καταστρώματος στεγανών και
εκτός των επικίνδυνων χώρων και περιοχών.
7.6 Τα περιβλήματα ηλεκτρικών εξαρτημάτων που
βρίσκονται αναγκαστικά κάτω από το κατάστρωμα στεγανών θα παρέχουν κατάλληλη προστασία από εισροή
υδάτων.*
[*Αναφορά στις εξής δημοσιεύσεις IEC 529, 1976:
1. ηλεκτρικές μηχανές, συναφή κυκλώματα και στοιχεία ελέγχου προστατευόμενα σύμφωνα με το πρότυπο IPX 7,
2. ενδείκτες θέσης θύρας και στοιχεία συναφών κυκλωμάτων
προστατευόμενα σύμφωνα με το πρότυπο IPX 8 και
3. προειδοποιητικά σήματα κίνησης θύρας προστατευόμενα
σύμφωνα με το πρότυπο IPX 6. Άλλες διατάξεις για τα περιβλήματα ηλεκτρικών στοιχείων μπορούν να τοποθετούνται
με την προϋπόθεση ότι η Αρχή ικανοποιείται ότι επιτυγχάνεται
ισοδύναμη προστασία. Η πίεση ύδατος IPX 8 θα βασίζεται στην
πίεση που μπορεί να συμβεί στον τόπο του στοιχείου κατά τη
διάρκεια κατάκλυσης για περίοδο 36 ωρών. ]

7.7 Κυκλώματα ηλεκτρικής ισχύος, ελέγχου, ενδείξεων
και συναγερμού θα προστατεύονται από βλάβη κατά
τρόπο ώστε η διακοπή σε κύκλωμα μιας θύρας να μην
προκαλεί διακοπή στο κύκλωμα οποιασδήποτε άλλης
θύρας. Βραχυκυκλώματα ή άλλες βλάβες στα κυκλώματα
συναγερμών ή ενδείξεων θύρας δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της δυναμικής λειτουργίας αυτής
της θύρας. Οι διατάξεις θα είναι τέτοιες ώστε διαρροή
ύδατος στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που βρίσκεται
κάτω από το κατάστρωμα στεγανών δεν θα προκαλεί
άνοιγμα της θύρας.
7.8 Μία μόνη διακοπή ρεύματος στην ισχύ λειτουργίας
ή το σύστημα ελέγχου συρταρωτής υδατοστεγούς θύρας δυναμικής λειτουργίας δεν θα καταλήγει σε άνοιγμα
κλειστής θύρας. Η διαθεσιμότητα παροχής ηλεκτρικής
ισχύος πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς σε σημείο
του ηλεκτρικού κυκλώματος όσο το δυνατό πλησιέστερα σε κάθε έναν από τους κινητήρες που απαιτούνται
από την παράγραφο 7.3. Απώλεια οποιασδήποτε τέτοιας
παροχής ισχύος πρέπει να ενεργοποιεί ακουστικό και
οπτικό συναγερμό στην κεντρική κονσόλα λειτουργίας
στη γέφυρα ναυσιπλοΐας.
8.1 Η κεντρική κονσόλα λειτουργίας στη γέφυρα ναυσιπλοΐας θα έχει διακόπτη «κύριας λειτουργίας» με δύο
τρόπους ελέγχου μία λειτουργία «τοπικού ελέγχου» που
θα επιτρέπει σε οποιαδήποτε θύρα να ανοίγεται και να
κλείνεται τοπικά μετά τη χρήση της χωρίς αυτόματο κλεί-
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σιμο και μια λειτουργία «θύρες κλειστές» που θα κλείνει
αυτόματα οποιαδήποτε θύρα είναι ανοιχτή. Η λειτουργία «θύρες κλειστές» θα κλείνει αυτόματα οποιαδήποτε
θύρα είναι ανοιχτή. Η λειτουργία «θύρες κλειστές» θα
επιτρέπει στις θύρες να ανοίγονται τοπικά και θα επανακλείνει αυτόματα τις θύρες μετά την απελευθέρωση
του μηχανισμού τοπικού ελέγχου. Ο διακόπτης «κύριας
λειτουργίας» κανονικά θα είναι στη λειτουργία «τοπικός
έλεγχος». Η λειτουργία «θύρες κλειστές» θα χρησιμοποιείται μόνο σε επείγουσα ανάγκη ή για σκοπούς δοκιμής.
Ειδική προσοχή πρέπει να δίνεται στην αξιοπιστία του
διακόπτη «κύριας λειτουργίας».
8.2 Η κεντρική κονσόλα λειτουργίας στη γέφυρα ναυσιπλοΐας θα εφοδιάζεται με διάγραμμα που θα δείχνει τη
θέση κάθε θύρας με οπτικούς ενδείκτες για να δείχνουν
αν κάθε θύρα είναι ανοιχτή ή κλειστή. Κόκκινο φως θα
δείχνει ότι μια θύρα είναι ολοκληρωτικά ανοιχτή και
πράσινο φως θα δείχνει ότι η θύρα είναι ολοκληρωτικά
κλειστή. Όταν η θύρα κλείνεται με τηλεχειρισμό, το κόκκινο φως θα δείχνει την ενδιάμεση θέση με αναλαμπές.
Το κύκλωμα ενδείξεων θα είναι ανεξάρτητο από το κύκλωμα ελέγχου για κάθε θύρα.
8.3 Δεν θα είναι δυνατό το άνοιγμα οποιαδήποτε θύρας
με τηλεχειρισμό από την κεντρική κονσόλα λειτουργίας.
9.1 Αν η Αρχή θεωρεί απαραίτητο, υδατοστεγείς θύρες
ικανοποιητικής κατασκευής μπορεί να τοποθετούνται
σε υδατοστεγή διαφράγματα που διαιρούν φορτίο μεταξύ χώρων καταστρώματος. Αυτές οι θύρες μπορεί να
είναι αρθρωτές, κυλιόμενες ή συρταρωτές αλλά δεν θα
έχουν τηλεχειρισμό. Θα τοποθετούνται στο υψηλότερο
επίπεδο και όσο το δυνατόν πιο μακριά από το εξωτερικό
περίβλημα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θα τοποθετούνται οι εξωτερικές κάθετες άκρες σε απόσταση από
το εξωτερικό περίβλημα που θα είναι μικρότερη από
το ένα πέμπτο του πλάτους του πλοίου, όπως ορίζεται
στον κανονισμό 2, με αυτή την απόσταση να μετράται
σε ορθές γωνίες στην κεντρική γραμμή στο επίπεδο του
μέγιστου βυθίσματος υποδιαίρεσης.
9.2 Αν οποιαδήποτε από αυτές τις θύρες πρέπει να
είναι προσβάσιμη στη διάρκεια του πλου, πρέπει να εφοδιάζεται με μηχανισμό που εμποδίζει το άνοιγμα χωρίς
άδεια. Όταν προτείνεται η τοποθέτηση τέτοιων θυρών,
ο αριθμός και η διάταξη αυτών θα εξετάζονται ιδιαίτερα
από την Αρχή.
10. Φορητά ελάσματα σε διαφράγματα δεν θα επιτρέπονται εκτός από τους χώρους μηχανοστασίου. Η Αρχή
μπορεί να επιτρέπει όχι περισσότερες της μίας συρταρωτές υδατοστεγείς θύρες δυναμικής λειτουργίας σε
κάθε υδατοστεγές διάφραγμα μεγαλύτερες από εκείνες
που ορίζονται στην παράγραφο 7.1.2 να υποκαθίστανται
από αυτά τα φορητά ελάσματα, με την προϋπόθεση ότι
αυτές οι θύρες προορίζονται να παραμένουν κλειστές
στη διάρκεια του πλου εκτός από περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης κατά την κρίση του πλοιάρχου. Αυτές οι
θύρες δεν χρειάζεται να πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.1.4 όσον αφορά το ολοκληρωτικό κλείσιμο
με χειροκίνητο μηχανισμό σε 90s.
11.1 Όπου αγωγοί ή σήραγγες για πρόσβαση από την
ενδιαίτηση πληρώματος στο λεβητοστάσιο, για σω-
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ληνώσεις ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό φέρονται εντός
υδατοστεγών διαφραγμάτων, θα είναι υδατοστεγείς και
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 16-1. Η πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα άκρο κάθε τέτοιας σήραγγας
ή αγωγού, αν χρησιμοποιείται ως πέρασμα στη θάλασσα,
θα γίνεται με αγωγό που θα εκτείνεται υδατοστεγής σε
ύψος επαρκές για να επιτρέπει την πρόσβαση άνω του
διαφράγματος στεγανών. Η πρόσβαση στο άλλο άκρο
του αγωγού ή σήραγγας μπορεί να γίνεται μέσω υδατοστεγούς θύρας του τύπου που απαιτείται από τη θέση
της στο πλοίο. Αυτοί οι αγωγοί ή σήραγγες δεν θα διέρχονται μέσω του πρώτου διαφράγματος υποδιαίρεσης
πίσω από το διάφραγμα σύγκρουσης.
11.2 Όπου προτείνεται να τοποθετούνται σήραγγες
που διαπερνούν υδατοστεγή διαφράγματα, αυτές θα
εξετάζονται ιδιαίτερα από την Αρχή.
11.3 Όπου αγωγοί σχετικοί με φορτίο υπό ψύξη και
εξαερισμό ή αγωγοί τεχνητού ελκυσμού αέρα φέρονται
μέσω περισσοτέρων του ενός υδατοστεγών διαφραγμάτων, τα μέσα κλεισίματος σ’ αυτά τα ανοίγματα θα έχουν
δυναμική λειτουργία και θα μπορούν να κλείνονται από
κεντρική θέση που βρίσκεται άνω του διαφράγματος
στεγανών.
Κανονισμός 13-1
Ανοίγματα σε υδατοστεγή διαφράγματα και
εσωτερικά διαφράγματα σε φορτηγά πλοία
1. Ο αριθμός ανοιγμάτων σε υδατοστεγείς υποδιαιρέσεις θα τηρείται στο ελάχιστο συμβατό με τον σχεδιασμό
και την ομαλή λειτουργία του πλοίου. Όπου είναι απαραίτητες εισχωρήσεις σε υδατοστεγή διαφράγματα και
εσωτερικά καταστρώματα για πρόσβαση, σωληνώσεις,
εξαερισμό, ηλεκτρικά καλώδια κ.λπ., θα γίνονται διατάξεις για τη διατήρηση της υδατοστεγούς ακεραιότητας.
Η Αρχή μπορεί να επιτρέπει μετριασμό στη στεγανότητα
ύδατος των ανοιγμάτων άνω του καταστρώματος εξάλων, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι οποιαδήποτε βαθμιαία κατάκλυση μπορεί εύκολα να ελεγχθεί και
ότι δεν μειώνεται η ασφάλεια του πλοίου.
2. Θύρες που προβλέπονται για να εξασφαλίσουν την
υδατοστεγή ακεραιότητα των εσωτερικών ανοιγμάτων
που χρησιμοποιούνται εν πλω θα είναι συρταρωτές υδατοστεγείς θύρες ικανές να κλείνουν με τηλεχειρισμό από
τη γέφυρα και επίσης θα λειτουργούν με τοπικό χειρισμό
από κάθε πλευρά του διαφράγματος. Θα προβλέπονται
ενδείκτες στη θέση ελέγχου που θα δείχνουν αν οι θύρες
είναι ανοιχτές ή κλειστές και στο κλείσιμο της θύρας θα
προβλέπεται ακουστικός συναγερμός. Η ισχύς, ο χειρισμός και οι ενδείκτες θα λειτουργούν σε περίπτωση διακοπής της κύριας ισχύος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίδεται στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων βλάβης
του συστήματος ελέγχου. Κάθε συρταρωτή υδατοστεγής
θύρα δυναμικής λειτουργίας θα εφοδιάζεται με ατομικό
μηχανισμό χειροκίνητης λειτουργίας. Θα είναι δυνατό
το χειροκίνητο άνοιγμα και το κλείσιμο της θύρας στην
θύρα και από τις δύο πλευρές της.
3. Θύρες πρόσβασης και καλύμματα στομίων κυτών
που κανονικά είναι κλειστά εν πλω, και που προορίζονται
να εξασφαλίζουν την υδατοστεγή ακεραιότητα εσωτερι-
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κών ανοιγμάτων, θα εφοδιάζονται με μέσα ενδείξεων τοπικά και στη γέφυρα που θα δείχνουν αν αυτές οι θύρες
ή τα καλύμματα στομίων κυτών είναι ανοιχτά ή κλειστά.
Σε κάθε τέτοια θύρα ή κάλυμμα στομίου κύτους θα επικολλάται ειδοποίηση με σκοπό να παραμένουν κλειστές.
4. Υδατοστεγείς θύρες ή ράμπες ικανοποιητικής κατασκευής μπορούν να τοποθετούνται εσωτερικά για να
υποδιαιρούν μεγάλους χώρους φορτίου, με την προϋπόθεση ότι η Αρχή ικανοποιείται ότι αυτές οι θύρες ή ράμπες είναι ουσιώδους σημασίας. Αυτές οι θύρες ή ράμπες
μπορεί να είναι αρθρωτές, κυλιόμενες ή συρταρωτές
θύρες ή ράμπες, αλλά δεν θα έχουν τηλεχειρισμό*. Αν
οποιαδήποτε από αυτές τις θύρες ή ράμπες πρέπει να
είναι προσβάσιμη στη διάρκεια του πλου θα εφοδιάζεται
με μηχανισμό που εμποδίζει το άνοιγμα χωρίς άδεια.
[* Αναφορά στις Ερμηνείες των κανονισμών του Μέρους Β-1
του Κεφαλαίου ΙΙ-1 της ΔΣ SOLAS (Εγκύκλιος MSC/Circ.651).]

5. Άλλες συσκευές κλεισίματος που τηρούνται μόνιμα
κλειστές εν πλω για να εξασφαλίζουν την υδατοστεγή
ακεραιότητα εσωτερικών ανοιγμάτων θα εφοδιάζονται
με ειδοποίηση που θα επικολλάται σε κάθε τέτοια συσκευή με σκοπό να τηρούνται κλειστές. Ανθρωποθυρίδες που είναι εφοδιασμένες με καλύμματα πλήρως
κοχλιωμένα δεν χρειάζεται να έχουν τέτοια σήμανση.
Κανονισμός 14
Επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν οχήματα
προϊόντων και συνοδευτικό προσωπικό
1. Αυτός ο κανονισμός ισχύει για επιβατηγά πλοία που
έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για τη μεταφορά
οχημάτων προϊόντων και συνοδευτικού προσωπικού.
2. Αν σε τέτοιο πλοίο ο συνολικός αριθμός επιβατών
που περιλαμβάνει προσωπικό που συνοδεύει οχήματα
δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 12+Ad/25, όπου Ad =
συνολική περιοχή καταστρώματος (τετραγωνικά μέτρα)
χώρων που διατίθενται για την στοιβασία οχημάτων
προϊόντων και όπου το καθαρό ύψος στη θέση στοιβασίας και στην είσοδο σε αυτούς τους χώρους δεν είναι
μικρότερο από 4m, εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών 13.9.1 και 13.9.2 σχετικά με τις υδατοστεγείς
θύρες, εκτός του ότι οι θύρες μπορούν να τοποθετούνται
σε οποιαδήποτε επίπεδο σε υδατοστεγή διαφράγματα
που διαιρούν χώρους φορτίου. Επιπλέον, απαιτούνται
ενδείκτες στη γέφυρα ναυσιπλοΐας για να δείχνουν αυτόματα όταν κάθε θύρα είναι κλειστή και όλες οι στερεώσεις θυρών ασφαλισμένες.
3. Το πλοίο μπορεί να μην πιστοποιείται για μεγαλύτερο αριθμό επιβατών από εκείνον που λογίζεται στη
παράγραφο 2, αν υδατοστεγής θύρα έχει τοποθετηθεί
σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό.
Κανονισμός 15
Ανοίγματα στο εξωτερικό περίβλημα κάτω από
το κατάστρωμα στεγανών επιβατηγών πλοίων
και το κατάστρωμα εξάλων φορτηγών πλοίων
1. Ο αριθμός ανοιγμάτων στο εξωτερικό περίβλημα
θα μειώνεται στο ελάχιστο συμβατό με τον σχεδιασμό
και την καλή λειτουργία του πλοίου.
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2. Η διάταξη και αποτελεσματικότητα των μέσων για
το κλείσιμο οποιουδήποτε ανοίγματος στο εξωτερικό
περίβλημα θα είναι σύμφωνη με τον σκοπό για τον οποίο
προορίζονται και τη θέση στην οποία είναι τοποθετημένα και γενικά προς ικανοποίηση της Αρχής.
3.1 Υποκείμενη στις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Περί Γραμμών Φόρτωσης όπως ισχύει, καμία παραφωτίδα δεν θα τοποθετείται σε θέση ώστε το περβάζι της
να ευρίσκεται κάτω από γραμμή που φέρεται παράλληλη
με το κατάστρωμα στεγανών στην πλευρά και με το κατώτατο σημείο της στο 2,5% του πλάτους του πλοίου
άνω του μέγιστου βυθίσματος υποδιαίρεσης, ή 500mm
οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο.
3.2 Όλες οι παραφωτίδες τα περβάζια των οποίων βρίσκονται κάτω από το κατάστρωμα στεγανών επιβατηγών
πλοίων και το κατάστρωμα εξάλων φορτηγών πλοίων,
όπως επιτρέπεται από την παράγραφο 3.1, θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να εμποδίζεται αποτελεσματικά
οποιοδήποτε πρόσωπο να τις ανοίγει χωρίς τη συναίνεση
του πλοιάρχου του πλοίου.
4. Αρθρωτά επαρκή στην εσωτερική πλευρά καλύμματα παραφωτίδων διατεταγμένα κατά τρόπο ώστε να
κλείνονται εύκολα και αποτελεσματικά και να ασφαλίζονται υδατοστεγώς, θα τοποθετούνται σ’ όλες τις παραφωτίδες, εκτός εκείνων που βρίσκονται πίσω από το ένα
όγδοο του μήκους του πλοίου από την πρωραία κάθετο
και άνω της γραμμής που φέρεται παράλληλα με το κατάστρωμα στεγανών στην πλευρά και με το κατώτατο
σημείο της σε ύψος 3,7m πλέον του 2,5% του πλάτους
του πλοίου άνω του μέγιστου βυθίσματος υποδιαίρεσης.
Τα καλύμματα μπορεί να είναι κινητά στην ενδιαίτηση
επιβατών, εξαιρουμένης της ενδιαίτησης επιβατών κάτωθεν του κυρίως καταστρώματος, εκτός αν τα καλύμματα απαιτούνται από τη Διεθνή Σύμβαση Περί Γραμμών
Φόρτωσης όπως ισχύει, να είναι μόνιμα προσδεδεμένα
στην κατάλληλη θέση τους. Αυτά τα κινητά καλύμματα θα στοιβάζονται δίπλα στις παραφωτίδες τις οποίες
εξυπηρετούν.
5.1 Δεν θα τοποθετούνται παραφωτίδες σε οποιουσδήποτε χώρους προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφορά φορτίου ή γαιάνθρακα.
5.2 Παραφωτίδες, ωστόσο, μπορούν να τοποθετούνται
σε χώρους που προορίζονται εναλλακτικά για μεταφορά φορτίου ή επιβατών αλλά θα είναι κατασκευασμένες
κατά τρόπο ώστε να εμποδίζουν αποτελεσματικά οποιοδήποτε πρόσωπο να ανοίγει αυτές ή τα καλύμματα τους
χωρίς την συναίνεση του πλοιάρχου.
6. Αυτόματες εξαεριζόμενες παραφωτίδες δεν θα
τοποθετούνται στο εξωτερικό περίβλημα κάτω από το
κατάστρωμα στεγανών επιβατηγών πλοίων και το κατάστρωμα εξάλων φορτηγών πλοίων, χωρίς την ειδική
άδεια της Αρχής.
7. Ο αριθμός εκροών, εκροών αποχέτευσης και άλλων παρόμοιων ανοιγμάτων στο εξωτερικό περίβλημα
θα μειώνονται στο ελάχιστο είτε κάνοντας κάθε εκροή
να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν περισσότερους σωλήνες
αποχέτευσης και άλλους, είτε με οποιονδήποτε άλλο ικανοποιητικό τρόπο.
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8.1 Όλες οι είσοδοι και εκροές στο εξωτερικό περίβλημα θα εφοδιάζονται με αποτελεσματικές προσβάσιμες
διατάξεις για την πρόληψη τυχαίας εισροής ύδατος στο
πλοίο.
8.2.1 Υποκείμενη στις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Περί Γραμμών Φόρτωσης όπως ισχύει, και εκτός
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8.3, κάθε ξεχωριστή
εκροή που φέρεται μέσω του εξωτερικού περιβλήματος
από χώρους κάτω του διαφράγματος στεγανών επιβατηγών πλοίων και του καταστρώματος εξάλων φορτηγών
πλοίων, θα εφοδιάζεται είτε με αυτόματη ανεπίστροφη
βαλβίδα που διαθέτει θετικό μέσο κλεισίματος της άνω
του καταστρώματος στεγανών ή με δύο αυτόματες ανεπίστροφες βαλβίδες χωρίς θετικό μέσο κλεισίματος, με
την προϋπόθεση ότι η εσωτερική βαλβίδα είναι τοποθετημένη άνω του μέγιστου βυθίσματος υποδιαίρεσης
και είναι πάντα προσβάσιμη για εξέταση υπό συνθήκες λειτουργίας. Όπου είναι τοποθετημένη βαλβίδα με
θετικό μέσο κλεισίματος, η θέση λειτουργίας άνω του
καταστρώματος στεγανών θα είναι πάντοτε εύκολα
προσβάσιμη και θα προβλέπονται μέσα για να υπάρχει
ένδειξη πότε η βαλβίδα είναι ανοιχτή ή κλειστή.
8.2.2 Οι απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Περί Γραμμών Φόρτωσης όπως ισχύει, θα ισχύουν για εκροές που
φέρονται μέσω του εξωτερικού περιβλήματος από χώρους άνω του καταστρώματος στεγανών επιβατηγών
πλοίων και άνω του καταστρώματος εξάλων φορτηγών
πλοίων.
8.3 Χώρος μηχανοστασίου, κύριες και βοηθητικές
εισροές θαλασσίου ύδατος και εκροές σε σχέση με τη
λειτουργία των μηχανών θα εφοδιάζονται με εύκολα
προσβάσιμες βαλβίδες μεταξύ των σωλήνων και του
εξωτερικού περιβλήματος ή μεταξύ των σωλήνων και
κατασκευασμένων κιβωτίων στο εξωτερικό περίβλημα.
Σε επανδρωμένους χώρους μηχανοστασίων οι βαλβίδες
μπορεί να ελέγχονται τοπικά και θα εφοδιάζονται με ενδείκτες που θα δείχνουν πότε είναι ανοιχτές ή κλειστές.
8.4 Κινούμενα μέρη που διαπερνούν το εξωτερικό περίβλημα κάτω από το μέγιστο βύθισμα υποδιαίρεσης
θα εφοδιάζονται με διάταξη υδατοστεγούς σφράγισης
αποδεκτή από τη Αρχή. Ο στυπιοθλίπτης στο εσωτερικό θα τοποθετείται σε υδατοστεγή χώρο τέτοιου όγκου
ώστε, αν κατακλυσθεί, το κατάστρωμα στεγανών δεν
θα βυθιστεί. Η Αρχή μπορεί να απαιτεί ότι αν αυτό το
διαμέρισμα κατακλυσθεί, η βασική ή βοηθητική ισχύς
και ο φωτισμός, η ενδοεπικοινωνία, τα σήματα και άλλες
συσκευές επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να παραμένουν
σε λειτουργία σε άλλα τμήματα του πλοίου.
8.5 Όλα τα εξαρτήματα και βαλβίδες του προβλήματος
που απαιτούνται από αυτό τον κανονισμό θα είναι από
χάλυβα, ορείχαλκο ή άλλο εγκεκριμένο όλκιμο υλικό.
Βαλβίδες από συνήθη χυτοσίδηρο ή παρόμοιο υλικό
δεν είναι αποδεκτές. Όλοι οι σωλήνες στους οποίους
αναφέρεται αυτός ο κανονισμός θα είναι από χάλυβα ή
άλλο ισότιμο υλικό προς ικανοποίηση της Αρχής.
9. Θυρίδες επιβίβασης, φορτίου και ανεφοδιασμού
καυσίμων που είναι τοποθετημένες κάτω από το κατάστρωμα στεγανών επιβατηγών πλοίου και το κατάστρωμα φορτηγών πλοίων θα είναι υδατοστεγείς και σε καμία
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περίπτωση τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε να έχουν
το κατώτατο σημείο τους κάτω από το μέγιστο βύθισμα
υποδιαίρεσης.
10.1 Το εσωτερικό άνοιγμα κάθε σωλήνα πτώσης στάχτης, απορριμμάτων κ.λπ. θα εφοδιάζεται με αποτελεσματικό κάλυμμα.
10.2 Αν το εσωτερικό άνοιγμα είναι τοποθετημένο
κάτω από το κατάστρωμα στεγανών επιβατηγού πλοίου
και το κατάστρωμα εξάλων φορτηγού πλοίου, το κάλυμμα θα είναι υδατοστεγές και επί πλέον στον σωλήνα πτώσης θα τοποθετείται αυτόματη ανεπίστροφη βαλβίδα σε
εύκολα προσβάσιμη θέση άνω του μέγιστου βυθίσματος
υποδιαίρεσης.
Κανονισμός 15-1
Εξωτερικά ανοίγματα σε φορτηγά πλοία
1. Όλα τα εξωτερικά ανοίγματα που οδηγούν σε διαμερίσματα που υποτίθενται άθικτα στην ανάλυση ζημίας
ευρίσκονται κάτω από την τελική ίσαλο ζημίας απαιτείται
να είναι υδατοστεγή.
2. Εξωτερικά ανοίγματα που απαιτείται να είναι υδατοστεγή σύμφωνα με την παράγραφο 1, εκτός από καλύμματα στομίων κυτών φορτίου θα είναι εφοδιασμένα
με ενδείκτες στη γέφυρα.
3. Ανοίγματα στο εξωτερικό περίβλημα κάτω από το
κατάστρωμα που ορίζει τον κάθετο βαθμό ζημίας θα
εφοδιάζονται με συσκευή που εμποδίζει το άνοιγμα χωρίς άδεια, αν είναι προσβάσιμα κατά την διάρκεια του
πλου.
4. Άλλες συσκευές κλεισίματος που τηρούνται μόνιμα
κλειστές στη θάλασσα για να εξασφαλίζεται η υδατοστεγής ακεραιότητα εξωτερικών ανοιγμάτων, θα εφοδιάζονται με σημείωση που θα είναι επικολλημένη σε
κάθε συσκευή με σκοπό αυτή να παραμένει κλειστή.
Ανθρωποθυρίδες εφοδιασμένες με καλύμματα σφιχτά
κοχλιωμένα δεν χρειάζεται να σημαίνονται κατ’ αυτόν
τον τρόπο.
Κανονισμός 16
Κατασκευή και αρχικές δοκιμές υδατοστεγών
θυρών, παραφωτίδων κ.λπ.
1. Σε όλα τα πλοία:
1.1 η σχεδίαση, τα υλικά και η κατασκευή υδατοστεγών
θυρών, παραφωτίδων, θυρίδων επιβίβασης και φορτίου βαλβίδων, σωλήνων, σωλήνων πτώσης στάχτης και
απορριμμάτων που αναφέρονται σ’ αυτούς τους κανονισμούς θα είναι προς ικανοποίηση της Αρχής,
1.2 αυτές οι βαλβίδες, θύρες και μηχανισμοί θα σημαίνονται κατάλληλα για να εξασφαλίζεται ότι μπορούν
να χρησιμοποιούνται σωστά για να παρέχουν μέγιστη
ασφάλεια, και
1.3 τα πλαίσια κάθετων υδατοστεγών θυρών δεν θα
έχουν αυλάκωση στο κάτω μέρος στο οποίο μπορεί να
εγκαθίσταται σκόνη και να εμποδίζει τη θύρα να κλείνει
σωστά.
2. Σε επιβατηγά πλοία και φορτηγά πλοία οι υδατοστεγείς θύρες θα δοκιμάζονται με πίεση ύδατος και με
ύψος ύδατος που μπορεί να υποστούν σε ενδιάμεσο ή
τελικό στάδιο κατάκλισης. Όπου η δοκιμή μεμονωμένων
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θυρών δεν διεξάγεται λόγω πιθανής ζημίας στη μόνωση
ή στοιχεία εξωτερικού εξοπλισμού, η δοκιμή μεμονωμένων θυρών μπορεί να αντικαθίσταται από δοκιμή πίεσης
πρωτοτύπου θύρας κάθε τύπου και μεγέθους με πίεση
δοκιμής αντίστοιχη τουλάχιστον με το ύψος που απαιτείται για την εν λόγω θέση. Η δοκιμή πρωτοτύπου θα
διεξάγεται πριν την τοποθέτηση της θύρας, Η μέθοδος
και διαδικασία εγκατάστασης για την τοποθέτηση της
θύρας επί του πλοίου θα αντιστοιχεί με εκείνη της δοκιμής πρωτοτύπου. Όταν τοποθετείται επί του πλοίου,
κάθε θύρα θα ελέγχεται για σωστή έδραση μεταξύ του
διαφράγματος, του πλαισίου και της θύρας.
Κανονισμός 16-1
Κατασκευή και αρχικές δοκιμές υδατοστεγών
καταστρωμάτων, αγωγών, κ.λπ.
1. Υδατοστεγή καταστρώματα, αγωγοί, σήραγγες, σωληνοειδείς τρόπιδες και εξαεριστήρες θα έχουν την ίδια
αντοχή με τα υδατοστεγή διαφράγματα στα αντίστοιχα
επίπεδα. Το μέσο που χρησιμοποιείται για να καθίστανται υδατοστεγή και οι διατάξεις που υιοθετούνται για το
κλείσιμο ανοιγμάτων σ’ αυτά θα είναι προς ικανοποίηση
της Αρχής. Υδατοστεγείς εξαεριστήρες και αγωγοί θα
φέρονται τουλάχιστον μέχρι το κατάστρωμα στεγανών
σε επιβατηγά πλοία και μέχρι το κατάστρωμα εξάλων
σε φορτηγά πλοία.
2. Όπου αγωγός εξαερισμού διερχόμενου μέσω κατασκευής διαπερνά το κατάστρωμα στεγανών, ο αγωγός
θα μπορεί να αντέχει την πίεση ύδατος που μπορεί να
υπάρχει στον αγωγό, αφού ληφθεί υπόψη η μέγιστη
επιτρεπτή γωνία κλίσης στη διάρκεια των ενδιάμεσων
σταδίων κατάκλισης, σύμφωνα με τον κανονισμό 7-2.
3. Όπου ολόκληρη ή μέρος της διείσδυσης του καταστρώματος στεγανών είναι στο κύριο κατάστρωμα ro-ro,
ο αγωγός θα μπορεί να αντέχει πίεση κρούσης λόγω των
εσωτερικών κινήσεων του ύδατος που είναι παγιδευμένο
στο κατάστρωμα ro-ro.
4. Μετά την ολοκλήρωση, θα εφαρμόζεται δοκιμή
δέσμης ύδατος σωλήνα ή κατάκλυσης σε υδατοστεγή
καταστρώματα και δοκιμή δέσμης ύδατος σωλήνα σε
υδατοστεγείς αγωγούς, σήραγγες και εξαεριστήρες.
Κανονισμός 17
Εσωτερική υδατοστεγής ακεραιότητα
επιβατηγών πλοίων άνω του καταστρώματος
στεγανών
1. Η Αρχή μπορεί να απαιτεί να λαμβάνονται όλα τα
εύλογα και δυνατά από πρακτική άποψη μέτρα για τον
περιορισμό της εισόδου και διασκορπισμού ύδατος άνω
του καταστρώματος στεγανών. Αυτά τα μέτρα μπορεί
να περιλαμβάνουν μερικά διαφράγματα ή λωρίδες λεπτού μετάλλου. Όταν μερικά, υδατοστεγή διαφράγματα και λωρίδες λεπτού μετάλλου είναι τοποθετημένα
στο κατάστρωμα στεγανών, άνω από ή πολύ κοντά σε
υδατοστεγή διαφράγματα, θα έχουν υδατοστεγές περίβλημα και συνδέσεις καταστρώματος στεγανών ώστε
να περιορίζουν τη ροή ύδατος κατά μήκος του καταστρώματος όταν το πλοίο είναι σε κατάσταση ζημίας
υπό κλίση. Όπου τα μερικά υδατοστεγή διαφράγματα
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δεν ευθυγραμμίζονται με το διάφραγμα από κάτω, το
ενδιάμεσο κατάστρωμα στεγανών θα καθίσταται αποτελεσματικά υδατοστεγές. Όπου ανοίγματα, σωλήνες,
οπές εκροής, ηλεκτρικά καλώδια κ.λ.π.φέρονται μέσω
μερικών υδατοστεγών διαφραγμάτων ή διαφραγμάτων
εντός του κατακλυσμένου μέρους του καταστρώματος
στεγανών, θα γίνονται διατάξεις για να εξασφαλίζεται
η υδατοστεγής ακεραιότητα της κατασκευής άνω του
καταστρώματος στεγανών*.
[* Αναφορά στις σημειώσεις Οδηγιών για την ακεραιότητα
ορίων κατάκλυσης άνω του καταστρώματος στεγανών επιβατηγών πλοίων για την ορθή εφαρμογή των κανονισμών ΙΙ-1/8
και 20, παρ. 1 της ΔΣ SOLAS 1974, όπως έχει τροποποιηθεί
(Εγκύκλιος MSC/Circ.541, όπως μπορεί να τροποποιηθεί). ]

2. Όλα τα ανοίγματα στο εκτεθειμένο κατάστρωμα
καιρού θα έχουν παραπετάσματα επαρκούς ύψους και
αντοχής και θα εφοδιάζονται με αποτελεσματικά μέσα
για το γρήγορο κλείσιμο τους υδατοστεγώς. Θυρίδες
εκκένωσης καταστρώματος, ανοιχτές ράγες και οπές
εκροής θα τοποθετούνται όπως απαιτείται για γρήγορη
απομάκρυνση του νερού από το κατάστρωμα καιρού
υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.
3. Το ανοιχτό άκρο των αεραγωγών που καταλήγουν
εντός υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 1m άνω της
ισάλου όταν το πλοίο κλίνει υπό γωνία 15°, ή της μέγιστης
γωνίας κλίσης στη διάρκεια των ενδιάμεσων σταδίων
κατάκλυσης όπως ορίζεται με άμεσο υπολογισμό, οποιοδήποτε είναι μεγαλύτερο. Εναλλακτικά, αεραγωγοί από
δεξαμενές πλην δεξαμενών πετρελαίου μπορεί να εκρέουν μέσω της πλευράς της υπερκατασκευής. Οι διατάξεις
αυτής της παραγράφου δεν θίγουν τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Περί Γραμμών Φόρτωσης όπως ισχύει.
4. Παραφωτίδες, θυρίδες επιβίβασης, θύρες φορτίου
και ανεφοδιασμού καυσίμων και άλλα μέσα για κλείσιμο
ανοιγμάτων στο εξωτερικό περίβλημα άνω του καταστρώματος στεγανών θα είναι αποτελεσματικού σχεδιασμού και κατασκευής και επαρκούς αντοχής όσον
αφορά τους χώρους στους οποίους είναι εγκατεστημένα και τις θέσεις τους σε σχέση με το μέγιστο βύθισμα
υποδιαίρεσης**.
[** Αναφορά στην Σύσταση για την αντοχή και τις διατάξεις
ασφαλείας και κλειδώματος θυρών περιβλήματος σε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό
με την απόφαση Α.793(19). ]

5. Επαρκή εσωτερικά καλύμματα, διατεταγμένα κατά
τρόπο ώστε να μπορούν εύκολα και αποτελεσματικά να
κλείνονται και να ασφαλίζονται υδατοστεγώς, θα προβλέπονται για όλες τις παραφωτίδες σε χώρους κάτω
του πρώτου καταστρώματος άνω του καταστρώματος
στεγανών.
Κανονισμός 17-1
Ακεραιότητα σκάφους και υπερκατασκευής,
πρόληψη ζημίας και έλεγχος σε επιβατηγά πλοία
ro-ro
1.1 Υποκείμενες στις διατάξεις των παραγράφων 1.2
και 1.3, όλες οι προσβάσεις που οδηγούν σε χώρους
κάτω του καταστρώματος στεγανών θα έχουν κατώτατο
σημείο που δεν είναι λιγότερο από 2,5m άνω του καταστρώματος στεγανών.
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1.2 Όπου ράμπες οχημάτων είναι εγκατεστημένες για
να δίνουν πρόσβαση σε χώρους κάτω του καταστρώματος στεγανών, τα ανοίγματα τους θα μπορούν να κλείνονται υδατοστεγώς για να εμποδίζουν την εισχώρηση
ύδατος κάτω, θα διαθέτουν συναγερμό και ένδειξη στη
γέφυρα ναυσιπλοΐας.
1.3 Η Αρχή μπορεί να επιτρέπει την τοποθέτηση ιδιαίτερων προσβάσεων σε χώρους κάτω του καταστρώματος στεγανών, με την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες
για την ουσιαστική λειτουργία του πλοίου, π,χ. η κίνηση
των μηχανών και αποθέματα, με την προϋπόθεση ότι αυτές οι προσβάσεις θα καθίστανται υδατοστεγείς, θα διαθέτουν συναγερμό και ένδειξη στη γέφυρα ναυσιπλοΐας.
2. Ενδείκτες θα προβλέπονται στη γέφυρα ναυσιπλοΐας
για όλες τις θύρες περιβλήματος, θύρες φόρτωσης και
άλλες συσκευές κλεισίματος που, αν αφεθούν ανοιχτές
ή δεν ασφαλιστούν κατάλληλα, θα μπορούσαν, κατά τη
κρίση της Αρχής, να οδηγήσουν σε κατάκλυση χώρου
ειδικής κατηγορίας ή χώρου ro-ro. To σύστημα ένδειξης
θα σχεδιάζεται με βάση την αρχή της μειωμένης ασφάλειας και θα δείχνει με οπτικούς συναγερμούς αν η θύρα
εν είναι πλήρως κλειστή ή αν οποιαδήποτε από τις διατάξεις ασφάλισης δεν είναι στη θέση της και πλήρως
κλειδωμένη και με ηχητικούς συναγερμούς αν αυτή η
θύρα ή συσκευές κλεισίματος ανοίγουν ή οι διατάξεις
ασφάλισης απασφαλίζονται. Ο πίνακας ενδείξεων στη
γέφυρα ναυσιπλοΐας θα εξοπλίζεται με λειτουργία επιλογής «λιμένας/θαλάσσιος πλους» ρυθμισμένη ώστε να
δίδεται ηχητικός συναγερμός στη γέφυρα ναυσιπλοΐας
αν το πλοίο αναχωρεί από λιμένα με τις θύρες της πλώρης, εσωτερικές θύρες, τη ράμπα της πρύμνης ή οποιεσδήποτε άλλες πλευρικές θύρες στο περίβλημα ανοιχτές
ή οποιαδήποτε συσκευή κλεισίματος σε λάθος θέση. Η
παροχή ισχύος για το σύστημα ενδείξεων θα είναι ανεξάρτητη από την παροχή ισχύος για τη λειτουργία και
ασφάλιση των θυρών.
3. Τηλεοπτική παρακολούθηση και σύστημα ανίχνευσης διαρροής ύδατος θα ρυθμίζεται για να παρέχει ένδειξη στη γέφυρα ναυσιπλοΐας και τον σταθμό ελέγχου
μηχανών για οποιαδήποτε διαρροή μέσω εσωτερικών
και εξωτερικών θυρών στην πλώρη, θυρών στην πρύμνη ή οποιονδήποτε άλλων θυρών στο περίβλημα που
μπορεί να οδηγήσει σε κατάκλυση χώρων ειδικής κατηγορίας ή χώρων ro-ro.
ΜΕΡΟΣ Β–3
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΙΣΑΛΟΥ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ
Κανονισμός 18
Απόδοση, σήμανση και καταγραφή έμφορτης
ισάλου υποδιαίρεσης για επιβατηγά πλοία
1. Για να διατηρείται ο απαιτούμενος βαθμός υποδιαίρεσης, θα αποδίδεται και θα σημειώνεται στις πλευρές
του πλοίου, έμφορτη ίσαλος, που θα αντιστοιχεί στο
εγκεκριμένο βύθισμα υποδιαίρεσης. Πλοίο που προορίζεται για εναλλακτικούς τρόπους λειτουργίας μπορεί, αν
το επιθυμούν οι πλοιοκτήτες, να διαθέτει μία ή περισσότερες πρόσθετες έμφορτες ίσαλους που θα αποδίδονται
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και θα σημειώνονται για να αντιστοιχούν στα βυθίσματα
υποδιαίρεσης που μπορεί να εγκρίνει η Αρχή για τις μορφές εναλλακτικής λειτουργίας. Κάθε μορφή λειτουργίας
που εγκρίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συμμορφώνεται
με το μέρος Β-1 αυτού του κεφαλαίου, ανεξαρτήτως των
αποτελεσμάτων που λαμβάνονται για άλλους τρόπους
λειτουργίας.
2. Οι έμφορτες ίσαλοι που χορηγούνται και σημειώνονται θα καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλειας
Επιβατηγού Πλοίου και θα διακρίνονται από την σημείωση Ρ1 για την κύρια μορφή λειτουργίας επιβατών και
Ρ2, Ρ3 κ.ο.κ. για τις εναλλακτικές μορφές λειτουργίας. Η
κύρια λειτουργία μεταφοράς επιβατών θα λαμβάνεται ως
ο τρόπος λειτουργίας στον οποίο ο δείκτης απαιτούμενης υποδιαίρεσης R θα έχει την μέγιστη τιμή.
3. Τα έξαλα που αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές
τις έμφορτες ίσαλους θα μετρώνται στην ίδια θέση και
την ίδια γραμμή καταστρώματος όπως τα έξαλα που ορίζονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Περί Γραμμών
Φόρτωσης, όπως ισχύει.
4. Κάθε ύψος εξάλων που αντιστοιχεί σε καθεμία εκ
των εγκεκριμένων ισάλων υποδιαίρεσης και την μορφή
υπηρεσίας για την οποία έχει εγκριθεί, θα αναφέρεται
ρητά στο Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου.
5. Σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε σημείωση ισάλου
υποδιαίρεσης δεν θα τοποθετείται άνω της μέγιστης ισάλου σε αλμυρό νερό όπως ορίζεται από την αντοχή του
πλοίου ή τη Διεθνή Σύμβαση Περί Γραμμών Φόρτωσης,
όπως ισχύει.
6. Οποιαδήποτε και αν είναι η θέση της σήμανσης της
ισάλου υποδιαίρεσης, ένα πλοίο δεν θα φορτώνεται σε
καμία περίπτωση τόσο ώστε να βυθίζεται η έμφορτη
ίσαλος που είναι ανάλογη της εποχής και του τόπου όπως
ορίζεται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Περί Γραμμών
Φόρτωσης, όπως ισχύει.
7. Ένα πλοίο δεν θα φορτώνεται σε καμία περίπτωση
τόσο ώστε όταν ευρίσκεται σε αλμυρό νερόνα βυθίζεται
η σήμανση της ισάλου που είναι ανάλογη με τον συγκεκριμένο πλου και τη μορφή λειτουργίας.
ΜΕΡΟΣ Β-4
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
Κανονισμός 19
Πληροφορίες ελέγχου ζημίας
1. Για την καθοδήγηση του αξιωματικού που είναι
υπεύθυνος για το πλοίο, θα υπάρχουν μόνιμα αναρτημένα ή εύκολα προσβάσιμα στη γέφυρα ναυσιπλοΐας,
σχέδια που δείχνουν σαφώς για κάθε κατάστρωμα και
κύτος τα όρια των υδατοστεγών διαμερισμάτων, τα
ανοίγματα σε αυτά με τα μέσα κλεισίματος και τη θέση
οποιωνδήποτε χειριστηρίων ελέγχου αυτών καθώς και
τις διατάξεις για την αποκατάσταση οποιασδήποτε κλίσης λόγω κατάκλυσης.
Επιπλέον, στους αξιωματικούς του πλοίου* θα διατίθενται φυλλάδια που θα περιέχουν τις παραπάνω πληροφορίες.
[* Αναφορά στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα σχέδια ελέγχου ζημίας (Εγκύκλιος MSC/Circ.919).]
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2. Υδατοστεγείς θύρες σε επιβατηγά πλοία που επιτρέπεται να παραμένουν ανοιχτές κατά τη ναυσιπλοΐα
θα αναφέρονται σαφώς στις πληροφορίες ευστάθειας
του πλοίου.
3. Οι γενικές προφυλάξεις που θα περιλαμβάνονται
θα αποτελούνται από κατάλογο εξοπλισμού, συνθήκες
και διαδικασίες λειτουργίας που θεωρούνται από την
Αρχή απαραίτητες για τη διατήρηση της υδατοστεγούς
ακεραιότητας υπό τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας
του πλοίου.
4. Οι ιδιαίτερες προφυλάξεις που θα περιλαμβάνονται
θα αποτελούνται από κατάλογο στοιχείων (π.χ. κλεισίματα, ασφάλεια φορτίου, ήχηση συναγερμώ ν κ.λ.π.) που
θεωρούνται από την Αρχή ζωτικής σημασίας για την
επιβίωση του πλοίου, των επιβατών και του πληρώματος.
5. Στην περίπτωση πλοίων για τα οποία ισχύουν οι
απαιτήσεις ευστάθειας ζημίας του μέρους Β-1, οι πληροφορίες ευστάθειας ζημίας θα παρέχουν στον πλοίαρχο απλό και εύκολα κατανοητό τρόπο εκτίμησης της
βιωσιμότητας του πλοίου σε όλες τις περιπτώσεις ζημίας
που αφορούν διαμέρισμα ή ομάδα διαμερισμάτων **.
[** Αναφορά στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα σχέδια
ελέγχου ζημίας (Εγκύκλιος MSC/Circ.919).]

Κανονισμός 20
Φόρτωση επιβατηγών πλοίων
1. Κατά την ολοκλήρωση της φόρτωσης του πλοίου
και πριν από την αναχώρηση του, ο πλοίαρχος θα ορίζει
την διαγωγή και την ευστάθεια του πλοίου και επίσης
θα βεβαιώνει και θα καταγράφει ότι το πλοίο είναι σε
συμμόρφωση με τα κριτήρια ευστάθειας σε συναφείς
κανονισμούς. Ο ορισμός της ευστάθειας του πλοίου θα
γίνεται πάντοτε με υπολογισμό. Η Αρχή μπορεί να αποδέχεται τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή φόρτωσης
και ευστάθειας ή ισοδύναμου μέσου για αυτό τον σκοπό.
2. Υδάτινο έρμα δεν πρέπει γενικά να μεταφέρεται σε
δεξαμενές που προορίζονται για καύσιμο πετρέλαιο.
Σε πλοία στα οποία δεν είναι πρακτικά δυνατό να αποφευχθεί η τοποθέτηση ύδατος στις δεξαμενές καυσίμου
θα τοποθετείται εξοπλισμός διαχωρισμού πετρελαίου
– ύδατος προς ικανοποίηση της Αρχής ή θα παρέχονται
άλλα εναλλακτικά μέσα, όπως παράδοση σε ευκολίες
υποδοχής ξηράς, αποδεκτά από την Αρχή, για την απομάκρυνση του έρματος από μίγμα ύδατος και πετρελαιοειδών.
3. Οι διατάξεις αυτού του κανονισμού δεν θίγουν τις
διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της
Ρύπανσης από πλοία, όπως ισχύει.
Κανονισμός 21
Περιοδική λειτουργία και έλεγχος υδατοστεγών
θυρών κ.λπ. σε επιβατηγά πλοία
1. Σε εβδομαδιαία βάση θα λαμβάνουν χώρα γυμνάσια
για τη λειτουργία υδατοστεγών θυρών, παραφωτίδων,
βαλβίδων και μηχανισμών κλεισίματος οπών εκροής,
σωλήνων πτώσης στάχτης και σωλήνων πτώσης απορριμμάτων. Σε πλοία στα οποία η διάρκεια του πλου υπερβαίνει τη μία εβδομάδα, πριν από την αναχώρηση από
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τον λιμένα θα λαμβάνει χώρα ολοκληρωμένο γυμνάσιο
και άλλα μετά από αυτό, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του πλου.
2. Όλες οι υδατοστεγείς θύρες, τόσο αρθρωτές όσο
και δυναμικής λειτουργίας σε υδατοστεγή διαφράγματα,
που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα, θα λειτουργούν
καθημερινά.
3. Οι υδατοστεγείς θύρες και όλοι οι μηχανισμοί και
ενδείκτες που συνδέονται μ’ αυτούς, όλες οι βαλβίδες,
το κλείσιμο των οποίων είναι απαραίτητο για να καταστεί ένα διαμέρισμα υδατοστεγές και όλες οι βαλβίδες η
λειτουργία των οποίων είναι απαραίτητη για εγκάρσιες
συνδέσεις ελέγχου ζημίας, θα επιθεωρούνται περιοδικά
στη θάλασσα, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
4. Μητρώο όλων των γυμνασίων και επιθεωρήσεων
που απαιτούνται από αυτό τον κανονισμό θα καταχωρείται στο ημερολόγιο με ρητή καταγραφή οποιωνδήποτε
ελλείψεων μπορεί να αποκαλυφθούν.
Κανονισμός 22
Πρόληψη και έλεγχος εισροής υδάτων κ.λ.π.
1. Όλες οι υδατοστεγείς θύρες θα διατηρούνται κλειστές κατά τη ναυσιπλοΐα, εκτός του ότι μπορεί να ανοίξουν στη διάρκεια της ναυσιπλοΐας όπως ορίζεται στις
παραγράφους 3 και 4. Υδατοστεγείς θύρες πλάτους άνω
του 1,2m σε μηχανοστάσια όπως επιτρέπονται από τον
κανονισμό 13.10, μπορούν να ανοίγονται μόνο στις
συνθήκες που παρατίθενται λεπτομερώς σ’ αυτόν τον
κανονισμό. Οποιαδήποτε θύρα ανοίγεται σύμφωνα μ’
αυτή την παράγραφο θα είναι έτοιμη να κλειστεί αμέσως.
2. Υδατοστεγείς θύρες που ευρίσκονται κάτω από το
κατάστρωμα στεγανών και που έχουν μέγιστο καθαρό
πλάτος άνω του 1,2m θα διατηρούνται κλειστές όταν το
πλοίο ευρίσκεται στη θάλασσα, εκτός για περιορισμένα
διαστήματα όταν είναι απολύτως απαραίτητο όπως ορίζεται από την Αρχή.
3. Υδατοστεγής θύρα μπορεί να ανοίγεται κατά τη ναυσιπλοΐα για να επιτρέπει τη διέλευση επιβατών ή πληρώματος, ή όταν εργασία πολύ κοντά στη θύρα απαιτεί
το άνοιγμα της. Η θύρα πρέπει να κλείνει αμέσως όταν
ολοκληρώνεται η διέλευση μέσω αυτής ή όταν ολοκληρώνεται η εργασία που απαίτησε το άνοιγμα της.
4. Ορισμένες υδατοστεγείς θύρες μπορεί να επιτρέπεται να παραμένουν ανοιχτές κατά τη ναυσιπλοΐα μόνο
αν θεωρείται απόλυτα απαραίτητο, δηλαδή το να είναι
ανοιχτές είναι ουσιώδους σημασίας στην ασφαλή και
αποτελεσματική λειτουργία των μηχανών του πλοίου
ή να επιτρέπει στους επιβάτες συνήθως απεριόριστη
πρόσβαση σε ολόκληρη την περιοχή επιβατών. Αυτός
ο ορισμός θα γίνεται από την Αρχή μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του αντίκτυπου στις εργασίες και την
βιωσιμότητα του πλοίου. Υδατοστεγής θύρα που επιτρέπεται να μένει ανοιχτή κατά αυτό τον τρόπο, θα αναφέρεται ρητά στις πληροφορίες ευστάθειας του πλοίου και
θα είναι πάντοτε έτοιμη να κλείσει αμέσως.
5. Κινητά ελάσματα θα υπάρχουν πάντοτε στα διαφράγματα πριν το πλοίο αναχωρήσει από τον λιμένα
και δεν θα αφαιρούνται κατά τη διάρκεια του πλου εκτός
σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης κατά την κρίση του
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πλοιάρχου. Οι απαραίτητες προφυλάξεις θα λαμβάνονται κατά την αντικατάσταση τους ώστε οι ενώσεις να
είναι υδατοστεγείς. Κυλιόμενες υδατοστεγείς θύρες δυναμικής λειτουργίας που επιτρέπονται σε μηχανοστάσια
σύμφωνα με τον κανονισμό 13.10 θα κλείνονται πριν το
πλοίο αναχωρήσει από τον λιμένα και θα παραμένουν
κλειστές κατά τη ναυσιπλοΐα εκτός σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης κατά την κρίση του πλοιάρχου.
6. Υδατοστεγείς θύρες που είναι τοποθετημένες σε
υδατοστεγή διαφράγματα που διαιρούν φορτίο μεταξύ χώρων καταστρώματος σύμφωνα με τον κανονισμό
13.9.1 θα κλείνονται πριν από την έναρξη του πλου και
θα τηρούνται κλειστές κατά τη ναυσιπλοΐα Η χρονική
στιγμή ανοίγματος αυτών των θυρών στον λιμένα και
του κλεισίματος τους πριν το πλοίο αναχωρήσει από τον
λιμένα θα καταχωρείται στο ημερολόγιο.
7. Θυρίδες επιβίβασης, φορτίου και ανεφοδιασμού
καυσίμων τοποθετημένες κάτω από το κατάστρωμα
στεγανών θα κλείνονται αποτελεσματικά και θα ασφαλίζονται υδατοστεγώς πριν το πλοίο αναχωρήσει από τον
λιμένα και θα διατηρούνται κλειστές κατά τη ναυσιπλοΐα.
8. Οι εξής θύρες, τοποθετημένες άνω του καταστρώματος στεγανών, θα κλείνονται και θα κλειδώνονται πριν το
πλοίο προβεί σε οποιονδήποτε πλου και θα παραμένουν
κλειστές και κλειδωμένες μέχρις ότου το πλοίο ευρεθεί
στο επόμενο αγκυροβόλιο.
8.1 θύρες φόρτωσης φορτίου στο περίβλημα ή τα όρια
κλειστών υπερκατασκευών,
8.2 παραπετάσματα πλώρης τοποθετημένα σε θέσεις
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 8.1,
8.3 θύρες φόρτωσης φορτίου στο διάφραγμα σύγκρουσης, και
8.4 ράμπες που αποτελούν εναλλακτικό κλείσιμο σε
εκείνες που ορίζονται στις παραγράφους 8.1 έως και 8.3.
9. Με την προϋπόθεση ότι όπου μια θύρα δεν μπορεί
να ανοίγεται ή να κλείνεται όταν το πλοίο βρίσκεται στο
αγκυροβόλιο, αυτή η θύρα μπορεί να ανοίγεται ή να
αφήνεται ανοιχτή ενώ το πλοίο πλησιάζει ή απομακρύνεται από το αγκυροβόλιο, αλλά μόνο στο βαθμό που
αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για να μπορεί ή πόρτα να λειτουργεί άμεσα. Σ’ οποιαδήποτε περίπτωση, η
εσωτερική θύρα της πλώρης πρέπει να τηρείται κλειστή.
10. Ανεξαρτήτως των απαιτήσεων των παραγράφων
8.1 και 8.4, η Αρχή μπορεί να επιτρέπει συγκεκριμένες
θύρες να ανοίγονται κατά την κρίση του πλοιάρχου, αν
είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του πλοίου ή την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών όταν το πλοίο είναι σε
ασφαλές αγκυροβόλιο και με την προϋπόθεση ότι δεν
μειώνεται η ασφάλεια του πλοίου.
11. Ο πλοίαρχος θα εξασφαλίζει ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης και αναφοράς
του κλεισίματος και ανοίγματος των θυρών που αναφέρονται στην παράγραφο 8.
12. Ο πλοίαρχος θα εξασφαλίζει πριν το πλοίο προβεί σε οποιονδήποτε πλου, ότι γίνεται καταχώρηση στο
ημερολόγιο της χρονικής στιγμής του τελευταίου κλεισίματος των θυρών που ορίζονται στην παράγραφο 13
και της χρονικής στιγμής οποιουδήποτε ανοίγματος των
συγκεκριμένων θυρών σύμφωνα με την παράγραφο 14.
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13. Αρθρωτές θύρες, κινητά ελάσματα, παραφωτίδες,
θυρίδες επιβίβασης, φορτίου και ανεφοδιασμού καυσίμων και άλλα ανοίγματα, που απαιτούνται από αυτούς
τους κανονισμούς να τηρούνται κλειστά κατά τη διάρκεια της ναυσιπλοΐας, θα κλείνονται πριν το πλοίο αναχωρήσει από τον λιμένα. Η χρονική στιγμή κλεισίματος
και η χρονική στιγμή ανοίγματος (αν είναι επιτρεπτό από
αυτούς τους κανονισμούς) θα καταγράφεται σε ημερολόγιο όπως μπορεί να ορίζεται από την Αρχή.
14. Όπου μεταξύ καταστρωμάτων, τα περβάζια
οποιασδήποτε παραφωτίδας που αναφέρονται στον
κανονισμό 15.3.2 ευρίσκονται κάτω από γραμμή που
φέρεται παράλληλα στο κατάστρωμα στεγανών στην
πλευρά και με το κατώτατο σημείο 1,4m συν 2,5% του
πλάτους του πλοίου άνωθεν της επιφάνειας ύδατος όταν
το πλοίο αναχωρεί από οποιονδήποτε λιμένα, όλες οι
παραφωτίδες μεταξύ καταστρωμάτων θα κλείνονται
υδατοστεγώς και θα κλειδώνονται πριν το πλοίο αναχωρήσει από τον λιμένα, και δεν θα ανοίγονται πριν το
πλοίο καταπλεύσει στον επόμενο λιμένα. Κατά την εφαρμογή αυτής της παραγράφου όπου απαιτείται μπορεί να
γίνεται χρήση του κατάλληλου περιθωρίου γιαπλεύση
σε γλυκό ύδωρ.
14.1 Η χρονική στιγμή ανοίγματος αυτών των παραφωτίδων στον λιμένα και κλεισίματος και κλειδώματος
τους πριν το πλοίο αναχωρήσει από τον λιμένα θα καταχωρείται σε ημερολόγιο όπως μπορεί να ορίζεται από
την Αρχή.
14.2 Για οποιοδήποτε πλοίο έχει μία ή περισσότερες
παραφωτίδες τοποθετημένες κατά τρόπο ώστε να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 15 όταν πλέει
με το μέγιστο βύθισμα υποδιαίρεσης, η Αρχή μπορεί να
αναφέρει το οριακό μέσο βύθισμα στο οποίο αυτές οι
παραφωτίδες θα έχουν τα περβάζια τους άνωθεν της
γραμμής που φέρεται παράλληλα στο κατάστρωμα στεγανών στην πλευρά και με το κατώτατο σημείο της 1,4m
συν 25% του πλάτους του πλοίου άνω της ισάλου που
αντιστοιχεί στο οριακό μέσο βύθισμα και με το οποίο θα
επιτρέπεται η αναχώρηση από τον λιμένα χωρίς προηγουμένως να κλείνονται και να κλειδώνονται και να ανοίγονται στη θάλασσα με ευθύνη του πλοιάρχου κατά τη
διάρκεια του πλου μέχρι τον επόμενο λιμένα. Σε τροπικές
ζώνες όπως ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση Γραμμών
Φόρτωσης όπως ισχύει, αυτό το οριακό βύθισμα μπορεί
να αυξάνεται κατά 0,3m.
15. Παραφωτίδες και τα καλύμματα τους που δεν θα
είναι προσβάσιμα κατά τη ναυσιπλοΐα θα κλείνονται και
ασφαλίζονται πριν το πλοίο αναχωρήσει από τον λιμένα.
16. Εάν το φορτίο μεταφέρεται σε τέτοιους χώρους,
οι παραφωτίδες και τα καλύμματα τους θα κλείνονται
υδατοστεγώς και θα κλειδώνονται πριν φορτωθεί φορτίο και αυτό το κλείσιμο και κλείδωμα θα καταχωρείται
σε ημερολόγιο όπως μπορεί να ορίζεται από την Αρχή.
17. Όταν αγωγός πτώσης απορριμμάτων δεν χρησιμοποιείται, τόσο το κάλυμμα όσο και η βαλβίδα που
απαιτούνται από τον κανονισμό 15.10.2 θα τηρούνται
κλειστά και ασφαλισμένα.
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Κανονισμός 23
Ειδικές απαιτήσεις για επιβατηγά πλοία ro–ro
1. Χώροι ειδικής κατηγορίας και χώροι ro-ro θα περιπολούνται ή παρακολουθούνται συνεχώς με αποτελεσματικά μέσα όπως τηλεοπτική παρακολούθηση, ώστε
οποιαδήποτε κίνηση οχημάτων σε δυσμενείς καιρικές
συνθήκες και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση επιβατών σ’ αυτούς να μπορεί να ανιχνεύεται ενώ το πλοίο
ευρίσκεται εν πλω.
2. Τεκμηριωμένες διαδικασίες λειτουργίας για το κλείσιμο και την ασφάλιση όλων των θυρών του περιβλήματος θυρών φόρτωσης και άλλων συσκευών κλεισίματος
που, οι οποίες αν αφεθούν ανοιχτές ή δεν ασφαλιστούν
σωστά, θα μπορούσαν κατά την κρίση της Αρχής, να
οδηγήσουν σε κατάκλυση χώρου ειδικής κατηγορίας ή
χώρου ro-ro, θα τηρούνται επί του πλοίου και θα αναρτώνται σε κατάλληλο σημείο.
3. Όλες οι προσβάσεις από το κατάστρωμα ro-ro και οι
ράμπες οχημάτων που οδηγούν σε χώρους κάτω από το
κατάστρωμα στεγανών θα κλείνονται πριν το πλοίο αναχωρήσει από το αγκυροβόλιο για οποιονδήποτε πλου
και θα παραμένουν κλειστές μέχρι το πλοίο ευρεθεί στο
επόμενο αγκυροβόλιο.
4. Ο πλοίαρχος θα εξασφαλίζει ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας και αναφοράς κλεισίματος και ανοίγματος αυτών των προσβάσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 3.
5. Ο πλοίαρχος θα εξασφαλίζει ότι πριν το πλοίο αναχωρήσει από το αγκυροβόλιο για οποιονδήποτε πλου,
θα γίνεται καταχώρηση στο ημερολόγιο, όπως απαιτείται
από τον κανονισμό 22.13, της χρονικής στιγμής του τελευταίου κλεισίματος των προσβάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
6. Παρά τις απαιτήσεις της παραγράφου 3, η Αρχή μπορεί να επιτρέπει μερικές προσβάσεις να ανοίγονται κατά
τη διάρκεια του πλου, αλλά μόνο για χρονικό διάστημα
επαρκές για να επιτρέπουν τη διέλευση μέσω αυτών και,
αν απαιτείται, για τη βασική λειτουργία του πλοίου.
7. Όλα τα εγκάρσια ή διαμήκη διαφράγματα που λαμβάνονται υπόψη ως αποτελεσματικά για τον περιορισμό
συσσώρευσης θαλασσίου ύδατος στο κατάστρωμα ro-ro
θα είναι τοποθετημένα και ασφαλισμένα πριν το πλοίο
αναχωρήσει από το αγκυροβόλιο και θα παραμένουν
στη θέση τους και ασφαλισμένα μέχρι το πλοίο να ευρεθεί στο επόμενο αγκυροβόλιο.
8. Ανεξαρτήτως των απαιτήσεων της παραγράφου 7, η
Αρχή μπορεί να επιτρέπει μερικές προσβάσεις σε αυτά τα
διαφράγματα να ανοίγονται κατά τη διάρκεια του πλου,
αλλά μόνο για χρονικό διάστημα επαρκές για να επιτρέπουν τη διέλευση μέσω αυτών και, αν απαιτείται, για τη
βασική λειτουργία του πλοίου.
9. Σε όλα τα επιβατηγά πλοία ro-ro ο πλοίαρχος ή ο
οριζόμενος αξιωματικός θα εξασφαλίζει ότι χωρίς την
εκπεφρασμένη συγκατάθεση του πλοίαρχου ή του οριζόμενου αξιωματικού, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση σε
κανένα επιβάτη σε κλειστό χώρο καταστρώματος ro-ro
όταν το πλοίο είναι εν πλω.
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Κανονισμός 24
Πρόληψη και έλεγχος εισροής ύδατος σε
φορτηγά πλοία
Ανοίγματα στο εξωτερικό περίβλημα κάτω από το
κατάστρωμα που περιορίζει τον κάθετο βαθμό ζημίας
θα τηρούνται μόνιμα κλειστά όταν το πλοίο ευρίσκεται
στη θάλασσα.
Ανεξαρτήτως των απαιτήσεων της παραγράφου 3, η
Αρχή μπορεί να επιτρέπει συγκεκριμένες θύρες να ανοίγονται κατά την κρίση του πλοιάρχου, αν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του πλοίου και με την προϋπόθεση
ότι δεν μειώνεται η ασφάλεια του πλοίου.
Υδατοστεγείς θύρες ή ράμπες τοποθετημένες εσωτερικά διαιρούν μεγάλους χώρους φορτίου θα κλείνονται
πριν από την έναρξη του πλου και θα τηρούνται κλειστές κατά τη διάρκεια της ναυσιπλοΐας. Η χρονική στιγμή
ανοίγματος αυτών των θυρών στο λιμένα και κλεισίματος
τους πριν το πλοίο αναχωρήσει από το λιμένα θα καταχωρείται στο ημερολόγιο.
Η χρήση θυρίδων πρόσβασης και καλυμμάτων στομίων κυτών που έχουν σκοπό την εξασφάλιση υδατοστεγούς ακεραιότητας εσωτερικών ανοιγμάτων θα επιτρέπεται από τον αξιωματικό φυλακής.
Κανονισμός 25
Ανιχνευτές στάθμης ύδατος σε φορτηγά πλοία
μονού κύτους πλην φορτηγών φορτίου χύδην
1. Φορτηγά πλοία μονού κύτους πλην φορτηγών φορτίου χύδην που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2007, θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αυτού του κανονισμού όχι αργότερα από την 31η
Δεκεμβρίου 2009.
2. Πλοία μήκους (L) κάτω των 80m ή 100m αν έχουν
κατασκευαστεί πριν από την 1ηΙουλίου 1998 και μονού
κύτους φορτίου κάτω από το κατάστρωμα εξάλων ή κυτών φορτίου κάτω από το κατάστρωμα εξάλων που δεν
διαχωρίζονται από τουλάχιστον ένα διάφραγμα που έχει
καταστεί υδατοστεγές μέχρι αυτό το κατάστρωμα, θα
εφοδιάζονται σε αυτό τον χώρο ή χώρους με ανιχνευτές
στάθμης ύδατος*.
[* Αναφορά στα Πρότυπα επίδοσης για ανιχνευτές στάθμης
ύδατος σε φορτηγά πλοία φορτίου χύδην και φορτηγά πλοία
μονού κύτους πλην φορτηγών πλοίων φορτίου χύδην, που
υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας με την
απόφαση MSC.188(79). ]

3. Οι ανιχνευτές στάθμης ύδατος που απαιτούνται από
την παράγραφο 2, θα:
3.1 δίνουν ακουστικό και οπτικό συναγερμό στη γέφυρα ναυσιπλοΐας όταν η στάθμη ύδατος άνω του εσωτερικού πυθμένα στο κύτος φορτίου φθάνει σε ύψος ίσο ή
μεγαλύτερο του 0,3m και άλλον ένα όταν αυτή η στάθμη
φθάνει σε ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από 15% του μέσου
βάθους του κύτους φορτίου και
3.2 τοποθετούνται στο πρυμναίο άκρο του κύτους,
ή άνω του κατώτερου μέρους του, όπου ο εσωτερικός
πυθμένας δεν είναι παράλληλος στην σχεδιασμένη
ίσαλο. Όπου άνωθεν του εσώτερου πυθμένα είναι τοποθετημένες λωρίδες μετάλλου ή μερικά, υδατοστεγή
διαφράγματα, η Αρχή μπορεί να απαιτεί την τοποθέτηση
πρόσθετων ανιχνευτών.
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4. Οι ανιχνευτές στάθμης ύδατος που απαιτούνται από
την παράγραφο 2 δεν χρειάζεται να τοποθετούνται σε
πλοία που συμμορφώνονται με τον κανονισμό XIΙ/12 ή
σε πλοία που έχουν υδατοστεγή πλευρικά διαμερίσματα
με κάθε πλευρά να εκτείνεται κάθετα τουλάχιστον από
τον εσωτερικό πυθμένα ως το κατάστρωμα εξάλων καθ’
όλο το μήκος του κύτους φορτίου.
ΜΕΡΟΣ Γ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
2. Μετά τον υφιστάμενο κανονισμό 35, εισάγεται ο
εξής νέος κανονισμός 35-1:
«Κανονισμός 35-1
Διατάξεις άντλησης υδάτων κυτών και
υδροσυλλεκτών
1. Αυτός ο κανονισμός ισχύει για πλοία που έχουν κατασκευαστεί την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα,
2. Επιβατηγά πλοία και φορτηγά πλοία,
2.1 Υπό όλες τις πρακτικά δυνατές συνθήκες, θα παρέχεται επαρκές σύστημα άντλησης υδάτων κυτών και
υδροσυλλεκτών, ικανό για την άντληση και αποστράγγιση οποιουδήποτε υδατοστεγούς διαμερίσματος, πλην
χώρου που προορίζεται μόνιμα για τη μεταφορά γλυκού νερού, υδάτινου έρματος, καύσιμου ελαίου ή υγρού
φορτίου και για τον οποίο προβλέπονται άλλα επαρκή
μέτρα άντλησης. Θα προβλέπονται επαρκή μέτρα για την
αποστράγγιση ύδατος από μονωμένα κύτη.
2.2 Αντλίες αποχέτευσης, έρματος και γενικής εξυπηρέτησης μπορούν να είναι αποδεκτές ως αντλίες υδροσυλλεκτών ανεξάρτητης ισχύος αν είναι εφοδιασμένες
με τις απαραίτητες συνδέσεις στο σύστημα άντλησης
υδάτων κυτών και υδροσυλλεκτών.
2.3 Όλοι οι σωλήνες υδροσυλλεκτών που χρησιμοποιούνται σε ή κάτω από δεξαμενές καυσίμων άνθρακα ή
αποθήκευσης καυσίμων ή σε λέβητες ή χώρους μηχανοστασίου, περιλαμβανομένων χώρων στους οποίους
είναι τοποθετημένες δεξαμενές κατακάθισης ή μονάδες
άντλησης καυσίμου ελαίου, θα είναι από χάλυβα ή άλλο
κατάλληλο υλικό.
2.4 Η διάταξη του συστήματος άντλησης υδροσυλλεκτών και έρματος θα είναι τέτοια ώστε να εμποδίζει
την πιθανότητα να διέλθουν θαλάσσια ύδατα και από
χώρους υδάτινου έρματος σε χώρους φορτίου και μηχανοστασίου ή από ένα διαμέρισμα σε άλλο. Θα γίνεται
πρόβλεψη για να εμποδίζεται η ακούσια κατάκλυση από
την θάλασσα οποιασδήποτε δεξαμενής κύτους που έχει
συνδέσεις υδροσυλλέκτη και έρματος όταν περιέχει
φορτίο ή η εκροή της μέσω αντλίας υδροσυλλέκτη όταν
περιέχει υδάτινο έρμα.
2.5 Όλα τα κιβώτια διανομής και οι βαλβίδες χειροκίνητης λειτουργίας σε σχέση με τις διατάξεις άντλησης
ύδατος κυτών και υδροσυλλεκτών θα είναι σε θέσεις που
είναι προσβάσιμες υπό συνήθεις συνθήκες.
2.6 Θα υπάρχει πρόβλεψη για την αποστράγγιση κλειστών χώρων φορτίου που ευρίσκονται στο κατάστρωμα
στεγανών επιβατηγού πλοίου και το κατάστρωμα εξάλων φορτηγού πλοίου, με την προϋπόθεση ότι η Αρχή
δύναται να επιτρέπει την απαλλαγή από την απαίτηση
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ύπαρξης μέσου αποστράγγισης σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο διαμέρισμα οποιουδήποτε πλοίου ή κατηγορίας
πλοίου, αν ικανοποιείται ότι λόγω μεγέθους της εσωτερικής υποδιαίρεσης αυτών των χώρων η ασφάλεια του
πλοίου δεν μειώνεται για τον λόγο αυτό.
2.6.1. Όπου τα έξαλα στο κατάστρωμα στεγανών ή το
κατάστρωμα εξάλων, αντιστοίχως, είναι τέτοια ώστε η
άκρη του καταστρώματος να βυθίζεται όταν το πλοίο
έχει κλίση άνω των 5°, η αποστράγγιση θα γίνεται με
επαρκή αριθμό οπών εκροής κατάλληλου μεγέθους που
θα εκρέουν απευθείας στη θάλασσα, τοποθετημένων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 15 σε περίπτωση επιβατηγού πλοίου και τις απαιτήσεις για οπές
εκροής, εισόδους και εκροές της Διεθνούς Σύμβασης
Γραμμών Φόρτωσης όπως ισχύει, σε περίπτωση φορτηγού πλοίου.
2.6.2 Όπου τα έξαλα είναι τέτοια ώστε η άκρη του καταστρώματος στεγανών ή η άκρη του καταστρώματος
εξάλων, αντίστοιχα, βυθίζεται όταν το πλοίο έχει κλίση
5° ή μικρότερη, η αποστράγγιση των κλειστών χώρων
φορτίου στο κατάστρωμα στεγανών ή το κατάστρωμα
εξάλων, αντίστοιχα, θα οδηγείται σε κατάλληλο χώρο ή
χώρους, επαρκούς χωρητικότητας, που διαθέτουν συναγερμό υψηλής στάθμης ύδατος και κατάλληλες διατάξεις
για εκροή στη θάλασσα. Επί πλέον, θα εξασφαλίζεται ότι:
2.6.2.1 ο αριθμός, το μέγεθος και η διάταξη των οπών
εκροής είναι τέτοια ώστε να προλαμβάνεται υπερβολική
συσσώρευση ελεύθερου ύδατος,
2.6.2.2 οι διατάξεις άντλησης που απαιτούνται από
αυτό τον κανονισμό για επιβατηγά πλοία ή φορτηγά
πλοία, ανάλογα, λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις για
οποιοδήποτε μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης ψεκασμού
ύδατος υπό πίεση,
2.6.2.3 ύδωρ μολυσμένο με βενζίνη ή άλλες επικίνδυνες ουσίες δεν αποστραγγίζεται σε χώρους μηχανοστασίου ή άλλους χώρους όπου μπορεί να υφίστανται
πηγές ανάφλεξης και
2.6.2.4 όπου ο κλειστός χώρος φορτίου προστατεύεται
από σύστημα πυρόσβεσης διοξειδίου του άνθρακα, οι
οπές εκροής καταστρώματος διαθέτουν μέσο διαφυγής
του αποπνικτικού αερίου.
3. Επιβατηγά πλοία
3.1 Το σύστημα άντλησης υδάτων κυτών και υδροσυλλεκτών που απαιτείται από την παράγραφο 2.1 θα μπορεί
να λειτουργεί υπό όλες τις δυνατές πρακτικά συνθήκες
μετά από ατύχημα είτε το πλοίο είναι σε ορθή θέση, είτε
υπό κλίση. Για τον σκοπό αυτό θα τοποθετούνται πλευρικές αναρροφήσεις εκτός από τα στενά διαμερίσματα
στο άκρο του πλοίου όπου μια αναρρόφηση μπορεί να
είναι επαρκής. Σε διαμερίσματα ασυνήθιστου σχήματος, μπορεί να απαιτούνται πρόσθετες αναρροφήσεις.
Θα υφίστανται κατάλληλες διαρρυθμίσεις με τις οποίες
το ύδωρ εντός του διαμερίσματος θα μπορεί να διοχετεύεται στους σωλήνες αναρρόφησης. Όπου για συγκεκριμένα διαμερίσματα, η Αρχή ικανοποιείται ότι η πρόβλεψη αποστράγγισης μπορεί να μην είναι επιθυμητή,
μπορεί να επιτρέπει την απαλλαγή από την πρόβλεψη
αυτή, εφόσον οι υπολογισμοί που πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στους
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κανονισμούς 7 και 8, δείχνουν ότι δεν επηρεάζεται η
ικανότητα επιβίωσης του πλοίου.
3.2 Τουλάχιστον τρεις μηχανικές αντλίες μεγάλης ισχύος θα τοποθετούνται συνδεδεμένες στο κύριο τμήμα
αναρροφητικής σωληνώσεως κύτους, μια από τις οποίες μπορεί να κινείται από τη μηχανή πρόωσης. Όπου ο
διακριτικός αριθμός της αντλίας αναρρόφησης υδροσυλλεκτών είναι 30 ή μεγαλύτερος, θα προβλέπεται μια
πρόσθετη ανεξάρτητη μηχανική αντλία ισχύος.
Ο αριθμός της αντλίας αναρρόφησης υδροσυλλεκτών
θα υπολογίζεται ως εξής:
όπου P1 είναι μεγαλύτερο από Ρ:
αριθμός αντλίας αναρρόφησης υδροσυλλεκτών

+

+2
−

wl}}ww{ w{
αριθμός αντλίας αναρρόφησης υδροσυλλεκτών = 72 ∙

+2

όπου:
L= μήκος πλοίου (μέτρα), όπως ορίζεται στον κανονισμό 2,
Μ = ο όγκος του χώρου μηχανοστασίου (κυβικά μέτρα), όπως ορίζεται στον κανονισμό 2, δηλαδή
κάτω από το κατάστρωμα στεγανών με την προσθήκη σ’ αυτόν του όγκου οποιωνδήποτε μόνιμων
αποθηκών καυσίμων που μπορεί να ευρίσκονται
άνω του εσωτερικού πυθμένα και μπροστά ή πίσω
από τον χώρο μηχανοστασίου,
Ρ = ο συνολικός όγκος των χώρων επιβατών και πληρώματος κάτω από τοκατάστρωμα στεγανών (κυβικά μέτρα), που προβλέπεται για την ενδιαίτηση
και χρήση επιβατών και πληρώματος, εξαιρουμένων χώρων αποσκευών, αποθηκών, εφοδίων και
ταχυδρομείου,
V = συνολικός όγκος του πλοίου κάτω από το κατάστρωμα στεγανών (κυβικά μέτρα),
P1=ΚΝ,
όπου:
Ν = ο αριθμός επιβατών για τον οποίο πρόκειται να
πιστοποιηθεί το πλοίο και
Κ = 0,056L
Ωστόσο, όπου η τιμή ΚΝ είναι μεγαλύτερη από τον Ρ
και τον συνολικό όγκο των πραγματικών χώρων επιβατών άνω του καταστρώματος στεγανών, ο αριθμός που
θα λαμβάνεται ως P1 είναι η τιμή του P ή τα δύο τρίτα της
τιμής του ΚΝ, οποιαδήποτε εκ των δύο είναι μεγαλύτερη.
3.3 Όπου είναι πρακτικά δυνατό, οι μηχανικές αντλίες
αναρρόφησης υδροσυλλεκτών θα τοποθετούνται σε
ξεχωριστά υδατοστεγή διαμερίσματα και θα διατάσσονται κατά τρόπο ώστε αυτά τα διαμερίσματα να μην
κατακλύζονται από την ίδια ζημία. Αν η κύρια μηχανή
πρόωσης, η βοηθητική μηχανή και οι λέβητες είναι σε
δύο ή περισσότερα υδατοστεγή διαμερίσματα, οι αντλίες
που είναι διαθέσιμες για εξυπηρέτηση υδροσυλλεκτών
θα διανέμονται στο βαθμό που είναι δυνατό μέσα σ’ αυτά
τα διαμερίσματα.
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3.4 Σε πλοίο μήκους 91,5 m και άνω ή σε πλοίο που διαθέτει διακριτικό αριθμό αντλίας αναρρόφησης υδροσυλλεκτών που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο
3.2, 30 ή μεγαλύτερο, οι διατάξεις θα είναι τέτοιες ώστε
τουλάχιστον μία μηχανική αντλία αναρρόφησης μεγάλης ισχύος να υπάρχει για χρήση υπό όλες τις συνθήκες
κατάκλυσης τις οποίες το πλοίο είναι σχεδιασμένο να
αντέχει ως εξής:
3.4.1 μία από τις απαιτούμενες αντλίες αναρρόφησης
υδροσυλλεκτών θα είναι αντλία έκτακτης ανάγκης αξιόπιστου φορητού τύπου που έχει πηγή ισχύος τοποθετημένη άνω του καταστρώματος στεγανών, ή
3.4.2 οι αντλίες αναρρόφησης υδροσυλλεκτών και οι
πηγές ισχύος τους θα είναι κατανεμημένες καθ’ όλο το
μήκος του πλοίου ώστε τουλάχιστον μία αντλία να είναι
διαθέσιμη σε διαμέρισμα που δεν έχει υποστεί ζημία,
3.5 Με την εξαίρεση πρόσθετων αντλιών που μπορεί
να προβλέπονται για ακραία εσωτερικά διαμερίσματα
μόνο, κάθε απαιτούμενη αντλία αναρρόφησης υδροσυλλεκτών θα είναι διατεταγμένη κατά τρόπο τέτοιο,
ώστε να αντλεί νερό από οποιοδήποτε χώρο απαιτείται
να αποστραγγίζεται από την παράγραφο 2.1.
3.6 Κάθε μηχανική αντλία αναρρόφησης υδροσυλλεκτών θα μπορεί να αντλεί νερό μέσω του απαιτούμενου
κύριου σωλήνα εκκένωσης υδροσυλλεκτών με ταχύτητα
όχι μικρότερη από 2m/s. Ανεξάρτητες μηχανικές αντλίες μεγάλης ισχύος αναρρόφησης υδροσυλλεκτών που
ευρίσκονται σε χώρους μηχανοστασίου θα έχουν απευθείας αναρροφήσεις απ’ αυτούς τους χώρους, εκτός του
ότι σε οποιοδήποτε χώρο θα απαιτούνται όχι περισσότερο από δύο τέτοιες αναρροφήσεις. Όπου παρέχονται
δύο ή περισσότερες τέ τοιες αναρροφήσεις, θα υπάρχει
τουλάχιστον μία σε κάθε πλευρά του πλοίου. Η Αρχή
μπορεί να απαιτεί ανεξάρτητες μηχανικές αντλίες αναρρόφησης υδροσυλλεκτών μεγάλης ισχύος που ευρίσκονται σε άλλους χώρους να έχουν ξεχωριστές απευθείας
αναρροφήσεις. Οι απευθείας αναρροφήσεις θα είναι
κατάλληλα διατεταγμένες και αυτές που ευρίσκονται
σε χώρο μηχανοστασίου θα είναι διαμέτρου όχι μικρότερης από εκείνης που απαιτείται για τον κύριο σωλήνα
αναρρόφησης κύτους.
3.7.1 Επιπροσθέτως, στην απευθείας αναρρόφηση ή
αναρροφήσεις υδροσυλλεκτών που απαιτούνται από
την παράγραφο 3.6, στον χώρο μηχανοστασίου, θα παρέχεται απευθείας αναρρόφηση από την κύρια αντλία
κυκλοφορίας που θα οδηγεί στο επίπεδο αποστράγγισης του χώρου μηχανοστασίου και θα εφοδιάζεται με
ανεπίστροφη βαλβίδα. Η διάμετρος αυτού του σωλήνα
απευθείας αναρρόφησης θα είναι τουλάχιστον τα δύο
τρίτα της διαμέτρου της εισαγωγής της αντλίας στην κατηγορία ατμοκίνητων πλοίων και της ιδίας διαμέτρου με
την εισαγωγή αντλίας στην κατηγορία μηχανοκίνητων
πλοίων.
3.7.2 Όπου κατά την κρίση της Αρχής, η κύρια αντλία
κυκλοφορίας δεν είναι κατάλληλη γι’ αυτόν τον σκοπό,
απευθείας αναρρόφηση υδροσυλλεκτών επείγουσας
ανάγκης θα οδηγείται από την μεγαλύτερη ανεξάρτητη
αντλία μηχανικής λειτουργίας στο επίπεδο αποστράγγισης του χώρου μηχανοστασίου. Η αναρρόφηση θα
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είναι της ίδιας διαμέτρου με την κύρια εισαγωγή της
χρησιμοποιούμενης αντλίας. Η ικανότητα της αντλίας
που είναι συνδεδεμένη κατ’ αυτό τον τρόπο θα υπερβαίνει εκείνη της απαιτούμενης αντλίας αναρρόφησης
υδροσυλλεκτών κατά ποσό που θεωρείται ικανοποιητικό
από την Αρχή.
3.7.3 Τα βάκτρα των βαλβίδων της εισόδου θαλάσσιου
ύδατος και απευθείας αναρρόφησης θα εκτείνονται σε
αρκετή απόσταση άνω από την πλατφόρμα του μηχανοστασίου.
3.8 Όλοι οι σωλήνες αναρρόφησης υδροσυλλεκτών
μέχρι τη σύνδεση στις αντλίες θα είναι ανεξάρτητοι από
άλλες σωληνώσεις.
3.9 Η διάμετρος d του κύριου σωλήνα κύτους θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο. Ωστόσο, η
πραγματική εσωτερική διάμετρος του κύριου σωλήνα
κύτους μπορεί να στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο
πρότυπο μέγεθος αποδεκτό από την Αρχή:
= 25 + 1,68

( + )

όπου:
d είναι η εσωτερική διάμετρος του κύριου σωλήνα
κύτους (χιλιοστά),
L και Β είναι το μήκος και το πλάτος του πλοίου (μέτρα)
όπως ορίζονται στον Kανονισμό 2 και
D είναι το πλευρικό βάθος του πλοίου έως το κατάστρωμα στεγανών (μέτρα), με την προϋπόθεση ότι,
πλοίο που έχει κλειστό χώρο φορτίου στο κατάστρωμα
στεγανών που αποστραγγίζεται εσωτερικά σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2.6.2 και που εκτείνεται καθ’όλο το μήκος του πλοίου, το D θα μετράται
έως το επόμενο κατάστρωμα άνω του καταστρώματος
στεγανών. Όπου οι κλειστοί χώροι φορτίου καλύπτουν
μικρότερο μήκος, το D θα λαμβάνεται ως το πλευρικό
βάθος έως το κατάστρωμα στεγανών συν lh/L όπου l
και h είναι το υπόλοιπο μήκος και ύψος αντίστοιχα των
κλειστών χώρων φορτίου (μέτρα).
Η διάμετρος των σωλήνων διακλάδωσης αναρρόφησης κύτους θα πληροί τις απαιτήσεις της Αρχής.
3.10 Θα υπάρχει πρόβλεψη για να εμποδίζεται η
κατάκλυση καταστρώματος που εξυπηρετείται από
οποιονδήποτε σωλήνα αναρρόφησης υδροσυλλεκτών
σε περίπτωση που ο σωλήνας αποκόπτεται ή υφίσταται
ζημία με άλλο τρόπο από σύγκρουση ή προσάραξη σε
οποιοδήποτε άλλο διαμέρισμα. Για τον σκοπό αυτό, όπου
ο σωλήνας σε οποιοδήποτε σημείο είναι τοποθετημένος
στην πλευρά του πλοίου πλησιέστερα από το ένα πέμπτο
του πλάτους του πλοίου (όπως ορίζεται στον κανονισμό
2 και μετράται σε ορθές γωνίες στην κεντρική γραμμή
στο επίπεδο της βαθύτερης ισάλου υποδιαίρεσης) ή ευρίσκεται σε σωληνοειδή τρόπιδα, στο διαμέρισμα που
περιέχει το ανοιχτό άκρο, θα τοποθετείται ανεπίστροφη
βαλβίδα στο σωλήνα.
3.11 Κιβώτια διανομής, κρουνοί και βαλβίδες του συστήματος αναρρόφησης υδροσυλλεκτών και κυτών θα
διατάσσονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε σε περίπτωση
κατάκλυσης μία από τις αντλίες αναρρόφησης κυτών να
μπορεί να λειτουργεί σε οποιοδήποτε διαμέρισμα. Επι-

53845

προσθέτως, ζημία σε αντλία ή τον σωλήνα της που συνδέεται στον κύριο σωλήνα κύτους εξωτερικά γραμμής
που φέρεται στο ένα πέμπτο του πλάτους του πλοίου, δεν
θα θέτει εκτός λειτουργίας το σύστημα αναρρόφησης
υδροσυλλεκτών. Αν υπάρχει μόνο ένα σύστημα σωλήνων κοινό σε όλες τις αντλίες, οι απαραίτητες βαλβίδες
για τον έλεγχο των αναρροφήσεων υδροσυλλεκτών πρέπει να μπορούν να λειτουργούν άνω από το κατάστρωμα στεγανών. Όπου επιπροσθέτως στο κύριο σύστημα
αντλιών αναρρόφησης υδροσυλλεκτών, προβλέπεται
σύστημα αντλιών υδροσυλλεκτών επείγουσας ανάγκης,
αυτό θα είναι ανεξάρτητο από το κύριο σύστημα και θα
διατάσσεται κατά τρόπο ώστε μια αντλία να μπορεί να
λειτουργεί σε οποιοδήποτε διαμέρισμα υπό συνθήκες
κατάκλυσης όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.1. Σε αυτή
την περίπτωση μόνο οι βαλβίδες που είναι απαραίτητες
για τη λειτουργία του συστήματος επείγουσας ανάγκης
χρειάζεται να μπορούν να λειτουργούν άνω του καταστρώματος στεγανών.
3.12 Όλοι οι κρουνοί και οι βαλβίδες που αναφέρονται
στην παράγραφο 3.11 και που μπορούν να λειτουργούν
άνω του καταστρώματος στεγανών θα έχουν τα χειριστήρια τους στη θέση λειτουργίας τους με ευκρινή σήμανση
και θα εφοδιάζονται με μέσα για να υπάρχει ένδειξη αν
είναι ανοιχτά ή κλειστά.
4. Φορτηγά πλοία
Θα προβλέπονται τουλάχιστον δύο αντλίες μηχανικής
ισχύος συνδεδεμένες με το κύριο σύστημα υδροσυλλεκτών, μία από τις οποίες μπορεί να λειτουργεί από τη μηχανή πρόωσης. Αν η Αρχή ικανοποιείται ότι δεν μειώνεται
η ασφάλεια του πλοίου, σε συγκεκριμένα διαμερίσματα
μπορεί να υπάρχει απαλλαγή από την απαίτηση ύπαρξης
διατάξεων άντλησης υδροσυλλεκτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II-2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
Κανονισμός 4
Πιθανότητα ανάφλεξης
3. Στην παράγραφο 5.2.4, η αναφορά στον «Kανονισμό II-1/25-9.2» αντικαθίσταται από την αναφορά στον
«Kανονισμό II-1/13-1.2».
Κανονισμός 10
Πυρόσβεση
4. Στην παράγραφο 2.2.4.1.2 η αναφορά στον «Kανονισμό II-1/21» αντικαθίσταται από την αναφορά στον
«Kανονισμό ΙΙ-1/35-1».
Κανονισμός 20
Προστασία χώρων σχημάτων, χώρων ro-ro
και χώρων ειδικής κατηγορίας
5. Στην παράγραφο 6.1.4.1.3 η αναφορά στον «Κανονισμό II-1/21» αντικαθίσταται από την αναφορά στον
«Κανονισμό II-1/35-1» και στην παράγραφο 6.1.4.2, η
αναφορά στον «Κανονισμό II-1/22» αντικαθίσταται από
την αναφορά στον «Κανονισμό II-1/5-1».
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Κανονισμός 5
Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
Κανονισμός 7
Φόρτωση, εκφόρτωση και στοιβασία χύδην
φορτίων
6. Στην υποπαράγραφο 2.1, η αναφορά στον «Κανονισμό II-1/22» αντικαθίσταται από την αναφορά στον
«Κανονισμό II-1/5-1».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΛΟΙΩΝ
Κανονισμός 1
Ορισμοί
7. Στην παράγραφο 3, η αναφορά στον «Κανονισμό
II-1/2.12» αντικαθίσταται από την αναφορά στον «Κανονισμό II-1/2.22».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI-1
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανονισμός 2
Ενισχυμένες επιθεωρήσεις
8. Η αναφορά στον κανονισμό «II-1/2.12» αντικαθίσταται από την αναφορά στον «Κανονισμό II-1/2.22».
9. Ο ακόλουθος νέος κανονισμός 3-1 προστίθεται μετά
τον υφιστάμενο κανονισμό 3:
«Κανονισμός 3 - 1
Αριθμός ταυτότητας εταιρείας και
καταχωρημένου ιδιοκτήτη
1. Αυτός ο κανονισμός ισχύει για Εταιρείες και καταχωρημένους ιδιοκτήτες πλοίων για τους οποίους ισχύει
το Κεφάλαιο 1.
2. Για τον σκοπό αυτού του κανονισμού, ο καταχωρημένος ιδιοκτήτης θα είναι όπως ορίζεται από τη Αρχή και
η Εταιρεία όπως ορίζεται στον Κανονισμό IX/1.
3. Κάθε Εταιρεία και καταχωρημένος ιδιοκτήτης θα
εφοδιάζονται με αριθμό ταυτότητας που θα είναι σύμφωνος με το Σχήμα Μοναδικού Αναγνωριστικού Αριθμού ΙΜΟ Εταιρίας και Καταχωρημένου Ιδιοκτήτη που
έχει υιοθετηθεί από τον Οργανισμό *.
[ * Αναφορά στην απόφαση MSC.160(78) με τίτλο «Υιοθέτηση του Σχήματος Μοναδικού Αναγνωριστικού Αριθμού ΙΜΟ
Εταιρίας και Καταχωρημένου Ιδιοκτήτη». ]

4. Ο αριθμός ταυτότητας της Εταιρείας θα εισάγεται
στα πιστοποιητικά και τα πιστοποιημένα αντίγραφα τους
σύμφωνα με τον κανονισμό IX/ 4 και παράγραφο Α / 19.2
ή Α / 19.4 του κώδικα ISPS.
5. Ο παρόν κανονισμός θα τίθεται σε ισχύ όταν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 εκδίδονται ή ανανεώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και
μεταγενέστερα. »

10. Στην παράγραφο 3, στην πρώτη πρόταση, μετά τη
λέξη «πληροφόρηση», εισάγονται οι εξής λέξεις:
« (Το Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης θα περιέχει τις πληροφορίες στις παραγράφους 3.7 και 3.10 όταν εκδίδεται ή
ανανεώνεται την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα)»,
και εισάγονται οι εξής νέες υποπαράγραφοι .7 και .10
ως εξής:
«.7 αριθμός ταυτότητας καταχωρημένου ιδιοκτήτη »
και
«.10 αριθμός ταυτότητας της εταιρείας ».
11. Στην παράγραφο 3, οι υφιστάμενες υποπαράγραφοι .7 και .8 αναριθμούνται ως υποπαράγραφοι .8 και .9
και οι υφιστάμενες υποπαράγραφοι .9 έως .13 αναριθμούνται ως υποπαράγραφοι .11 έως .15.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI-2
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κανονισμός 1
Ορισμοί
12. Στην παράγραφο 1.6, η αναφορά στον «Κανονισμό
II-1/2.12» αντικαθίσταται από την αναφορά στον «Κανονισμό II-1/2.22».
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Έντυπο Πιστοποιητικού Ασφάλειας για
Επιβατηγά Πλοία
13. Στον πίνακα της παραγράφου 2.13, στην παράγραφο που ξεκινά με τις λέξεις «ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ», η αναφορά στον «Κανονισμό II-1/13» αντικαθίσταται από την αναφορά στον «Κανονισμό II-1/18».
***

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
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