
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Θζμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ Α' 56) για την αςφαλή φορτοεκφόρτωςη 
φορτηγών πλοίων μεταφοράσ ςτερεοφ χφδην φορτίου» 

Σχετ.: α) Το π.δ. 66/2004 (Α’ 56), «Κακοριςμόσ, εναρμονιςμζνων απαιτιςεων και διαδικαςιών για τθν αςφαλι 
φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των Φ/Γ πλοίων μεταφοράσ χφδθν φορτίων, ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 
2001/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 4θσ Δεκεμβρίου 2001, όπωσ 
τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Νοεμβρίου 2002», ωσ ιςχφει. 
β) Το π.δ. 16/2011 (Α’ 36) «Ζλεγχοσ των πλοίων από το κράτοσ λιμζνα, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2009/16/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23

θσ
 Απριλίου 2009», ωσ ιςχφει. 

γ) Η υ.α. αρ. 4113.311/01/2013 (Β’ 3049), «Πρότυπθ ςυμφωνία μεταξφ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και 
Αιγαίου και Αναγνωριςμζνου, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 391/2009, Οργανιςμοφ, για τθν παροχι 
από τον Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό υπθρεςιών προβλεπόμενων από τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία ςε πλοία 
και τισ εταιρείεσ αυτών», ωσ ιςχφει. 

δ) Η υ.α. αρ. 4113.297/01/2012 (Β’ 334), «Πρότυπθ ςυμφωνία μεταξφ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ και Οργανιςμοφ που αναγνωρίηεται και εξουςιοδοτείται από τθν Ελλάδα 
για τθ διενζργεια των απαιτοφμενων από τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ επικεωριςεων, ζκδοςθ, 
κεώρθςθ πιςτοποιθτικών και παρακολοφκθςι τουσ, εκτόσ εκείνων που εμπίπτουν ςε αρμοδιότθτα 
αναγνωριςμζνου οργανιςμοφ του ΕΚ 391/2009 και των ςυναφών αυτοφ διατάξεων, για πλοία που φζρουν 
τθν ελλθνικι ςθμαία», ωσ ιςχφει. 
 

1. Επί κεμάτων που ςχετίηονται με τον ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ φορτθγϊν πλοίων μεταφοράσ χφδθν με 
τισ διατάξεισ του Παραρτιματοσ Ι του π.δ. 66/2004 (Α’ 56), κατϋ εφαρμογι τθσ αντίςτοιχθσ 
πρόβλεψθσ του άρκρου 4 του ιδίου π.δ., ςασ γνωρίηονται τα κάτωκι: 

i. Για πλοία τα οποία φζρουν τθν ελλθνικι ςθμαία, ο εν λόγω ζλεγχοσ διενεργείται από τισ 
αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Κλάδου Ελζγχου Πλοίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 13/2018 
(Α’26), ωσ κάτωκι: 

 Μζχρι και τθν 30ι επτεμβρίου 2018, για τθν αρχικι επικεϊρθςθ και πιςτοποίθςι τουσ και 
τον ζλεγχο, ζγκριςθ και κεϊρθςθ των αντίςτοιχων ςχεδίων και μελετϊν αρμόδια είναι θ 
Διεφκυνςθ Μελετϊν και Καταςκευϊν Πλοίων (ΔΙ.ΜΕ.ΚΑ.Π.) δια μζςου των κατά λόγο 
αρμοδιότθτασ Σμθμάτων τθσ. 

 Η Διεφκυνςθ Επικεϊρθςθσ Πλοίων (Δ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για τθ διενζργεια ζκτακτων 
επικεωριςεων πλοίων υπό ελλθνικι ςθμαία ςτουσ τομείσ καταςκευισ, εξαρτιςμοφ και 
γραμμισ φόρτωςθσ, κακϊσ και ςτον μθχανοθλεκτρολογικό τομζα. Η Δ.Ε.Π. είναι επίςθσ 
αρμόδια, μζχρι και τθν 30ι επτεμβρίου, για τθ διενζργεια των αντίςτοιχων τακτικϊν 
επικεωριςεων και τθν ζκδοςθ των προβλεπομζνων πιςτοποιθτικϊν.  

 Οι ζλεγχοι διαπίςτωςθσ τθσ αναφερόμενθσ ςτο άρκρο 4 του (α) ςχετικοφ ςυμμόρφωςθσ των 
εν λόγω πλοίων διενεργείται κατά τισ ωσ άνω επικεωριςεισ και ελζγχουσ και εφόςον τα 
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αποτελζςματά τουσ κρίνονται ωσ ικανοποιθτικά, λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν ζκδοςθ και 
κεϊρθςθ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν αξιοπλοΐασ τουσ. θμειϊνεται, δε, ότι ςφμφωνα με 
τισ (γ) και (δ) ςχετικζσ, το παραπάνω ζργο αρχικϊν και τακτικϊν επικεωριςεων και ελζγχων 
κακϊσ και πιςτοποίθςθσ πλοίων υπό ελλθνικι ςθμαία, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν ςτα 
οποία αφορά το παραπάνω άρκρο, δφναται να αναλαμβάνεται και από εξουςιοδοτθμζνουσ 
Οργανιςμοφσ (νθογνϊμονεσ). Ωσ εκ των ανωτζρω, ςε κάκε περίπτωςθ, θ ςυμμόρφωςθ πλοίων 
υπό ελλθνικι ςθμαία, τα οποία εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 4 του (α) 
ςχετικοφ, τεκμθριϊνεται μζςω των ςε ιςχφ προβλεπόμενων από τθν κείμενθ νομοκεςία 
πιςτοποιθτικϊν αξιοπλοΐασ που οφείλουν να φζρουν.   

ii. Για τα πλοία τα οποία φζρουν ςθμαία πλθν τθσ ελλθνικισ, ωσ γνωςτόν, οι ζλεγχοι κράτουσ 
λιμζνα διενεργοφνται από κατάλλθλα εκπαιδευμζνουσ και εξουςιοδοτθμζνουσ επικεωρθτζσ, 
ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του Μνθμονίου Κατανόθςθσ των Παριςίων (Paris MoU), κακϊσ και 
τθσ Κ.Ο. 2009/16/ΕΚ, όπωσ αυτι ιςχφει και ζχει ενςωματωκεί ςτο εκνικό δίκαιο με το Π.Δ. 16/2011 
(Α’ 36). Κατόπιν τοφτου και ςε ςυνάρτθςθ με το εν κζματι αντικείμενο, ςθμειϊνονται τα κάτωκι: 

 Η Κ.Ο. 2001/96/ΕΚ δεν αποτελεί ςχετικό όργανο ελζγχου (relevant instrument) του 
Μνθμονίου Κατανόθςθσ των Παριςίων. Ωςτόςο, οι αναφερόμενεσ ςτο Παράρτθμα Ι του 
άρκρου 13 του (α) ςχετικοφ απαιτιςεισ επιχειρθςιακισ καταλλθλότθτασ των φορτθγϊν 
πλοίων μεταφοράσ ςτερεοφ χφδθν φορτίου εντάςςονται ςτο ευρφτερο πεδίο ελζγχου κατά 
τθ διενζργεια επικεωριςεων από τισ Αρχζσ Κράτουσ Λιμζνα ςε, υπό ξζνθσ ςθμαίασ, πλοία 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ. υνεπϊσ, δφνανται να ελεγχκοφν εφόςον καταςτοφν 
επιλζξιμα από το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ Ε.Ε. “THETIS”, ςφμφωνα με τισ υιοκετθμζνεσ 
διαδικαςίεσ του ParisMoU κακϊσ και τισ εναρμονιςμζνεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ 
Γραμματείασ του Μνθμονίου, όταν καταπλεφςουν ςε ελλθνικό λιμζνα ι αγκυροβόλιο, 
προκειμζνου να εκτελζςουν διαςφνδεςθ πλοίου λιμζνα *άρκρο 3 του (β) ςχετικοφ+. 

 θμειϊνεται ότι οι επικεωριςεισ ςε υπό ξζνθσ ςθμαίασ πλοία διενεργοφνται με 
ςυγκεκριμζνα κριτιρια που ορίηονται από το (β) ςχετικό, με βάςθ τα οποία τα πλοία είναι 
ι/και δφνανται να καταςτοφν υπόχρεα προσ επικεϊρθςθ. Ανεξαρτιτωσ των ωσ άνω, ςε 
κάκε περίπτωςθ, για το ςφνολο των υπό ξζνθσ ςθμαίασ πλοίων, ιτοι επιλζξιμα προσ 
επικεϊρθςθ και μθ, θ ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ του Παραρτιματοσ Ι του 
άρκρου 13 του (α) όμοιου τεκμθριϊνεται μζςω των, εν ιςχφ, προβλεπόμενων από τθν 
κείμενθ νομοκεςία πιςτοποιθτικϊν αξιοπλοΐασ, των αρμοδίωσ εγκεκριμζνων εγχειριδίων 
και των κατάλλθλα κεωρθμζνων βιβλίων που οφείλουν να φζρουν. 

iii. ε ό,τι αφορά ςτθν αρμοδιότθτα κοινοποίθςθσ των αποτελεςμάτων των παραπάνω ελζγχων 
ςτον φορζα εκμετάλλευςθσ του τερματικοφ ςτακμοφ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 
άρκρου 4 του (α) ςχετικοφ, αυτι ανικει ςτθν αρμόδια αρχι, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο ίδιο ςχετικό, 
ιτοι ςτθν Λιμενικι Αρχι ςτθ δικαιοδοςία τθσ οποίασ υπάγεται ο λιμζνασ  φόρτωςθσ ι εκφόρτωςθσ 
των ςτερεϊν φορτίων χφδθν.  

 
2.1 Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία εντζλλονται για τθν πραγματοποίθςθ τακτικϊν και 
εκτάκτων ελζγχων κατά τθ διενζργεια διαδικαςιϊν φόρτωςθσ/εκφόρτωςθσ ςε φορτθγά πλοία 
μεταφοράσ ςτερεϊν χφδθν φορτίων ςτο πλαίςιο του π.δ. 66/2004 (Α’ 56), προκειμζνου να 
διαπιςτϊνεται θ εφαρμογι των διατάξεων του Παραρτιματοσ Ι του υπόψθ π.δ. ωσ προσ τισ, 
περιγραφόμενεσ ςε αυτό, απαιτιςεισ επιχειρθςιακισ τουσ καταλλθλότθτασ.  

2.2 Ανεξαρτιτωσ των ανωτζρω, όςον αφορά ςτουσ υπόψθ ελζγχουσ ςε υπό ξζνθσ ςθμαίασ πλοία τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ, τα οποία δεν είναι επιλζξιμα για επικεϊρθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του (β) ςχετικοφ και τισ διαδικαςίεσ του Paris MoU, ςε κάκε περίπτωςθ που από τισ Τπθρεςίεσ ςασ ςε 
ζκαςτο εξ αυτϊν διαπιςτϊνεται απόκλιςθ από τισ οριηόμενεσ ςτο ωσ άνω Παράρτθμα απαιτιςεισ 
επιχειρθςιακισ τουσ καταλλθλότθτασ, κα προβαίνετε ςτθν ζγγραφθ ενθμζρωςθ του ςυντονιςτι του 
οικείου Κ.Γ.Ε., ςτθ δικαιοδοςία του οποίου υπάγεται ο αντίςτοιχοσ λιμζνασ, οφτωσ ϊςτε με μζριμνα 
του τελευταίου να αναλαμβάνονται οι ενζργειεσ που απορρζουν από τθν παράγραφο 2 του 
Παραρτιματοσ Ι του ανωτζρω (β) ςχετικοφ, αναφορικά με τθν καταχϊρθςθ μθνφματοσ “μθ 
αναμενόμενου παράγοντα” (unexpected factor) ςτο ςφςτθμα “THETIS”, με αποτζλεςμα το πλοίο αυτό 
να κακίςταται υπόχρεο προσ επικεϊρθςθ. 

ΑΔΑ: 67ΧΝ4653ΠΩ-ΖΑ6



 

3. Εξουςιοδοτθμζνοι επικεωρθτζσ PSC, οι οποίοι διενεργοφν επικεωριςεισ ςτο πλαίςιο του π.δ. 
16/2011 (Α’ 36) ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ του ParisMoU, ςτα φορτθγά πλοία μεταφοράσ ςτερεϊν 
χφδθν φορτίων, όταν και εφόςον αυτά κακίςτανται επιλζξιμα από το “THETIS”, παρακαλοφνται για τθν 
ενθμζρωςι τουσ επί των διαλαμβανομζνων ςτο παρόν, λαμβάνοντασ περαιτζρω υπόψθ και τισ 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ που ζχουν δοκεί από τθ Γραμματεία του Μνθμονίου για τθ ςυγκεκριμζνθ 
κατθγορία πλοίων και ςυγκεκριμζνα των διαλαμβανόμενων ςτθν PSCCInstruction 50/2017/12 με τίτλο 
“Guidance for checking the structure of Bulk Carriers and Oil Tankers” . 
 
4. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςε ό,τι αφορά ςε κζματα απαιτιςεων που αφοροφν, ςφμφωνα με το (α) 
ςχετικό, ςτθ φορτοεκφόρτωςθ των ωσ άνω φορτίων, αυτά δεν ςχετίηονται με τουσ προαναφερόμενουσ 
ελζγχουσ.  

5. Α.Ο. που κοινοποιείται το παρόν παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςι τουσ και τισ δικζσ τουσ 
ενζργειεσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

6. ΠΕ.ΔΙ.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. εντζλλονται για τθν επίβλεψθ τθσ πιςτισ εφαρμογισ των διαταςςομζνων ςτο 
παρόν από τισ Λιμενικζσ Αρχζσ υπαγωγισ τουσ.  

 

 

Ο Τπουργόσ 

 

Παναγιώτησ Κουρουμπλήσ 
 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. 1θ , 2θ ,3θ, 4θ ,5θ ,6θ , 7θ ,8θ  & 9θ Περιφερειακζσ Διοικιςεισ Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (μζςω e-mail: pedils1@hcg.gr,  
pedils2@hcg.gr, pedils3@hcg.gr, pedils4@hcg.gr, pedils5@hcg.gr, pedils6@hcg.gr, pedils7@hcg.gr,  
pedils8@hcg.gr&pedils9@hcg.gr ) 

2. Κεντρικά Λιμεναρχεία & Λιμεναρχεία  (μζςω των ΠΕ.ΔΙ.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ) 
3. Κ.Γ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ - Κ.Γ.Ε. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ - Κ.Γ.Ε. ΠΑΣΡΑ - Κ.Γ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Κ.Γ.Ε. ΒΟΛΟΤ - Κ.Γ.Ε. ΕΛΕΤΙΝΑ - 

Κ.Γ.Ε. ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ - Κ.Γ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΣΑ - Κ.Γ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΤ - Κ.Γ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑ - Κ.Γ.Ε. ΑΜΟΤ - Κ.Γ.Ε. ΙΣΕΑ -  
Κ.Γ.Ε. ΤΡΟΤ - Κ.ΓΕ. ΚΑΒΑΛΑ - Κ.Γ.Ε. ΜΤΣΙΛΗΝΗ - Κ.Γ.Ε. ΡΟΔΟΤ (μζςω των οικείων Λιμενικϊν Αρχϊν) 

4. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ PSC (μζςω των Κ.Γ.Ε. που ανικουν) 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Α.Β.S. (μζςω e-mail:abspiraeus@eagle.org) 
2. B.V.(μζςωe-mail: cpi@gr.bureauveritas.com) 
3. D.N.V.-GL (μζςω e-mail: piraeus@dnvgl.gr) 
4. K.R.S (μζςω e-mail: athens@krs.co.kr) 
5. L.R. Hellas (μζςω e-mail: piraeus@lr.org) 
6. Class NK.(μζςω e-mail: pr@classnk.or.jp) 
7. R.I.N.A. (μζςω e-mail: piraeus.office@rina.org) 
8. INSB (μζςω e-mail: insb@insb.gr ) 
9. Φοίνιξ Νθογνϊμων Α.Ε. (μζςω e-mail: hellas@phrs.gr ) 

 
ΙΙΙ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.  ΤΝΑΝΠ/Γρ. κ. Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ (υ.τ.α.) 
2.  ΤΝΑΝΠ /Γενικι Γραμματεία/Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα (υ.τ.α.) 
3.  ΤΝΑΝΠ/Γενικι Γραμματεία Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων/Γρ. κ. Γενικοφ Γραμματζα 
4.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ. κ. Α/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.) 
5.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ. κ. Αϋ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.) 
6.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ. κ. Βϋ Τ/Λ-ΕΛ.ΑΚΣ (υ.τ.α.) 
7.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΑϋ 
8.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΒϋ 
9.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΓϋ 
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10.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/Γρ.κ.ΔΚΔϋ 
11.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΕΠ  
12.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ 
13.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ 
14.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΚΕΠ/ΔΚΕΟ 
15.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΑΝ 
16.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΑ’/ΔΕΠΙΧ 
17.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΘ 
18.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΒϋ/ΔΝΕΡ 
19.  ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ/ΔΚΔϋ/ΔΗΔΕΠ 
20.  ΤΝΑΝΠ/Γρ.ΜΜΕ&Δ 
21.  ΤΝΑΝΠ/ΓΓ/ΓΔ/ΔΔ 
22.  ΤΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/Γρ. κασ ΓΔΛΛΠΝΕ 
23.  ΤΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ-Βϋ 
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