
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 259 /81 
 
Περί Κανονισµού ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών 
πλοίων.  
(ΦΕΚ 72/Α/26-3-81) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντες υπ’ όψει: 
 
1. Τα άρθρα 36 παρ. 2, 39 και 40 παρ. 1 (στ) του δια του Ν.∆. 187/73 κυρωθέντος Κώδικος 
∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου. 
2. Το άρθρον 4 του Νόµου 4473/1965 «περί ελέγχου της ναυσιπλοΐας, επιθεωρήσεως εµπορικών 
πλοίων και άλλων τινών διατάξεων. 
3. Την από 18.9.1980 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Εµπορικού Ναυτικού. 
4. Την υπ’ αριθ. 1219 από 19 Νοεµβρίου 1980 γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, 
προτάσει του επί της Εµπορικής Ναυτιλίας Υπουργού, απεφασίσαµεν:  
 

 
Άρθρον Πρώτον 

 
Κύρωσις 

 
Κυρούται και τίθεται εις εφαρµογήν ο Κανονισµός «περί ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και 
πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών πλοίων». 
 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Περί ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών πλοίων. 

 
Άρθρον 1 

 
Ορισµοί 

 
Κατά την εφαρµογήν του παρόντος Κανονισµού νοείται: 
 
α) Υπουργός: Ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας. 
β) Ε.Ε.Π.: Η εν Πειραιεί εδρεύουσα Επιθεώρησις Εµπορικών Πλοίων. 
γ) Πλοίον: Παν πλοίον εφ’ ου εφαρµόζεται ο παρών Κανονισµός. 
δ) Επιβατηγόν: Παν πλοίον µεταφέρον πλείονας των δώδεκα (12) επιβατών. 
ε) Φορτηγόν: Παν µη επιβατηγόν πλοίον. 
στ) Αλιευτικόν: Παν πλοίον προοριζόµενον δι’ αλιείαν, κατεργασίαν ή και µεταφοράν 
αλιευµάτων. 
ζ) Τουριστικόν: Παν επιβατηγόν πλοίον ασχολούµενον εις την εκτέλεσιν κυκλικών πλόων 
θαλασσίας περιηγήσεως και αναψυχής. 
η) Νέον πλοίον: Παν πλοίον του οποίου η τρόπις ετέθη µετά την 31.12.1977 ή η ευρεία 
µετασκευή των χώρων ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος ήρχισε µετά την 24.11.1977. 
θ) Υπάρχον πλοίον: Παν πλοίον όπερ δεν είναι νέον. 
ι) Πλοίαρχος: Ο εντεταλµένος ή ο πράγµατι ασκών την διακυβέρνησιν του πλοίου. 



ια) Πλήρωµα: Το σύνολον των προσώπων των ναυτολογηµένων επί του πλοίου ή οπωσδήποτε 
χρησιµοποιουµένων ή ασχολουµένων υπό οιανδήποτε ιδιότητα εν τω πλοίω και δια τας ανάγκας 
τούτου εκτός του Πλοιάρχου. 
ιβ) Επιβάτης: Παν πρόσωπον επιβαίνον του πλοίου εκτός: 

(ι) Του Πλοιάρχου και των µελών του πληρώµατος, και 
(ιι) των κάτω του ενός έτους παίδων. 

ιγ) Επιβαίνοντες: Ο Πλοίαρχος, το πλήρωµα και οι επιβάται.  
ιδ) Αξιωµατικοί: Οι εκάστοτε θεωρούµενοι ως τοιούτοι υπό των Κανονισµών εσωτερικής 
υπηρεσίας των πλοίων. 
ιε) Κατώτερον πλήρωµα: Πάντες οι λοιποί εκ του πληρώµατος. Εκ του κατωτέρου πληρώµατος 
θεωρούνται ως Υπαξιωµατικοί οι υπό των Κανονισµών εσωτερικής υπηρεσίας πλοίων 
χαρακτηριζόµενοι ως τοιούτοι. 
ιστ) Χώροι ενδιαιτήσεως: Οι κοιτώνες, τα εστιατόρια, τα αναρρωτήρια, οι µεσόδοµοι (αίθουσαι 
ψυχαγωγίας, καπνιστήρια), τα γραφεία και οι χώροι υγιεινής.  
ιζ) ∆ιεθνής πλους: Ο πλους υπό τινός Ελληνικού λιµένος εις τινα λιµένα της αλλοδαπής και 
αντιστρόφως, ως και ο πλους µεταξύ λιµένων της αλλοδαπής. 
ιη) Πλους µεγάλης ακτοπλοΐας: Ο µη βραχύς εσωτερικός πλους µεταξύ των λιµένων του 
εσωτερικού ή και µέχρι του λιµένος Βρινδησίου και των πλησίον αυτού λιµένων των Κυπριακών 
λιµένων ως και των Τουρκικών λιµένων από Κωνσταντινουπόλεως µέχρι και των έναντι του 
Καστελλορίζου τοιούτων. Εις την κατηγορίαν ταύτην περιλαµβάνονται, ενδεικτικώς οι πλόες, εκ 
Πειραιώς προς Κέρκυραν, Βρινδήσιον, Βόρειον Ελλάδα, Κωνσταντινούπολιν, Χίον, Μυτιλήνην, 
ή και µέχρι των έναντι ακτών της Τουρκίας, Κύπρου, Κρήτην και ∆ωδεκάνησον. 
ιθ) Πλους µικράς ακτοπλοΐας: Ο βραχύς εσωτερικός πλους εντός σχετικώς προησπισµένων 
θαλασσίων περιοχών, καθ’ ον το πλοίον δεν αποµακρύνεται πλέον των είκοσι (20) µιλίων της 
πλησιεστέρας ακτής. Εις την κατηγορίαν ταύτην περιλαµβάνονται ενδεικτικώς οι πλόες εκ 
Πειραιώς προς Κυκλάδας, Β. Σποράδας, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, λιµένας Ακαρνανίας και 
Αµβρακικού, προεκτεινόµενοι έστω και µέχρι Κερκύρας ή Πελοποννήσου ανατολικώς του 
Ταινάρου. 
 

Άρθρον 2 
 

Εφαρµογή 
 
Ο παρών Κανονισµός εφαρµόζεται: 
 
1. Επί των νέων πλοίων άνω των 100 κοχ., εκτός εκείνων των οποίων τα οριστικά συµβόλαια 
ναυπηγήσεώς των αποδεδειγµένως υπεγράφησαν µέχρι της 24.10.1977, η παραλαβή των δε έγινε 
προ της 31.12.1978. 
2. Επί υπαρχόντων πλοίων: 

α) Άνω των 500 κοχ., εφαρµόζονται αι διατάξεις των Κεφαλαίων ΙΙΙ και IV ως και αι 
ρητώς αναφερόµεναι, δια τοιαύτα πλοία, διατάξεις των Μερών Α΄, Β΄ και Γ΄ του Κεφαλαίου Ι 
του παρόντος Κανονισµού. 

β) 100-500 κοχ., εφαρµόζονται αι διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Κεφαλαίου ΙΙ ως 
και αι διατάξεις των Κεφαλαίων ΙΙΙ και IV του παρόντος Κανονισµού. 
3. Επί νέων και υπαρχόντων πλοίων υπό ξένην σηµαίαν, άνω των 200 κοχ., πλην των 
ρυµουλκών, τα οποία καταπλέουν εις Ελληνικούς λιµένας. Εις την περίπτωσιν ταύτην 
εφαρµόζονται αι διατάξεις περί νέων και υπαρχόντων πλοίων ως αύται προβλέπονται υπό των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 
 



4. Πλοία των οποίων η τρόπις ετέθη µετά την 31.12.1977 ή η µετασκευή άρχισε µετά την 
24.11.1977  και µέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Κανονισµού ταύτα θα συµµορφούνται 
προς τας διατάξεις περί νέων πλοίων του προϊσχύσαντος Κανονισµού.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 
 

Φορτηγά και επιβατηγά πλοία ών των 500 κοχ. 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

Γενικαί απαιτήσεις αφορώσαι εις τους χώρους ενδιαιτήσεως. 
 

Άρθρον 3 
 

Θέσις χώρων ενδιαιτήσεως 
 
 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Οι χώροι ενδιαιτήσεως, δέον όπως κατασκευάζωνται δια καταλλήλων υλικών και 
διαρρυθµίζωνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε να εξασφαλίζηται προστασία έναντι του ψύχους, 
των υψηλών θερµοκρασιών, των θορύβων και άνετος διαβίωσις των ενδιαιτωµένων.  

2. Οι κοιτώνες δέον όπως κατασκευάζωνται εις το µέσον ή το πρυµναίον τµήµα του 
πλοίου, η δε οροφή αυτών να ευρίσκεται άνωθεν της βαθυτέρας γραµµής φορτώσεως. Επί των 
επιβατηγών πλοίων η οροφή των κοιτώνων δύναται να ευρίσκεται και κάτωθεν της βαθυτέρας 
γραµµής φορτώσεως. 
Η Ε.Ε.Π. κατ’ εξαίρεσιν δύναται εις τινας περιπτώσεις να εγκρίνη θέσιν κοιτώνων εις άλλο 
σηµείον του πλοίου αλλά πρύµνηθεν του στεγανού διαφράγµατος συγκρούσεως, εφ’ όσον ο 
τύπος και η χωρητικότης των πλοίων επιτρέπουν τούτο εν συνδυασµώ προς την επιδιωκοµένην 
εξυπηρέτησιν του πλοίου. 

3. Οι κοιτώνες πλοίων εκτελούντων πλόας ∆ιεθνείς και Μεγάλης Ακτοπλοΐας, οι 
κατασκευαζόµενοι επί υπερκατασκευών ή υπερστεγασµάτων ή επί καταστρωµάτων, των οποίων 
το ύψος, άνωθεν της γραµµής φορτώσεως χειµώνος είναι µικρότερον των 2 1/2 µέτρων, δέον 
όπως µη έχουν απ’ ευθείας έξοδον εις ανοικτόν κατάστρωµα, εκτός εάν έναντι ταύτης υφίσταται 
µονίµου φύσεως κατασκεύασµα ικανόν να παρέχη επαρκή προστασίαν εκ των δυσµενών 
καιρικών συνθηκών. 

4. ∆εν θα υπάρχουν απ’ ευθείας ανοίγµατα προς τους κοιτώνας από χώρους φορτίου και 
µηχανηµάτων, ή από µαγειρεία και χώρους λυχνιών και χρωµάτων, ή από το µηχανοστάσιον, το 
κατάστρωµα και άλλες αποθήκες χύδην φορτίων και θαλάµους ξηράνσεως. 
Εκείνο το τµήµα του διαφράγµατος (µπουλµές) που διαχωρίζει τους ανωτέρω χώρους από τους 
κοιτώνες καθώς και τα εξωτερικά διαφράγµατα των κοιτώνων είναι επαρκούς αντοχής και 
υδατοστεγή και όπου είναι δυνατόν αεροστεγή.  
Εάν θύραι κοιτώνων και θύραι µηχανοστασίου ευρίσκονται επί του αυτού διαδρόµου, αι θύραι 
µηχανοστασίου δέον να κλείουν αυτοµάτως. 

5. Τα εστιατόρια δέον να ευρίσκονται πλησιέστερον του µαγειρείου και κατά το δυνατόν 
µακράν των κοιτώνων. 

6. Τα καπνιστήρια, αι αίθουσαι ψυχαγωγίας, τα αναρρωτήρια και γενικώς οι χώροι 
ενδιαιτήσεως των πλοίων, δέον να ευρίσκωνται εις θέσιν κατάλληλον προς τον σκοπόν δι’ ον 
προορίζονται. 

7. Η θέσις των αναρρωτηρίων επί των πλοίων δέον να είναι τοιαύτη ώστε να 
εξασφαλίζεται, ευχερώς, πρόσβασις εις ταύτα, άνεσις εις τους ασθενείς, απρόσκοπτος περίθαλψις 



και ησυχία εκ των θορύβων του µηχανοστασίου και των ελίκων υφ’ οιασδήποτε καιρικάς 
συνθήκας. Η διαρρύθµισις της εισόδου των αναρρωτηρίων, αι κλίναι, ο φωτισµός, η θέρµανσις 
και ο εξοπλισµός των εν γένει, δέον να ανταποκρίνωνται απολύτως προς τον σκοπόν δι’ ον 
προορίζονται. 

8. Πλυντήρια, λουτρά και αφοδευτήρια προοριζόµενα δια πλείονα του ενός άτοµα, δέον 
να ευρίσκωνται εις θέσιν, κατά το δυνατόν, πλησιεστέραν των κοιτώνων. 

9. Όπου υφίστανται πλείονα του ενός αφοδευτήρια, εντός του αυτού χώρου, δέον να 
κατασκευάζηται µεταξύ των διαχωριστικών διάφραγµα και να τοποθετώνται θύραι. 

10. Εις τους χώρους ενδιαιτήσεως προβλέπεται σύστηµα ικανοποιητικής 
αποστραγγίσεως. Οι σωλήνες είναι επαρκών διαστάσεων και είναι κατά τέτοιο τρόπο 
τοποθετηµένες ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος εµφράξεως και να εξυπηρετήται ο καθαρισµός. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Αι διατάξεις των εδαφίων (2), (4) και (8) της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου 
εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. 
 

Άρθρον 4 
 

Κατασκευή των χώρων ενδιαιτήσεως 
 
Α. Νέα πλοία:  
 

1. Τα διαφράγµατα των χώρων ενδιαιτήσεως τα ταυτιζόµενα µε τας πλευράς του πλοίου 
δέον να επενδύωνται δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, εξασφαλιζόµενης ούτω κατά το 
δυνατόν πλήρους µονώσεως, έναντι του ψύχους και του καύσωνος. 

2. Τα διαφράγµατα του φωταγωγού, αεραγωγού του µηχανοστασίου και αι σωληνώσεις 
ατµού, πετρελαίου και θερµού ύδατος, εφ’ όσον διέρχονται των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να 
επενδύωνται δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, ώστε να εξασφαλίζηται επαρκής µόνωσις προς 
πλήρη απορρόφησιν της ακτινοβολουµένης θερµότητος. 

3. Ανοικτά χαλύβδινα καταστρώµατα σχηµατίζοντα οροφήν χώρων ενδιαιτήσεως, δέον 
να επενδύωνται εσωτερικώς δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, ως εν εδαφ. 1 της παρούσης 
παραγράφου (Α). 

4. Η επιφάνεια της εσωτερικής επενδύσεως των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να είναι λεία 
και συνεχής, τοιαύτης δε συστάσεως ώστε να καθαρίζηται ευχερώς. 

5. Τα διαφράγµατα και αι οροφαί των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να έχουν φωτεινά 
χρώµατα εις τρόπον ώστε να καθίσταται ευχερής η διατήρησις της καθαριότητος αυτών. 

6. Τα δάπεδα των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να καλύπτωνται δια καταλλήλου υλικού, 
εξασφαλίζοντος µόνωσιν και αντοχήν εις την υγρασίαν. 

7. Αι συναρµογαί, µεταξύ δαπέδων και διαφραγµάτων, των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να 
καλύπτωνται δια καταλλήλου υλικού προς αποφυγήν ρωγµών. 

8. Τα περιφράγµατα των χώρων υγιεινής (λουτρά, πλυντήρια, αφοδευτήρια), δέον όπως 
συνίστανται εκ χάλυβος ή ετέρου καταλλήλου υλικού ώστε να µην επιτρέπουν διαρροάς προς 
τους γειτονικούς χώρους. 
Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής δέον όπως κατασκευάζωνται από στερεό υλικό ευκόλως 
καθαριζόµενο και αδιαπέραστο από υγρασία. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Αι διατάξεις των εδαφίων 1 και 3, της παραγράφου (Α) του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και 
επί των υπαρχόντων πλοίων µε την υποχρέωσιν της εκ τριµµάτων φελού επικαλύψεως των 



ελασµατίνων επιφανειών προς τον σκοπόν της µονώσεως ως ανωτέρω. Επίσης επί των 
υπαρχόντων πλοίων εφαρµόζονται και αι διατάξεις των εδαφίων 2 και 8 της παραγράφου (Α) του 
παρόντος άρθρου. 
 

 
Άρθρον 5 

 
Αερισµός, κλιµατισµός χώρων ενδιαιτήσεως 

 
Α. Νέα πλοία:  
 

1. Άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως του πλοίου, δέον όπως αερίζωνται επαρκώς, δια 
καταλλήλου µηχανικού συστήµατος, επιτυγχανόµενων τουλάχιστον δέκα (10) εναλλαγών του 
αέρος καθ’ ώραν των χώρων λογιζοµένων κενών. 

2. Εις εγκατάστασιν συστήµατος κλιµατισµού υποχρεούνται τα άνω των 10.000 κοχ. 
πλοία, ενώ δια τα πλοία µικροτέρας χωρητικότητος η ανωτέρω εγκατάστασις είναι προαιρετική. 
Εις τας περιπτώσεις δε εγκαταστάσεως συστήµατος κλιµατισµού, αντί των απαιτήσεων της 
παραγρ. 1, όσον αφορά τις εναλλαγές αέρος, ισχύουν οι ακόλουθες:  

α) Το σύστηµα δέον όπως διατάσσεται κατά τρόπον ώστε, ψυχρός αήρ να οδηγήται µέσω 
αγωγού εις παν διαµέρισµα των χώρων ενδιαιτήσεως, ο δε χρησιµοποιηθείς αήρ να εξέρχεται 
µέσω δικτυωτού ευρισκοµένου επί της θύρας ή του διαφράγµατος του διαµερίσµατος. 

β) Η ψυκτική ικανότης του συστήµατος, δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε να επιτυγχάνεται 
εσωτερική θερµοκρασία 29ο C µε σχετικήν υγρασία 50% περίπου όταν η εξωτερική θερµοκρασία 
είναι 35ο C και η σχετική υγρασία 70% περίπου. 

3. Τα ανοίγµατα εξαερισµού των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να τοποθετούνται κατά 
τοιούτον τρόπον ώστε να µη προκαλούνται κατά το δυνατόν ρεύµατα και ενόχλησις των 
ενδιαιτωµένων. 

4. Τα οριζόµενα εις το παρόν άρθρον µηχανικά συστήµατα αερισµού και κλιµατισµού 
των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον όπως λειτουργούν όπου και όταν αι κλιµατολογικαί ή αι καιρικαί 
συνθήκαι επιβάλλουν τούτο. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Επί υπαρχόντων πλοίων δέον όπως άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως αερίζωνται επαρκώς δια 
καταλλήλου µηχανικού συστήµατος ή συστήµατος εξασφαλίζοντος φυσικόν αερισµόν, 
ενισχυοµένου του αερισµού των πλοίων άτινα ταξιδεύουν εις τροπικάς περιοχάς, δια µηχανικών 
µέσων. 
 

Άρθρον 6 
 

Θέρµανσις των χώρων ενδιαιτήσεως 
 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Άπαντα τα πλοία δέον όπως εφοδιάζωνται δια καταλλήλου συστήµατος θερµάνσεως 
εις τρόπον ώστε οι χώροι ενδιαιτήσεως αυτών να θερµαίνωνται επαρκώς. 

2. ∆ια να θεωρηθή επαρκής η θέρµανσις των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον ούτοι να 
θερµαίνωνται είτε δια εγκαταστάσεως κεντρικής θερµάνσεως, είτε δι’ ενός συστήµατος 
κλιµατισµού, εξασφαλιζοµένης εντός των ανωτέρω χώρων σταθεράς θερµοκρασίας περίπου 20ο 
C, όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι -5ο C. 



3. Θερµαντικά µέσα δύνανται να είναι είτε ατµός, είτε ύδωρ, είτε αήρ, είτε κεκαλυµµένα 
ηλεκτρικά στοιχεία, είτε συνδυασµός τούτων, απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως 
δηλητηριωδών αερίων, θερµαστρών πετρελαίου ή ηλεκτρικών θερµαστρών µετά ακαλύπτων 
στοιχείων. 

4. Τα θερµαντικά σώµατα δέον να κατασκευάζωνται και τοποθετούνται κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε να αποκλείωνται κίνδυνοι πυρκαϊάς ή ατυχήµατος ή ενόχλησις των ενδιαιτωµένων. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Αι διατάξεις των εδαφίων 1, 3 και 4 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και 
επί των υπαρχόντων πλοίων. 
 

Άρθρον 7 
 

Φωτισµός των χώρων ενδιαιτήσεως 
 
Α. Νέα πλοία: 
 
1. Άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως δέον όπως φωτίζονται επαρκώς. 
2. Επαρκής θεωρείται ο φωτισµός ο οποίος παρέχει την δυνατότητα, εις άτοµον φυσιολογικής 
οπτικής οξύτητος, ανέτου αναγνώσεως, εις οιονδήποτε σηµείον, εφηµερίδος. 
3. Εντός των κοιτώνων, πλέον των λοιπών φωτιστικών σωµάτων, παρά την κεφαλήν εκάστης 
κλίνης, δέον να υφίστανται καταλλήλως διατεταγµένον φωτιστικόν σώµα, µετά διακόπτου, προς 
ανάγνωσιν. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Αι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί 
των υπαρχόντων πλοίων. 
 

Άρθρον 8 
 

∆ιάκρισις κοιτώνων 
 
Α. Νέα πλοία: 
 
1. Οι κοιτώνες αναλόγως των ενδιαιτωµένων διακρίνονται εις τας ακολούθους κατηγορίας: 

(ι) Πλοιάρχου 
(ιι) Αξιωµατικών, και 
(ιιι) Κατωτέρου πληρώµατος. 

2. Εξωτερικώς της θύρας εκάστου κοιτώνος, δέον να αναγράφεται καλαισθήτως, δια χαράξεως ή 
ανεξιτήλως, εις ποίαν των ανωτέρω κατηγοριών ανήκει ο κοιτών. Προκειµένου περί κοιτώνων 
κατωτέρου πληρώµατος αναγράφεται, οµοίως ως ανωτέρω και ο αριθµός των εν αυτώ 
ενδιαιτωµένων. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Αι διατάξεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων 
πλοίων. 
 

Άρθρον 9 



 
∆ιάθεσις κοιτώνων 

 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Εις τον Πλοίαρχον και τους Αξιωµατικούς, δέον να διατίθεται ατοµικός κοιτών. 
2. Εις το κατώτερον πλήρωµα, δέον να διατίθεται, είτε ατοµικός κοιτών, είτε κατ’ 

ανώτατον όριον, ανά δύο (2) άτοµα, εις κοιτών. 
3. Προκειµένου περί επιβατηγών πλοίων, επιτρέπεται η συνδιαµονή µέχρι και τεσσάρων 

(4) ατόµων. Επί φαλαινοθηρικών, αλιευτικών και επί πλοίων επεξεργασίας ιχθύων, η Ε.Ε.Π. 
δύναται να επιτρέψη συνδιαµονήν των φαλαινοθηρών και των αλιεργατών ανά (6) ή εφ’ όσον αι 
συνθήκαι δικαιολογούν τούτο, ανά δέκα (10). 

4. Οι άνδρες του πληρώµατος κατανέµονται, κατά το δυνατόν, εις τους κοιτώνας κατ’ 
ειδικότητας και κατά τοιούτον τρόπον ώστε οι έχοντες διάφορον φυλακήν να µη διαµένουν εις 
τον αυτόν κοιτώνα. Ωσαύτως οι απασχολούµενοι µόνον κατά την ηµέραν δέον όπως, κατά το 
δυνατόν, µη διαµένουν εις τους αυτούς κοιτώνες µετά των εκτελούντων φυλακάς ανδρών. 

5. Εάν µεταξύ του πληρώµατος, περιλαµβάνονται και γυναίκες, δέον να διατίθενται εις 
αυτάς, κεχωρισµένως του υπολοίπου πληρώµατος, κοιτώνες, του αριθµού τω κατά κοιτώνα 
καθοριζοµένου ως εν εδαφ. 1, 2 και 4 της παρούσης παραγράφου. 

6. Επί δεξαµενοπλοίων και πλοίων συνδεδυασµένων µεταφορών, χωρητικότητος άνω 
των 30.000 κοχ., δέον όπως διατίθεται ιδιαίτερος κοιτών εις έκαστον µέλος του πληρώµατος. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν ισχύν επί υπαρχόντων πλοίων. 
 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 
Ειδικαί απαιτήσεις χώρων ενδιαιτήσεως 

 
Άρθρον 10 

 
Εµβαδόν κοιτώνων 

 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Το εµβαδόν των κοιτώνων του Πλοιάρχου και του πληρώµατος των φορτηγών πλοίων 
εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται να είναι µικρότερον: 

α) Των 3,75 τετρ. µέτρων επί πλοίων 1.000 µέχρι 3.000 κοχ. 
β) Των 4,25 τετρ. µέτρων επί πλοίων 3.001 µέχρι 10.000 κοχ. 
γ) Των 4,75 τετρ. µέτρων επί πλοίων άνω των 10.000 κοχ. 
2. Εις φορτηγά πλοία άνω των 15.000 κοχ. και εις επιβατηγά άνω των 5.000 κοχ. οι 

κοιτώνες του Πλοιάρχου, Α΄ Μηχανικού, Υπάρχου δια τα επιβατηγά και Υποπλοιάρχου δια τα 
φορτηγά, δέον όπως διαθέτουν και δωµάτιον υποδοχής. 

3. Εις πλοία φορτηγά και επιβατηγά ολικής χωρητικότητος κατωτέρας των ως άνω 
καθοριζοµένων ορίων, εφ’ όσον µετά των κοιτώνων των εν τη προηγουµένη παραγράφω 
Αξιωµατικών δεν διατίθεται και δωµάτιον υποδοχής, το εµβαδόν αυτών, δέον να είναι: 

α) Τουλάχιστον 6,50 τετρ. µέτρων επί πλοίων µέχρι 3.000 κοχ. 
β) Τουλάχιστον 7,50 τ. µέτρων επί πλοίων άνω των 3.000 κοχ. 



4. Το εµβαδόν των κοιτώνων, των προοριζοµένων δια πλείονα του ενός (1) άτοµα, δέον 
να είναι: 

α) Τουλάχιστον 2,35 τ. µέτρων κατ’ άτοµον επί πλοίων 1.000 µέχρι 3.000 κοχ. 
β) Τουλάχιστον 5.00 τ. µέτρων δια δύο (2) άτοµα, 7,50 τ. µέτρων δια τρία (3) άτοµα 

κ.ο.κ. επί πλοίων, άνω των 3.000 κοχ. 
5. Επί επιβατηγών πλοίων ασχέτως χωρητικότητος και επί φορτηγών πλοίων 500 µέχρι 

1.000 κοχ. το ελάχιστον εµβαδόν των κοιτώνων δύναται να είναι µικρότερον του καθοριζοµένου 
εις τα εδάφια 1, 3 και 4 της παρούσης παραγράφου κατά ποσοστόν εκ 10%. 

6. Κατά την καταµέτρησιν του εµβαδού των κοιτώνων, ως ωφέλιµοι επιφάνειαι 
λαµβάνονται υπ’ όψιν και αι καταλαµβανόµεναι υπό των κλινών, των ερµαρίων, των 
βιβλιοθηκών, των τραπεζών και υπό πάσης εν γένει της επιπλώσεως και εξοπλισµού αυτών, 
εκτός, των ακανονίστου σχήµατος επιφανειών, άτινες είναι ακατάλληλοι προς τοποθέτησιν 
επίπλων ή δεν επιτρέπουν την κυκλοφορίαν. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Προκειµένου περί υπαρχόντων φορτηγών και επιβατηγών πλοίων, δέον όπως δι’ εκάστον άτοµον 
διατίθενται 4,40 κυβικά µέτρα και 1,40 τετραγωνικά µέτρα επιφανείας δαπέδου κοιτώνος.  
 

Άρθρον 11 
 

Ύψος χώρων ενδιαιτήσεως 
 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Εις πάντα τα διαµερίσµατα των χώρων ενδιαιτήσεως του πλοίου δέον όπως, 
εξασφαλίζεται ελευθέρα κυκλοφορία. 

2. Το καθαρόν ύψος των χώρων ενδιαιτήσεως εις τα σηµεία ελευθέρας κυκλοφορίας δέον 
να είναι τουλάχιστον 1,95 µ. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Εις υπάρχοντα πλοία ίνα αναγνωρισθή διαµέρισµά τι ως κατάλληλον δια την ενδιαίτησιν 
πληρώµατος, δέον να έχη ύψος τουλάχιστον 2,29 µ., προκειµένου περί πλοίων άνω των 1.600 
κοχ. και 2,13 προκειµένου περί µικροτέρων πλοίων. Το ύψος µετρείται µεταξύ των άνω όψεων 
των ζυγών. 
 

Άρθρον 12 
 

∆ιάδροµοι χώρων ενδιαιτήσεως και προστατευτικά κιγκλιδώµατα 
 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Οι διάδροµοι των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να πληρούν τας κάτωθι προϋποθέσεις: 
α) (ι) Εις φορτηγά (φ/γ) πλοία κάτω των 1.600 κοχ. το ελάχιστον καθαρόν εύρος των 

κυρίων διαδρόµων να είναι 0,75 µ. 
(ιι) Εις φορτηγά (φ/γ) πλοία από 1.600 - 10.000 κοχ. ελάχιστον καθαρόν εύρος των 

κυρίων διαδρόµων να είναι 0,85 µ. 
(ιιι) Εις φορτηγά (φ/γ) πλοία άνω των 10.000 κοχ. το ελάχιστον καθαρόν εύρος των 

κυρίων διαδρόµων να είναι τουλάχιστον 1,00 µ. 



(ιν) Εις επιβατηγά (ε/γ) πλοία µικράς ακτοπλοΐας και µεγαλυτέρων ταύτης πλόων το 
εύρος των διαδρόµων να καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµόν των εξυπηρετουµένων εις έκαστον 
διαµέρισµα προσώπων. Προς τούτο λαµβάνωνται υπ’ όψιν αι κατά περίπτωσιν ισχύουσαι 
διατάξεις «περί πυριµάχου προστασίας Ε/Γ πλοίων». Πάντως το εύρος των κυρίων διαδρόµων εν 
ουδεµιά περιπτώσει επιτρέπεται να είναι µικρότερον του 0,90 µ.  

β) Φέρουν χειρολαβάς εις µίαν τουλάχιστον πλευράν προς συγκράτησιν του 
πληρώµατος. Αι χειρολαβαί αύται δεν θεωρούνται ως εµπόδια δια τον προσδιορισµόν του 
καθαρού εύρους των διαδρόµων. 

γ) Τηρούνται πάντοτε ελεύθεροι αποσκευών ή ετέρων αντικειµένων εµποδιζόντων την 
κυκλοφορίαν. 

2. Απαγορεύεται η, εις τους διαδρόµους, ως και εις τας αίθουσας ψυχαγωγίας, τα 
εστιατόρια και τους λοιπούς κοινοχρήστους χώρους, τοποθέτησις πτυσσοµένων κλινών, 
κλινοστρωµνών κλπ. προς διανυκτέευσιν µελών πληρώµατος. 

3. Προστατευτικά µεταλλικά κιγκλιδώµατα, ύψους ως τούτο καθορίζεται υπό της 
εκάστοτε εν ισχύι ∆. Συµβάσεως περί γραµµών φορτώσεως, ή ισοδύναµα µέσα, δέον όπως 
τοποθετούνται περιφερειακώς των ανοικτών καταστρωµάτων. Κιγκλιδώµατα πλευρών 
καταστρωµάτων κειµένων προς την θάλασσαν, δέον όπως αποτελούνται εκ τριών σειρών 
κιγκλίδων, λοιπά κιγκλιδώµατα δύνανται να αποτελούνται εκ δύο σειρών κιγκλίδων.  
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Αι διατάξεις των εδαφίων 2 και 3 της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και 
επί των υπαρχόντων πλοίων. 
 

Άρθρον 13 
 

Κλίναι 
 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Εις τον Πλοίαρχον και πάντα τα µέλη του πληρώµατος δέον όπως διατίθενται 
ιδιαιτέρα κλίνη των ακολούθων διαστάσεων: 

α) Του Πλοιάρχου ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,98Χ1,20 µ. 
β) Των Αξιωµατικών ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,98Χ1,00 µ. 
γ) Του κατωτέρου πληρώµατος ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,98Χ0,80 µ. 
2. Εις πλοία κάτω των 1.600 κοχ. αι ελάχισται διαστάσεις της κλίνης του Πλοιάρχου 

δύνανται να είναι 1,98Χ1.00 µ. 
3. Τα πλαίσια των βάσεων των κλινών, δέον να ευρίσκωνται εις απόστασιν 30 

εκατοστοµέτρων από του δαπέδου των κοιτώνων. Αι κλίναι δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται, 
παρά των δύο, η µία ύπερθεν της άλλης, εξαιρέσει των επιβατηγών και των αλιευτικών πλοίων 
ένθα επιτρέπεται και πλέον των δύο. 

4. Αι κλίναι, δέον όπως τοποθετούνται κατά την διαµήκη έννοιαν του πλοίου, εκτός εάν 
τούτο δεν καθίσταται δυνατόν. 

5. Όπου αι κλίναι τοποθετούνται πλησίον των εξωτερικών πλευρών του πλοίου, ή 
πλησίον διαφραγµάτων, των οποίων η ετέρα όψις εκτίθεται εις δυσµενείς καιρικάς καταστάσεις 
ψύχους ή θερµότητος υπό υψηλάς θερµοκρασίας, δέον να προβλέπεται κατάλληλος µόνωσις δια 
ξύλου ή ετέρου ισοδυνάµου µονωτικού υλικού, διαχωρίζουσα την κλίνην από τας πλευράς ή τα 
διαφράγµατα του πλοίου. 

6. Απαγορεύεται η τοποθέτησις δύο ή περισσοτέρων κλινών εν επαφή κατά πλευράν. 
Τούτο επιτρέπεται µόνον εις τα επιβατηγά και τα αλιευτικά πλοία, εφ’ όσον υπάρχει διάδροµος 



προς τας πλευράς των κλινών, τας αντιθέτους των εφαπτοµένων και, παραπέτασµα µεταξύ των 
δύο κλινών. 
 

7. Το πλαίσιον της βάσεως εκάστης κλίνης, δέον όπως είναι µεταλλικόν ή ξύλινον, η δε 
βάσις να συνίσταται εκ συνδυασµού ελατηρίων εξασφαλιζόντων ελαστικότητα ή να φέρη 
κλινοστρωµνήν πληρούσαν την απαίτησιν ταύτην (στρωµατέξ).  

8. ∆ι’ εκάστην κλίνην, δέον όπως διατίθεται κλινοστρωµνή. 
9. Όταν χρησιµοποιώνται σωληνοειδή πλαίσια δια την κατασκευήν της βάσεως της 

κλίνης, ταύτα δέον να είναι εσφραγισµένα δια λόγους συντηρήσεως και υγιεινής.  
10. Αι εξωτερικαί πλευραί των κλινών, δέον όπως κατασκευάζωνται εκ σκληράς ξυλείας 

ή ετέρου καταλλήλου υλικού. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Προκειµένου περί υπαρόντων πλοίων, δέον όπως διατίθεται εις τον Πλοίαρχον και πάντα τα µέλη 
πληρώµατος ιδιαίτερα κλίνη ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,90 Χ 0,68 µ. Αι διατάξεις των 
εδαφίων 6, 7 και 8 της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των 
υπαρχόντων πλοίων. 
 

Άρθρον 14 
 

Επίπλωσις και εξοπλισµός των κοιτώνων 
 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Εντός εκάστου κοιτώνος, δέον να υφίσταται ιδιαίτερον ερµάριον δι’ έκαστον 
ενδιαιτώµενον και επαρκής αριθµός κρεµαστρών. Αι ελάχισται διαστάσεις των ερµαρίων, δέον 
να είναι ύψος 1,60 µ. και διατοµής 0,27 µ2. 

2. Εις έκαστον ενδιαιτώµενον, δέον να διατίθεται επίσης συρτάριον χωρητικότητος 
τουλάχιστον 0,055 κυβ. µέτρων. 

3. α) Άπαντες οι κοιτώνες, δέον να είναι εφωδιασµένοι δια καταλλήλων ατοµικών 
καθισµάτων αναλόγως του αριθµού των ενδιαιτωµένων, πλην της περιπτώσεως όπου υφίσταται 
ανάκλιντρον (καναπές) όπου δεν απαιτούνται περισσότερα του ενός καθίσµατα. 

β) Οι θαλαµίσκοι Αξιωµατικών, δέον να διαθέτουν ανάκλιντρον (καναπέ) διαστάσεων 
αναλόγων προς την επιφάνειαν εκάστου θαλαµίσκου. 

4. Εις έκαστον κοιτώνα, δέον όπως υπάρχη τράπεζα ή γραφείον µονίµου τύπου ή τύπου 
φέροντος προεκτάσεις, αι οποίαι διπλώνουν προς τα κάτω ή συµπτύσσονται εντός αυτού. 

5. Αι παραφωτίδες των κοιτώνων, δέον όπως φέρουν παραπετάσµατα.  
6. Εντός των κοιτώνων, δέον όπως υφίσταται, καθρέπτες και, ει δυνατόν, µικρά ερµάρια 

δια την φύλαξιν µικρών αντικειµένων. 
7. Πλησίον των κοιτώνων, δέον να διατίθεται µικρά αποθήκη µετά επαρκούς αριθµού 

κρεµαστρών, κατάλληλος δια την τοποθέτησιν ενδυµασιών εργασίας. Ο χώρος ούτος δέον όπως 
αερίζεται επαρκώς. 

8. Επί αλιευτικών πλοίων, εφ’ όσον δεν υφίστανται εις τα εστιατόρια θέσεις δι’ άπαντας 
τους επιβαίνοντας, κατάλληλος τράπεζα, δέον να υφίσταται εντός των κοιτώνων, δια την 
εστίασιν επ’ αυτής των εις τον κοιτώνα ενδιαιτωµένων.  
Εις την περίπτωσιν ταύτην, πλέον της τραπέζης, εντός των κοιτώνων ή εις θέσιν πλησίον αυτών, 
δέον να υφίστανται κατάλληλα ερµάρια δια την τοποθέτησιν αποκλειστικώς των συσκευών 
εστιάσεως. 

9. Αι αποθήκαι και τα ερµάρια, δέον να φέρουν ανοίγµατα εις το ανώτατον και 
κατώτατον σηµείον αυτών προς αερισµόν. 



10. Η επίπλωσις εν γένει των κοιτώνων, δέον να είναι κατασκευασµένη εκ λείων και 
στερεών υλικών µη υποκειµένων εις στρεβλώσεις. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Προκειµένου περί υπαρχόντων πλίων, δέον όπως εντός εκάστου κοιτώνος υφίσταται ιδιαίτερον 
ερµάριον, δι’ έκαστον ενδιαιτώµενον ελαχίστων διαστάσεων 1,60 µ. ύψους και διατοµής 0,20 µ2 
και επαρκής αριθµός κρεµαστρών. Αι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος 
άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. 
 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 
Κοινόχρηστοι χώροι – Μέσα ψυχαγωγίας 

 
Άρθρον 15 

 
Εστιατόρια 

 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Επί των πλοίων, εξαιρουµένων των επιβατηγών των εκτελούντων πλόας µικράς 
ακτοπλοΐας και βραχυτέρους, δέον να υφίσταται ιδιαίτερον εστιατόριον δια τον Πλοίαρχον και 
τους αξιωµατικούς και έτερον, κεχωρισµένον, δια το κατώτερον πλήρωµα. 

2. Τα εστιατόρια, δέον να είναι τοιούτων διαστάσεων και να είναι κατά τοιούτον τρόπον 
διαρρυθµισµένα, ώστε άπαντα τα άτοµα, δια την εξυπηρέτησιν των οποίων προορίζονται, να 
δύνανται να εστιώνται ταυτοχρόνως. Τα επιβατηγά και αλιευτικά πλοία επιτρέπεται να διαθέτουν 
εστιατόρια κατάλληλα δια την ταυτόχρονον εστίασιν ποσοστού µόνον εκ του πληρώµατος, 
τούτου καθοριζοµένου υπό της Επιθεωρήσεως Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ), λαµβανούσης υπ’ 
όψιν τα εκτελούµενα ταξείδια, τας συνθήκας εργασίας εφ’ εκάστου πλοίου και τα εν παραγράφω 
8 του άρθρου 14 του παρόντος Κανονισµού προβλεπόµενα δια τα αλιευτικά πλοία. 

3. Εκάστη τράπεζα εστιατορίου δέον να διαθέτη επιφάνειαν τουλάχιστον 0,25 µ2 και 
µετωπικόν εύρος τουλάχιστον 0,55 µ. δι’ εκάστον άτοµον. Η επιφάνεια δέον να συνίσταται εκ 
καταλλήλου υλικού και να φέρη κολλητάς ενώσεις. Αι τράπεζαι και τα καθίσµατα δέον να 
τοποθετούνται κατά τοιούτον τρόπον ώστε η πρόσβασίς των να είναι ευχερής. 
Αι έδραι των καθισµάτων δέον να κατασκευάζωνται εξ υλικού ανθεκτικού εις την υγρασίαν και 
να µη φέρουν σχισµάς. 

4. Τα εστιατόρια, αναλόγως του πληρώµατος, δέον να εξοπλίζωνται δι’ ειδών εστιάσεως. 
5. Εις άπαντα τα πλοία πλησίον εκάστου εστιατορίου, δέον να διατίθενται: 
α) Κατάλληλος εγκατάστασις παροχής φυσικού και θερµού ύδατος µετά λεκανών δια την 

πλήσιν των σκευών εστιάσεως.  
β) Σκευοφυλάκιον δια την φύλαξιν αυτών. 
γ) Ηλεκτρικόν ψυγείον προς εξυπηρέτησιν των χρησιµοποιούντων το εστιατόριον µελών 

πληρώµατος, και 
δ) Εγκατάστασις παροχής ψυχρού γλυκέος ύδατος ή φορητού ψύκτου ύδατος εις 

κοινοχρήστους χώρους. 
6. Η ΕΕΠ δύναται να εξαιρή της συµµορφώσεως προς απάσας ή ενίας εκ των 

απαιτήσεων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιβατηγά πλοία, εφ’ όσον εκ της φύσεως και 
των ειδικών συνθηκών του ταξειδίου των, δεν κρίνονται ως απαραίτητοι ή δεν τυγχάνουν 
πρακτικώς εφαρµόσιµοι. 
 



Β. Υπάρχοντα πλοία: 
 
Αι διατάξεις των εδαφίων 1, 2, 4, 5 και 6 της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου 
εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. 
 

 
Άρθρον 16 

 
Αίθουσαι ψυχαγωγίας – Καπνιστήρια 

 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Πλοία 500 – 15.000 κοχ., δέον όπως διαθέτουν εν καπνιστήριον δια τον Πλοίαρχον και 
τους Αξιωµατικούς και εν δια το κατώτερον προσωπικόν. 

2. Πλοία άνω των 15.000 κοχ., δέον όπως διαθέτουν πέραν των εν παρ. 1 και αίθουσαν 
ψυχαγωγίας. 

3. Οι κατά τ' ανωτέρω χώροι καπνιστηρίων δυνατόν να είναι συνεχόµενοι µετά των 
εστιατορίων, εφ’ όσον διαθέτουν την κατάλληλον επιφάνειαν, αλλά ουχί ενιαίοι µετ’ αυτών. 

4. Τα καπνιστήρια, δέον να εφοδιάζονται δι’ επιτραπεζίων παιγνιδίων (σκάκι – τάβλι – 
κλπ.). Αι αίθουσαι ψυχαγωγίας δέον να εφοδιάζωνται αναλόγως του αριθµού των µελών του 
πληρώµατος, δι’ ικανού αριθµού επιτραπεζίων παιγνιδίων και δια τραπέζης επιτραπεζίου 
αντισφαιρίσεως (πίγκ – πόγκ). 

5. Τα καπνιστήρια και αι αίθουσαι ψυχαγωγίας δέον όπως κατασκευάζωνται, 
επιπλώνονται και εξοπλίζωνται κατά τρόπον εξυπηρετούντα τον σκοπόν δι’ ον προορίζονται. 

6. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρµόζονται επί των επιβατηγών πλοίων 
των εκτελούντων πλόας µικράς ακτοπλοΐας και βραχυτέρους. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
Αι διατάξεις της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου, εκτός του εδαφίου 4 αυτής δεν 
εφαρµόζονται επί των υπαρχόντων επιβατηγών πλοίων και των υπαρχόντων φορτηγών πλοίων 
των κάτω των 15.000 κοχ. εφ’ όσον οι διατιθέµενοι, ως εστιατόρια Αξιωµατικών και λοιπού 
πληρώµατος, χώροι, είναι επαρκείς και προσφέρονται και δια την ψυχαγωγίαν του πληρώµατος 
κατά τας ώρας µη εστιάσεως. Εις πλοία µη υποχρεούµενα όπως διαθέτουν και µη διαθέτοντα 
καπνιστήρια ή αίθουσαν ψυχαγωγίας, τα ανωτέρω µέσα ψυχαγωγίας (επιτραπέζια παιγνίδια) δέον 
όπως διατίθενται εις τα χρησιµοποιούµενα, παραλλήλως και ως χώροι ψυχαγωγίας, εστιατόρια. 
 

 
Άρθρον 17 

 
Βιβλιοθήκαι 

 
Νέα πλοία και Υπάρχοντα πλοία: 
 

1. Πλοία 1.600 κοχ. και άνω δέον όπως εφοδιάζωνται δια βιβλιοθήκης εµπλουτισµένης 
δια καταλλήλων βιβλίων, µορφωτικού ιδία περιεχοµένου, εκ των παρά του ΥΕΝ συνιστωµένων. 
Ειδικώτερον πλοία 1.600 έως 3.000 κοχ. εφοδιάζονται δια (50) τουλάχιστον βιβλίων, πλοία 3.001 
έως 8.000 κοχ. εφοδιάζονται δια (80) τουλάχιστον βιβλίων και πλοία 8.001 κοχ. και άνω 
εφοδιάζονται δια (120) τουλάχιστον βιβλίων τακτικώς ανανεουµένων ως και δια 
κινηµατογραφικών ταινιών ή ταινιών τηλεοράσεως κλειστού κυκλώµατος, αναλόγως της 
φεροµένης επί του πλοίου συσκευής, διδακτικού περιεχοµένου σχετικώς µε τα ληπτέα µέτρα 
προστασίας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, τας επιχειρήσεις διασώσεως πλοίου και 



επιβαινόντων εξ αιτίων ναυτικών ατυχηµάτων (ως πυρκαϊάς, προσαράξεως, ακυβερνησίας κλπ.). 
Η προβολή των ταινιών τούτων πραγµατοποιήται µερίµνη του Πλοιάρχου εκ περιτροπής κατά 
συχνά χρονικά διαστήµατα προς επιµόρφωσιν του πληρώµατος και ειδικώτερον των νέων 
ναυτικών. 

2. Αι βιβλιοθήκαι, δέον να τοποθετούνται εις το καπνιστήριον Αξιωµατικών, επί των 
κάτω των 15.000 κοχ. πλοίων, και εις την αίθουσαν ψυχαγωγίας επί των άνω των 15.000 κοχ. Εις 
πλοία µη υποχρεούµενα όπως διαθέτουν και µη διαθέτοντα καπνιστήρια ή αίθουσαν ψυχαγωγίας, 
η βιβλιοθήκη θα δύναται να τοποθετήται εις οιονδήποτε πρόσφορν χώρον. 

3. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται επιβατηγών πλοίων εκτελούντων 
ηµερινούς πλόας. 
 

 
Άρθρον 18 

 
Μέσα ψυχαγωγίας 

 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Πλοία 500 µέχρι 1.600 κοχ. δέον όπως εφοδιάζωνται δια των κάτωθι µέσων 
ψυχαγωγίας: 

α) Ραδιοφώνου παγκοσµίου λήψεως δι’ έκαστον καπνιστήριον και 
β) Τηλεοράσεως ανοικτού κυκλώµατος δι’ έκαστον καπνιστήριον ή εστιατόριον. 
2. Πλοία 1.601 µέχρι 8.000 κοχ. δέον να εφοδιάζωνται δια των κάτωθι µέσων 

ψυχαγωγίας:  
α) Ραδιοφώνου παγκοσµίου λήψεως δι’ έκαστον καπνιστήριον. 
β) Τηλεοράσεως ανοικτού κυκλώµατος δι’ έκαστον καπνιστήριον ή εστιατόριον. 
γ) Μαγνητοφώνου ή κασσετοφώνου, ή συσκευής δισκοφώνου (πικ – απ) ανεξαρτήτου ή 

εξαρτηµένης µετά του ραδιοφώνου. Οιαδήποτε εκ των ανωτέρω συσκευών υφίστανται εις το 
πλοίον δέον να είναι συνδεδεµένη µετά µεγαφώνων κατεστηµένων εις τα καπνιστήρια και 
εστιατόρια. 

3. Πλοία 8.001 κοχ. και άνω, δέον να εφοδιάζωνται των κάτωθι µέσων ψυχαγωγίας:  
α) Ραδιοφώνου παγκοσµίου λήψεως δι’ έκαστον καπνιστήριον. 
β) Τηλεοράσεως ανοικτού και κλειστού κυκλώµατος έκαστον καπνιστήριον ή 

εστιατόριον, της τηλεοράσεως κλειστού κυκλώµατος δυναµένης να αντικατασταθή υπό 
κινηµατογράφου.  

γ) Μαγνητοφώνου ή κασσετοφώνου, ή συσκευής δισκοφώνου (πικ – απ) ανεξαρτήτου ή 
εξηρτηµένης µετά του ραδιοφώνου. Οιαδήποτε εκ των ανωτέρω συσκευών υφίσταται εις το 
πλοίον δέον να είναι συνδεδεµένη µετά µεγαφώνων κατεστηµένων εις τα καπνιστήρια και 
εστιατόρια. 

4. Επί φορτηγών πλοίων άνω των 15.000 κοχ. και επιβατηγών πλοίων άνω των 5.000 
κοχ., οι κοιτώνες του Πλοιάρχου και Α΄ Μηχανικού, δέον να εφοδιάζωνται δια: 

α) Τηλεοράσεως, 
β) Ραδιοφώνου, και 
γ) Μικρού ηλεκτρικού ψυγείου. 
5. Τα επιβατηγά πλοία τα εκτελούντα πλόας εσωτερικού ανεξαρτήτως χωρητικότητος, 

δέον να εφοδιάζωνται δια των εν εδαφίω 1 της παρούσης παραγράφου µέσων ψυχαγωγίας. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
Αι διατάξεις της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου εκτός του εδαφίου 4 ταύτης, 
εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. 
 



 
Άρθρον 19 

 
Αφοδευτήρια – Λουτήρες – Νιπτήρες 

 
Α΄ Νέα πλοία: 
 

1. (α) Επί παντός πλοίου, δέον όπως διατίθεται εις κατάλληλον χώρον δια τους 
Αξιωµατικούς και το κατώτερον πλήρωµα τουλάχιστον εν (1) εφοδευτήριον, λουτρόν ή 
καταιονητήρος (ντους) και νιπτήρ τροφοδοτούµενος δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος, ανά 
εξ άτοµα δια τα οποία δεν διατίθενται εγκαταστάσεις υγιεινής καθοριζόµεναι εις τας εποµένας 
παραγράφους του παρόντος άρθρου. Οσάκις επί του πλοίου απασχολούνται και γυναίκες δέον να 
διατίθενται ιδιαίτεραι υγειονοµικαί εγκαταστάσεις δι’ αυτάς. 

(β) Επί παντός πλοίου, δια τον Πλοίαρχον, δέον να υφίσταται συνεχοµένως του κοιτώνος 
ιδιαίτερον λουτρόν µετά αφοδευτηρίου, λουτήρος ή καταιονητήρος (ντους) και νιπτήρος 
τροφοδοτουµένων δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος. Ο νιπτήρ δύναται να είναι 
εγκατεστηµένος εντός του κοιτώνος. 

2. Επί πλοίων 5.000 µέχρι 15.000 κοχ. πέντε (5) τουλάχιστον κοιτώνες, των αρχαιοτέρων 
κατά τας οικείας διατάξεις Αξιωµατικών, δέον να διαθέτουν συνεχόµενον ιδιαίτερον λουτρόν 
µετά αφοδευτηρίου, λουτήρος ή καταιονητήρος (ντους) και νιπτήρος τροφοδοτουµένων δια 
θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος. Ο νιπτήρ δύναται να είναι εγκατεστηµένος εντός του 
κοιτώνος. 

3. Επί πλοίων 15.001 κοχ. και άνω οι κοιτώνες των Αξιωµατικών δέον να διαθέτουν, 
συνεχόµενον ιδιαίτερον λουτρόν µετά αφοδευτηρίου, λουτήρος ή καταιονητήρος (ντους) και 
νιπτήρος, τροφοδοτουµένων δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος. Ο νιπτήρ δύναται να είναι 
εγκατεστηµένος εντός του κοιτώνος. 

4. Επί πλοίων 25.001 κοχ. και άνω, πλην των επιβατηγών, δια κάθε δύο µέλη του 
κατωτέρου πληρώµατος, δέον να διατίθεται λουτρόν µετά αφοδευτηρίου, λουτήρος ή 
καταιονητήρος (ντους) και νιπτήρος, τροφοδοτουµένων δια θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος, 
είτε συνεχόµενον µεταξύ δύο κοιτώνων, είτε κείµενον έναντι των εισόδων δύο παρακειµένων 
κοιτώνων. 

5. Επί πλοίων 5.001 κοχ. και άνω, εξαιρέσει των επιβατηγών, εις έκαστον κοιτώνα 
αξιωµατικού ή κατωτέρου πληρώµατος, δέον να διατίθεται νιπτήρ τροφοδοτούµενος δια γλυκέος 
θερµού και ψυχρού ύδατος, εκτός εάν υφίσταται νιπτήρ εγκατεστηµένος εντός λουτρού, 
συµφώνως προς τα εδάφια 2, 3 και 4 της παρούσης παραγράφου. 

6. Άνωθεν εκάστου νιπτήρος, δέον να υφίσταται καθρέπτης ικανών διαστάσεων και 
ηλεκτροδότης (πρίζα) στεγανού τύπου δια ξυριστικάς µηχανάς. 

7. Επί πλοίων 1.600 κοχ. και άνω, δέον να διατίθενται: 
α) αφοδευτήριον περιλαµβάνον λεκάνην και νιπτήρα τροδοτοτούµενον δια γλυκέος 

θερµού και ψυχρού ύδατος, πλησίον της γεφύρας, προς εξυπηρέτησιν των εν αυτή εκτελούντων 
υπηρεσίαν ανδρών, και 

β) αφοδευτήριον, οµοίως ως ανωτέρω, πλησίον του µηχανοστασίου, προς εξυπηρέτησιν 
των εις τούτο εκτελούντων υπηρεσίαν ανδρών. 

8. Επί επιβατηγών και αλιευτικών πλοίων των οποίων το συνήθως χρησιµοποιούµενον 
προσωπικόν, υπερβαίνει τα εκατόν άτοµα, του ιδίου φύλου, να διατίθεται εν αφοδευτήριον ανά 
10 άτοµα. 

9. Εν πάση περιπτώσει ο αριθµός των αφοδευτηρίων δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος 
των: 

α) τριών (3) εις πλοία 500 µέχρις 800 κοχ.,  
β) τεσσάρων (4) εις πλοία 801 µέχρι 3.000 κοχ., 
γ) πέντε (5) εις πλοία 3.001 µέχρις 6.000 κοχ., 



δ) εξ (6) εις πλοία άνω των 6.001 κοχ. 
10. Επί επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας µικράς ακτοπλοΐας και µακρυτέρους και 

επί φορτηγών πλοίων, µεταξύ του πληρώµατος των οποίων συµπεριλαµβάνονται περισσότεραι 
των τριών γυναικών, δέον να διατίθεται εις αυτάς τουλάχιστον εν αφοδευτήριον. 

11. Εάν ο σταθµός ασυρµάτου ευρίσκεται εις αποµεµακρυσµένον σηµείον από τους 
χώρους ενδιαιτήσεως, δέον να υφίσταται ιδιαίτερος και πλήρης χώρος υγιεινής πλησίον αυτού. 

12. Τα αφοδευτήρια δέον όπως εξαερίζωνται απ’ ευθείας εις την ατµόσφαιραν 
ανεξαρτήτως από κάθε άλλο τµήµα των χώρων ενδιαιτήσεως. 

13. Εις άπαντα τα αφοδευτήρια θα διατίθεται επαρκές ρέον ύδωρ, κατά πάντα χρόνον, 
χειριζόµενον ανεξαρτήτως. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
Προκειµένου περί υπαρχόντων πλοίων δέον όπως διατίθεται εις κατάλληλον χώρον δια το 
προσωπικόν αυτού, εν (1) αφοδευτήριον, λουτρόν ή καταιονηπτήρ (ντους) ανά οκτώ (8) άτοµα 
δια τα οποία δεν διατίθενται ιδιαίτεροι χώροι υγιεινής. 

Επίσης δέον όπως διατίθεται εις (1) νιπτήρ ανά εξ άτοµα. Εάν ο αριθµός πληρώµατος 
υπερβαίνει τους εκατόν δέον να διατίθεται ανά εν εισέτι αφοδευτήριον ανά 20 άτοµα δια τους 
πλέον των εκατόν. Αι διατάξεις των εδαφίων 11, 12 και 13 της παραγράφου Α΄ του παρόντος 
άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. 
 

 
Άρθρον 20 

 
Μέσα πλύσεως 

 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Επί παντός φορτηγού πλοίου, δέον όπως διατίθενται εν ή περισσότερα µέσα πλύσεως 
του ιµατισµού (πλυντήρια µηχανοκίνητα ή  ηλεκτροκίνητα) επαρκούς χωρητικότητος και 
ικανότητος δια την εξυπηρέτησιν του προσωπικού του πλοίου. Επίσης δέον να διατίθενται µέσα 
ξηράνσεως ή χώροι ξηράνσεως του πλυνοµένου ιµατισµού καταλλήλως, θερµαινόµενοι και 
εξαεριζόµενοι, ως και µέσα σιδηρώµατος και ιµατισµού. 

2. Επιβατηγά πλοία εκτελούντα πλόας εξωτερικού, δέον όπως διαθέτουν εν (1) 
µηχανοκίνητον ή ηλεκτροκίνητον πλυντήριον ανά είκοσι πέντε (25) άτοµα. Της απαιτήσεως 
ταύτης απαλλάσσονται τα επιβατηγά πλοία άτινα διαθέτουν οργανωµένον συγκρότηµα 
πλυντηρίων, δια τον ιµατισµόν των επιβατών, ικανόν να εξυπηρετήση και τας ανάγκας του 
προσωπικού τούτων. Πλοία διαθέτοντα ειδικόν προσωπικόν δια την πλήσιν του ιµατισµού 
πληρώµατος, δύνανται να φέρουν εν τουλάχιστον πλυντήριον επαρκούς χωρητικότητος και 
ικανότητος προς εξυπηρέτησιν των αναγκών του προσωπικού. 

3. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρµόζονται επί των επιβατηγών και 
φορτηγών πλοίων των εκτελούντων πλόας εσωτερικού.  
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
Αι διατάξεις της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων 
πλοίων. 
 

Άρθρον 21 
 

Μαγειρεία 
 
Α. Νέα πλοία: 



 
1. Τα µαγειρεία δέον όπως εφοδιάζωνται δι’ επαρκούς και καταλλήλου εξοπλισµού δια 

την εξυπηρέτησιν του δια του πλοίου µεταφεροµένου ανωτάτου αριθµού προσώπων. 
2. Ταύτα δέον όπως φωτίζωνται επαρκώς, εξαερίζονται και αερίζωνται, εκτός του 

φυσικού αερισµού εάν υφίσταται και, δια τεχνητού τοιούτου, δια καταλλήλου µηχανικού 
συστήµατος επιτυγχανοµένων είκοσι (20) τουλάχιστον εναλλαγών του αέρος, καθ’ ώραν του 
χώρου λογιζοµένου κενού. 

3. Αι εστίαι πυρός των µαγειρείων δεν επιτρέπεται να εφάπτωνται των πλευρών και των 
κατακορύφων διαφραγµάτων του πλοίου. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
Αι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και 
επί των υπαρχόντων πλοίων, εις τα οποία δέον να επιτυγχάνωνται δέκα (10) τουλάχιστον 
εναλλαγαί αέρος. 
 

 
Άρθρον 22 

 
Αναρρωτήρια 

 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Επί πλοίων 1.600 κοχ. και άνω, δέον όπως διατίθενται ιδιαίτερον διαµέρισµα ως 
αναρρωτήριον. 

2. Το εύρος των εισόδων των αναρρωτηρίων, δέον να είναι τουλάχιστον 75 
εκατοστόµετρα. 

3. Τα αναρρωτήρια δέον να φωτίζωνται ως και οι λοιποί χώροι ενδιαιτήσεως αλλά επί 
πλέον να υφίστανται και εγκατάστασις φορητής ηλεκτρικής λυχνίας. 

4. Ο αριθµός των διατιθεµένων κλινών των αναρρωτηρίων δεν επιτρέπεται να είναι 
µικρότερος των: 

α) Μιας (1) επί πλοίων µετά πληρώµατος µέχρις 20 µελών.  
β) ∆ύο (2) επί πλοίων µετά πληρώµατος µέχρι 40 µελών. 
γ) Τριών (3) επί πλοίων µετά πληρώµατος άνω των 40 µελών. 

Εφ’ όσον το πλοίον διαθέτει µονοκλίνους θαλαµίσκους δι’ άπαντα τα µέλη του πληρώµατος, αι 
κατά τα εδάφια (β) και (γ) κλίναι του αναρρωτηρίου δύναται να µειωθούν εις µίαν (1). 

5. Πλησίον εκάστης κλίνης, δέον όπως υφίσταται ηλεκτρικόν κοµβίον προς κλήσιν 
βοηθείας υπό του ασθενούς.  

6. Συνεχοµένως του αναρρωτηρίου, δέον να υφίσταται πλήρης χώρος υγιεινής 
(αφοδευτήριον, νιπτήρ, λουτήρ). 

7. Οι χώροι υγιεινής του αναρρωτηρίου, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται υπό 
ετέρων πλην ασθενών προσώπων. 

8. Εις το αναρρωτήριον δέον να διατίθεται ερµάριον, ως των κοιτώνων, και µικρά 
ιµατιοθήκη προς φύλαξιν των συνδονίων και των κλινοσκεπασµάτων αυτού. 

9. Το αναρρωτήριον δέον να κατασκευάζηται εις κατάλληλον χώρον επί του πλοίου εις 
τρόπον ώστε να εξασφαλίζηται η άνετος διαµονή των ασθενών.  

10. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις του αναρρωτηρίου δι’ ετέρους σκοπούς εκτός 
εκείνου δι’ ον προορίζεται.  

11. Η ένδειξις «Αναρρωτήριον» αναγράφεται ανεξιτήλως επί η ύπερθεν της εξωτερικής 
πλευράς της θύρας εισόδου του αναρρωτηρίου. 

12. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δεν εφαρµόζονται επί επιβατηγών πλοίων 
εκτελούντων ηµερινούς ακτοπλοϊκούς πλόας. 



 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
Αι διατάξεις των εδαφίων 1, 3, 5, 7, 10 και 11 της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου 
εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων πλοίων. 
 
Πλοία ολικής χωρητικότητος µικροτέρας των 2.500 κόρων εις α δεν είναι πρακτικώς εφαρµόσιµη 
η ανωτέρω απαίτηση, λόγω της φύσεως των ταξειδίων των, δύναται να απαλλαγούν της 
υποχρεώσεως υπάρξεως Αναρρωτηρίου.  
 

Άρθρον 23 
 

Κολυµβητικαί ∆εξαµεναί 
 
Α. Νέα πλοία: 
 

1. Κολυµβητικήν µόνιµην δεξαµενήν, δέον όπως διαθέτουν τα άνω των 20.000 κοχ. 
πλοία εξαιρέσει των επιβατηγών.  

2. Η επιφάνεια της κολυµβητικής δεξαµενής δέον να είναι τουλάχιστον 16 µ2. 
3. Η κολυµβητική δεξαµενή δύναται να πληρούται δια θαλασσίου ύδατος είτε δι’ 

ιδιαιτέρας µονίµου εγκαταστάσεως είτε δια του δικτύου πυρκαϊάς του πλοίου. Κατάλληλα 
µηχανικά µέσα δέον να προβλέπωνται δια την συνεχή εναλλαγήν του ύδατος της κολυµβητικής 
δεξαµενής. 
 
Β. Υπάρχοντα πλοία: 
Αι διατάξεις της παραγράφου Α΄ του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί των υπαρχόντων 
δεξαµενοπλοίων και πλοίων συνδεδυασµένων µεταφορών άνω των 20.000 κοχ. εφ’ ων η 
δεξαµενή δύναται να είναι µη µόνιµος. 
 

 
ΜΕΡΟΣ ∆΄ 

 
Υποβλητέα στοιχεία 

 
Άρθρον 24 

 
Σχέδια – Μελέται – Συµµόρφωσις 

 
Νέα πλοία και υπάρχοντα: 
 

1. Προ της ενάρξεως της ναυπηγήσεως πλοίου ή της εκτελέσεως ευρείας εκτάσεως 
µετασκευών των χώρων ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος αυτού, υποβάλλονται 
οπωσδήποτε εις Επιθεώρησιν Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ), προκειµένου περί επιβατηγού πλοίου, ή 
εις Επιθεώρησιν Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ) ή εξουσιοδοτηµένον Οργανισµόν, προκειµένου περί 
φορτηγού πλοίου, τα κάτωθι σχέδια και µελέται:  

(α) Σχέδια γενικής διατάξεως πλοίου. 
(β) Σχέδια διατάξεως χώρων ενδιαιτήσεως, εις ά θα εµφαίνωνται λεπτοµερώς οι 

ατοµικοί, κοινόχρηστοι, βοηθητικοί και λοιποί χώροι και θα απεικονίζωνται αι θέσεις του 
µονίµου εξοπλισµού των ατοµικών χώρων.  

(γ) Σχέδια διατάξεως συστήµατος αερισµού, εξαερισµού και θερµάνσεως µετά 
στοιχείων, σχετικώς µε την επάρκειαν των εγκαταστάσεων κεχωρισµένως δια τους χώρους 
υγιεινής, µαγειρεία, κοιτώνας, εστιατόρια και χώρους αναψυχής. 



2. Μετά το πέρας της ναυπηγήσεως και προ της θέσεως του πλοίου εις υπηρεσίαν, 
ελέγχεται και εξακριβούται αρµοδίως η πλήρης συµµόρφωσις του πλοίου προς τα προβλεπόµενα 
υπό των ως άνω εγκεκριµένων σχεδίων και τας διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. 

3. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και επί µετασκευών ευρείας 
εκτάσεως, συνεπεία των οποίων επέρχεται αξιόλογος µεταβολή εις τους χώρους ενδιαιτήσεως.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ 
 

Φορτηγά και επιβατηγά πλοία από 100 – 500 κοχ. 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 
 

Νέα πλοία 
 

Άρθρον 25 
 

Κατασκευή των χώρων ενδιαιτήσεως 
 

1. Τα διαφράγµατα των χώρων ενδιαιτήσεως τα ταυτιζόµενα µε τας πλευράς του πλοίου 
δέον να επενδύωνται δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, εξασφαλιζοµένης ούτω κατά το 
δυνατόν πλήρους µονώσεως έναντι του ψύχους και του καύσωνος. 

2. Τα διαφράγµατα του φωταγωγού – αεραγωγού του µηχανοστασίου και αι σωληνώσεις, 
ατµού, πετρελαίου και θερµού ύδατος, εφ’ όσον διέρχονται των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να 
επενδύωνται δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, ώστε να εξασφαλίζηται επαρκής µόνωσις προς 
πλήρη απορρόφησιν της ακτινοβολουµένης θερµότητος.  

3. Ανοικτά χαλύβδινα καταστρώµατα σχηµατίζονται οροσήν χώρων ενδιαιτήσεως δέον 
να επενδύωνται εσωτερικώς δια καταλλήλου µονωτικού υλικού, ως εν παραγρ. (1) του παρόντος 
άρθρου. 

4. Η επιφάνεια της εσωτερικής επενδύσεως των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να είναι λεία 
και συνεχής, τοιαύτης δε συστάσεως ώστε να καθαρίζηται ευχερώς. 

5. Τα διαφράγµατα και αι οροφαί των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να έχουν φωτεινά 
χρώµατα εις τρόπον ώστε να καθίσταται ευχερής η διατήρησις της καθαριότητος αυτών. 

6. Τα δάπεδα των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να καλύπτωνται δια καταλλήλου υλικού, 
εξασφαλίζοντος µόνωσιν και αντοχήν εις την υγρασίαν. 

7. Αι συναρµογαί, µεταξύ δαπέδων και διαφραγµάτων, των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να 
καλύπτωνται δια καταλλήλου υλικού προς αποφυγήν ρωγµών. 

8. Τα διαφράγµατα των χώρων υγιεινής (λουτρά, πλυντήρια, αφοδευτήρια) δέον όπως 
συνίσταται εκ χάλυβος ή ετέρου καταλλήλου υλικού εξασφαλίζοντος στεγανότητα µεταξύ των 
χώρων. 

9. Εις τους χώρους ενδιαιτήσεως προβλέπεται σύστηµα ικανοποιητικής αποστραγγίσεως. 
Οι σωλήνες είναι επαρκών διαστάσεων και είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετηµένες ώστε να 
µειώνεται ο κίνδυνος εµφράξεως και να εξυπηρετήται ο καθαρισµός. 

10. Εις καµία περίπτωση οι κοιτώνες κατασκευάζωνται πρώραθεν του στεγανού 
συγκρούσεως. 

11. Τα µέσα προσβάσεως, η κατασκευή και η διαρρύθµισις των χώρων ενδιαιτήσεως 
είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ασφάλεια και προστασία εναντίον του καιρού και 
της θαλάσσης. 

12. ∆εν υπάρχουν απ’ ευθείας ανοίγµατα προς τους κοιτώνες από χώρους φορτίου και 
µηχανηµάτων, ή από µαγειρεία και χώρους λαµπτήρων και χρωµάτων ή από το µηχανοστάσιον, 
το κατάστρωµα και άλλες αποθήκες χύδην φορτίου και θαλάµους ξηράνσεως. 



Εκείνο το τµήµα του διαφράγµατος (µπουλµές) που διαχωρίζει τους ανωτέρω χώρους από τους 
κοιτώνας καθώς επίσης και τα εξωτερικά διαφράγµατα των κοιτώνων, είναι επαρκούς αντοχής 
και υδατοστεγή και όπου είναι δυνατόν αεροστεγή. Εάν θύραι κοιτώνων και θύραι 
µηχανοστασίου ευρίσκονται επί του αυτού διαδρόµου, αι θύραι µηχανοστασίου δέον να κλείουν 
αυτοµάτως. 
 

Άρθρον 26 
 

Αερισµός των χώρων ενδιαιτήσεως 
 

1. Άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως του πλοίου δέον όπως αερίζωνται επαρκώς, δια 
καταλλήλου µηχανικού συστήµατος, επιτυγχανοµένων τουλάχιστον δέκα (10) εναλλαγών του 
αέρος καθ’ ώραν των χώρων λογιζοµένων κενών. 

2. Τα ανοίγµατα εξαερισµού των χώρων ενδιαιτήσεως, δέον να τοποθετώνται κατά 
τοιούτον τρόπον, ώστε να µη προκαλούνται κατά το δυνατόν ρεύµατα και ενόχλησις των 
ενδιαιτωµένων.  
 

 
Άρθρον 27 

 
Θέρµανσις των χώρων ενδιαιτήσεως 

 
1. Άπαντα τα πλοία δέον όπως εφοδιάζωνται δια καταλλήλου συστήµατος θερµάνσεως 

εις τρόπον ώστε οι χώροι ενδιαιτήσεως αυτών να θερµαίνωνται επαρκώς. 
2. Θερµαντικά µέσα δύνανται να είναι είτε ατµός, είτε ύδωρ, είτε αήρ, είτε κεκαλυµµένα 

ηλεκτρικά στοιχεία, είτε συνδυασµός τούτων, απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως 
δηλητηριωδών αερίων, θερµαστών πετρελαίου ή ηλεκτρικών θερµαστών µετά ακαλύπτων 
στοιχείων. 

3. Τα θερµαντικά σώµατα, δέον να κατασκευάζωνται και τοποθετούνται κατά τοιούτον 
τρόπον ώστε να αποκλείωνται κίνδυνοι πυρκαϊάς ή ατυχήµατος ή ενόχλησις των ενδιαιτωµένων.  
 

 
Άρθρον 28 

 
Φωτισµός των χώρων ενδιαιτήσεως 

 
1. Άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως δέον όπως φωτίζωνται επαρκώς. 
2. Επαρκής θεωρείται ο φωτισµός ο οποίος παρέχει την δυνατότητα, εις άτοµον 

φυσιολογικής οπτικής οξύτητος, ανέτου αναγνώσεως, εις οιονδήποτε σηµείον, εφηµερίδος. 
3. Εντός των κοιτώνων, πλέον των λοιπών φωτιστικών σωµάτων, παρά την κεφαλήν 

εκάστης κλίνης, δέον να υφίσταται καταλλήλως διατεταγµένον φωτιστικόν σώµα, µετά 
διακόπτου, προς ανάγνωσιν. 
 

 
Άρθρον 29 

 
∆ιάκρισις κοιτώνων 

 
1. Οι κοιτώνες αναλόγως των ενδιαιτωµένων διακρίνονται εις τας ακολούθους κατηγορίας:  

(ι) Πλοιάρχου, 
(ιι) Αξιωµατικών, και 



(ιιι) Κατωτέρου πληρώµατος. 
2. Εξωτερικώς της θύρας εκάστου κοιτώνος, δέον να αναγράφεται καλαισθήτως, δια χαράξεως ή 
ανεξιτήλως εις ποίαν των ανωτέρω κατηγοριών ανήκει ο κοιτών. Προκειµένου περί κοιτώνων 
κατωτέρου πληρώµατος αναγράφεται οµοίως ως ανωτέρω και ο αριθµός των εν αυτώ 
ενδιαιτωµένων.  
 

Άρθρον 30 
 

∆ιάθεσις κοιτώνων 
 

1. Εις τον Πλοίαρχον και τον Α΄ Μηχανικόν δέον να διατίθεται ατοµικός κοιτών. 
2. Εις τους Αξιωµατικούς δέον να διατίθεται, είτε ατοµικός κοιτών είτε κατ’ ανώτατον 

όριον, ανά δύο (2) άτοµα, εις κοιτών. 
3. Εις το κατώτερον πλήρωµα δέον να διατίθεται, είτε ατοµικός κοιτών, είτε κατ’ 

ανώτατον όριον, ανά τέσσερα (4) άτοµα, εις κοιτών.  
 

 
Άρθρον 31 

 
Ύψος χώρων ενδιαιτήσεως 

 
Το καθαρόν ύψος των χώρων ενδιαιτήσεως εις τα σηµεία ελευθέρας κυκλοφορίας δέον να είναι 
τουλάχιστον 1,90 µ. 
 

 
Άρθρον 32 

 
∆ιάδροµοι χώρων ενδιαιτήσεως και προστατευτικά κιγκλιδώµατα 

 
1. Οι διάδροµοι των χώρων ενδιαιτήσεως δέον να πληρούν τας κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) Το ελάχιστον καθαρόν εύρος των κυρίων διαδρόµων να είναι 0,75 µ. 
β) Φέρουν χειρολαβάς εις την µίαν τουλάχιστον πλευράν προς συγκράτησιν του 

πληρώµατος.  
Αι χειρολαβαί αύται δεν θεωρούνται ως εµπόδια δια τον προσδιορισµόν του καθαρού εύρους των 
διαδρόµων. 
 
2. Προστατευτικά µεταλλικά κιγκλιδώµατα, ύψους ως τούτο καθορίζεται υπό της εκάστοτε εν 
ισχύι ∆ιεθνούς Συµβάσεως περί γραµµών φορτώσεως, ή ισοδύναµα µέσα δέον όπως 
τοποθετούνται περιφερειακώς των ανοικτών καταστρωµάτων. Κιγκλιδώµατα πλευρών 
καταστρωµάτων, κειµένων προς την θάλασσαν, δέον όπως αποτελούνται εκ τριών σειρών 
κιγκλιδωµάτων, λοιπά κιγκλιδώµατα δύνανται να αποτελούνται εκ δύο σειρών κιγκλίδων.  
 

 
Άρθρον 33 

 
Κλίναι 

 
1. Εις τον Πλοίαρχον και πάντα τα µέλη του πληρώµατος δέον όπως διατίθεται ιδιαίτερα 

κλίνη ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 1,98 Χ 0,80 µ.  
2. Όπου αι κλίναι τοποθετούνται πλησίον, των εξωτερικών πλευρών του πλοίου, ή 

πλησίον διαφραγµάτων, των οποίων η ετέρα όψις εκτίθεται εις δυσµενείς καιρικάς καταστάσεις 



ψύχους ή θερµότητος υπό υψηλάς θερµοκρασίας, δέον να προβλέπεται κατάλληλος µόνωσις δια 
ξύλου ή ετέρου ισοδυνάµου µονωτικού υλικού, διαχωρίζουσα την κλίνην από τας πλευράς ή τα 
διαφράγµατα του πλοίου. 

3. Απαγορεύεται η τοποθέτησις δύο ή περισσοτέρων κλινών εν επαφή κατά πλευράν, 
τούτο επιτρέπεται µόνον εις τα επιβατηγά και τα αλιευτικά πλοία, εφ’ όσον υπάρχει διάδροµος, 
προς τας πλευράς των κλινών, τας αντιθέτους των εφαπτοµένων, και, παραπέτασµα µεταξύ των 
δύο κλινών.  

4. Το πλαίσιον της βάσεως εκάστης κλίνης, δέον όπως είναι µεταλλικόν ή ξύλινον, η δε 
βάσις να συνίσταται εν συνδυασµού ελατηρίων εξασφαλιζόντων ελαστικότητα ή να φέρη 
κλινοστρωµνήν πληρούσαν την απαίτησιν ταύτην (στρωµατέξ).  
 

 
Άρθρον 34 

 
Επιπλώσεις και εξοπλισµός των κοιτώνων 

 
1. Εντός εκάστου κοιτώνος, δέον να υφίσταται ιδιαίτερον εερµάριον και συρτάρι δι’ 

έκαστον ενδιατώµενον.  
2. Άπαντες οι κοιτώνες δέον να είναι εφωδιασµένοι δια καταλλήλων καθισµάτων προς 

χρήσιν των ενδιαιτωµένων. 
3. Εις έκαστον κοιτώνα, δέον όπως υπάρχει τράπεζα ή γραφείον µονίµου τύπου φέροντος 

προεκτάσεις αι οποίαι διπλώνουν προς τα κάτω ή συµπτύσσονται εντός αυτού.  
 

 
Άρθρον 35 

 
Εστιατόρια και µέσα ψυχαγωγίας 

 
1. Επί των πλοίων, δέον να υφίσταται ιδιαίτερον εστιατόριον δια τον Πλοίαρχον και τους 

Αξιωµατικούς και έτερον κεχωρισµένον δια το κατώτερον πλήρωµα. 
2. Πλοία ολικής χωρητικότητος µικροτέρας των 300 κόρων δυνατόν να διαθέτουν εν 

µόνον εστιατόριον. 
3. Τα εστιατόρια δέον να διαθέσουν επιφάνειαν δια την ταυτόχρονον εστίασιν του 

προσωπικού, πλην των εκτελούντων φυλακήν να είναι δε εξωπλισµένα δια των απαραιτήτων 
ειδών εστιάσεως.  

4. Τα εστιατόρια δέον όπως εφοδιάζωνται δια των κάτωθι τουλάχιστον µέσων 
ψυχαγωγίας, η χρήσις των οποίων δεν επιτρέπεται κατά τας ώρας φαγητού: 

α) ∆ι’ επιτραπεζίων παιγνιδίων (σκάκι – τάβλι). 
β) ∆ια ραδιοφώνου. 

 
 

Άρθρον 36 
 

Αφοδευτήρια – Λουτήρες – Νιπτήρες – Χώροι φυλάξεως ενδυµασιών εργασίας 
 

1. Επί παντός πλοίου, δέον όπως διατίθεται εις κατάλληλον χώρον δια το προσωπικόν 
αυτού εν (1) αφοδευτήριον, λουτρόν ή καταιονητήρ (ντους) ως και νιπτήρ τροδοτοτούµενος δια 
θερµού και ψυχρού γλυκέος ύδατος, ανά εξ (6) άτοµα δια τα οποία δεν διατίθενται ιδιαίτεροι 
χώροι υγιεινής. 



2. Τα αφοδευτήρια δέον όπως εξαερίζωνται απ’ ευθείας εις την ατµόσφαιραν 
ανεξαρτήτως από κάθε άλλο τµήµα των χώρων ενδιαιτήσεως. Εις άπαντα τα αφοδευτήρια θα 
διατίθεται επαρκές ρέον ύδωρ, κατά πάντα χρόνον, χειριζόµενον ανεξαρτήτως. 

3. ∆ια το κρέµασµα των αδιαβρόχων (νιτσεράδων), θα διατίθεται, πλησίον των 
κοιτώνων, επαρκής και καλώς αεριζόµενος χώρος. 
 

 
Άρθρον 37 

 
Μαγειρεία 

 
1. Επί πλοίων των οποίων η φύσις και η διάρκεια των ταξειδίων απαιτούν την ύπαρξιν 

µαγειρείων, δέον όπως ταύτα, εφοδιάζωνται δι’ επαρκώς και καταλλήλου εξοπλισµού δια την 
εξυπηρέτησιν του δια τούτων µεταφεροµένου ανωτάτου αριθµού προσώπων. 

2. ∆έον όπως ταύτα φωτίζωνται επαρκώς, εξαερίζωνται δε και αερίζωνται 
ικανοποιητικώς δια του φυσικού ή τεχνικού αερισµού. 

3. Αι εστίαι πυρός των µαγειρείων δεν επιτρέπεται να εφάπτωνται των πλευρών και των 
διαχωριστικών διαφραγµάτων του χώρου εις ον ευρίσκονται.  
 

 
Άρθρον 38 

 
Υποβλητέα στοιχεία. 

 
Προ της ενάρξεως της ναυπηγήσεως η ευρείας εκτάσεως µετασκευής των χώρων ενδιαιτήσεως 
πληρώµατος, πλοίων, υποβάλλονται οπωσδήποτε εις την Ε.Ε.Π., προκειµένου περί επιβατηγού 
πλοίου, η εις Επιθεώρησιν Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ) ή εξουσιοδοτηµένον Οργανισµόν, 
προκειµένου περί φορτηγού πλοίου, σχέδια γενικής διατάξεως εις ά εµφαίνωνται λεπτοµερώς οι 
ατοµικοί, κοινόχρηστοι, βοηθητικοί και λοιποί χώροι. 
 

 
ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 
Υπάρχοντα πλοία 

 
Άρθρον 39 

 
Κατασκευή – Αερισµός – Θέρµανσις και Φωτισµός των χώρων ενδιαιτήσεως 

 
1. Εις καµµίαν περίπτωσιν οι κοιτώνες θα κατασκευάζωνται πρώραθεν του στεγανού 

συγκρούσεως.  
2. ∆εν υπάρχουν απ’ ευθείας ανοίγµατα προς τους κοιτώνες από χώρους φορτίου και 

µηχανηµάτων ή από µαγειρεία και χώρους λυχνιών και χρωµάτων ή από το µηχανοστάσιον, το 
κατάστρωµα και άλλες αποθήκες χύδην φορτίου και θαλάµους ξηράνσεως.  

Εκείνο το τµήµα του διαφράγµατος (µπουλµές) που διαχωρίζει τους ανωτέρω χώρους 
από τους κοιτώνες καθώς και τα εξωτερικά διαφράγµατα των κοιτώνων θα είναι επαρκούς 
αντοχής και υδατοστεγή και όπου είναι δυνατόν αεροστεγή. Εάν θύραι κοιτώνων και θύραι 
µηχανοστασίου ευρίσκονται επί του αυτού διαδρόµου, αι θύραι µηχανοστασίο δέον να κλείνουν 
αυτοµάτως.  



3. Στους χώρους ενδιαιτήσεως θα προβλέπεται επαρκές σύστηµα αποστραγγίσεως. Οι 
σωλήνες θα είναι επαρκών διαστάσεων και θα είναι κατά τέτοιο τρόπο τοποθετηµένες ώστε να 
µειώνεται ο κίνδυνος εµφράξεως και να εξυπηρετείται ο καθαρισµός. 

4. Άπαντες οι χώροι ενδιαιτήσεως του πληρώµατος δέον όπως αερίζωνται επαρκώς δια 
καταλλήλου µηχανικού συστήµατος ή συστήµατος διοχετεύοντος φυσικόν αερισµόν. 

5. Άπαντα τα πλοία δέον όπως εφοδιάζωνται δια καταλλήλου συστήµατος θερµάνσεως 
εις τρόπον ώστε οι χώροι ενδιαιτήσεως αυτών να θερµαίνωνται επαρκώς. Τούτο δύναται να 
επιτευχθή είτε δι’ ηλεκτρικής εγκαταστάσεως ή δια τοιαύτης ατµού ή θερµού ύδατος ή θερµού 
αέρος. Ξύλινα φορτηγά πετρελαιοκίνητα και αλιευτικά γενικώς πλοία ολικής χωρητικότητος 
µέχρι 250 κόρων, δύνανται να εξαιρούνται εκ της υποχρεώσεως δια εγκατάστασιν συστήµατος 
θερµάνσεως, εφ’ όσον οι εκτελούµενοι υπ’ αυτών πλόες είναι µικράς σχετικώς διαρκείας και τα 
πλοία εκ κατασκευής δεν διαθέτουν την κατάλληλον πηγήν ενεργείας για παροχή θερµάνσεως 
και υφίσταται ουσιαστική αδυναµία συµµορφώσεώς των.  

6. Οι προς ενδιαίτησιν του πληρώµατος διατιθέµενοι χώροι δέον όπως φωτίζωνται 
επαρκώς. 
 

 
Άρθρον 40 

 
Κοιτώνες και εξοπλισµός αυτών 

 
1. Ιδιαίτεροι κοιτώνες δέον όπως διατίθενται δι’ εκάστην κατηγορίαν του προσωπικού 

του πλοίου ως ακολούθως: 
(α) Πλοιάρχου, 
(β) Αξιωµατικών, και 
(γ) Κατωτέρου πληρώµατος. 
2. Εις τον Πλοίαρχον και πάντα τα µέλη του πληρώµατος δέον όπως διατίθεται ιδιαιτέρα 

κλίνη ελαχίστων, εσωτερικών διαστάσεων 1,90 µ. Χ 0,68 µ. 
3. Εντός εκάστου κοιτώνος δέον να υφίσταται ιδιαίτερον ερµάριον και συρτάρι δι’ 

έκαστον ενδιαιτώµενον. 
4. Απαγορεύεται η τοποθέτησις δύο ή περισσοτέρων κλινών εν επαφή κατά πλευράν, 

τούτο επιτρέπεται µόνον εις τα επιβατηγά και τα αλιευτικά πλοία, εφ’ όσον υπάρχει διάδροµος, 
προς τας πλευράς των κλινών τας αντιθέτους των εφαπτοµένων και παραπέτασµα µεταξύ των 
δύο κλινών.  

5. Εις έκαστον κοιτώνα δέον όπως υπάρχει τράπεζα ή γραφείον µονίµου τύπου ή τύπου 
φέροντος προεκτάσεις αι οποίαι διπλώνουν προς τα κάτω ή συµπτύσσονται εντός αυτού. 
 

 
Άρθρον 41 

 
Ύψος χώρων ενδιαιτήσεως 

 
Ίνα αναγνωρισθή διαµέρισµά τι κατάλληλον δια την ενδιαίτησιν πληρώµατος δέον να έχη ύψος 
τουλάχιστον 2,10 µ. µετρούµενον µεταξύ των άνω όψεων των ζυγών. 
 

 
Άρθρον 42 

 
Εστιατόρια και µέσα ψυχαγωγίας 

 



1. Επί των πλοίων, δέον να υφίσταται ιδιαίτερον εστιατόριον δια τον Πλοίαρχον και 
έτερον κεχωρισµένον δια το πλήρωµα. 

2. Πλοία ολικής χωρητικότητος µικροτέρας των 300 κόρων δυνατόν να διαθέτουν εν 
µόνον εστιατόριον. 

3. Τα εστιατόρια δέον να διαθέτουν επιφάνειαν δια την ταυτόχρονον εστίασιν του 
προσωπικού, πλην των εκτελούντων φυλακήν, να είναι δε εξωπλισµένα, δια των απαραιτήτων 
ειδών εστιάσεως. 

4. Τα εστιατόρια δέον όπως εφοδιάζωνται δια των κάτωθι τουλάχιστον µέσων 
ψυχαγωγίας, η χρήσις των οποίων δεν επιτρέπεται κατά τας ώρας φαγητού: 
 

(α) ∆ια επιτραπεζίων παιγνιδίων (σκάκι – τάβλι), 
(β) ∆ια ραδιοφώνου. 

 
 

Άρθρον 43 
 

Αφοδευτήρια – Λουτήρες – Νιπτήρες – Χώροι φυλάξεως ενδυµασιών εργασίας 
 

1. ∆έον όπως διατίθεται εις κατάλληλον χώρον, δια το προσωπικόν αυτού, εν (1) 
αφοδευτήριον, λουτρόν ή καταιονητήρ (ντους) ανά οκτώ (8) άτοµα, δια τα οποία δεν διατίθενται 
ιδιαίτεροι χώροι υγιεινής. 

Επίσης δέον όπως διατίθεται εις (1) νιπτήρ ανά εξ (6) άτοµα. 
2. Εάν ο σταθµός ασυρµάτου ευρίσκεται εις αποµεµακρυσµένον σηµείον από τους 

χώρους ενδιαιτήσεως δέον να υφίσταται ιδιαίτερος και πλήρης χώρος υγιεινής πλησίον αυτού. 
3. Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής δέον όπως κατασκευάζωνται από στερεό υλικό 

ευκόλως καθαριζόµενο και αδιαπέραστο από υγρασία. 
4. Κρύο και ζεστό πόσιµο νερό διατίθεται σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής. 
5. Τα αφοδευτήρια δέον όπως εξαερίζωνται απ’ ευθείας εις την ατµόσφαιραν 

ανεξαρτήτως από κάθε άλλο τµήµα των χώρων ενδιαιτήσεως. Εις άπαντα τα αφοδευτήρια 
διατίθεται επαρκές ρέον ύδωρ, κατά πάντα χρόνον, χειριζόµενο ανεξαρτήτως. 

6. ∆ια το κρέµασµα των αδιαβρόχων (νιτσεράβων), διατίθεται πλησίον των κοιτώνων 
επαρκής και καλώς αεριζόµενος χώρος. 
 

 
Άρθρον 44 

 
Μαγειρεία 

 
1. Επί πλοίων των οποίων η φύσις και η διάρκεια των ταξειδίων απαιτούν την ύπαρξιν 

µαγειρείων, δέον όπως ταύτα, εφοδιάζωνται δι’ επαρκούς και καταλλήλου εξοπλισµού δια την 
εξυπηρέτησιν του δια τούτων µεταφεροµένου ανωτάτου αριθµού προσώπων. 

2. ∆έον όπως ταύτα φωτίζωνται επαρκώς, εξαερίζωνται δε και αερίζωνται 
ικανοποιητικώς δια του φυσικού ή τεχνικού αερισµού. 
 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 
Γενικαί διατάξεις δια τα νέα και υπάρχοντα πλοία 

 
Άρθρον 45 

 



Χρήσις υγραερίου επί των πλοίων 
 
Οσάκις επί των πλοίων χρησιµοποιείται υγραέριον, η σχετική εγκατάστασις δέον να πληροί τους 
κάτωθι όρους: 

1. Αι φιάλαι υγραερίου κατασκευάζωνται, πληρούνται και ελέγχωνται υπό 
ανεγνωρισµένων Εταιρειών συµφώνως προς εγκεκριµένας αρµοδίως προδιαγραφάς. Αι εν λόγω 
φιάλαι θα φέρουν ασφαλιστικάς διατάξεις εγκεκριµένου τύπου, αι οποίαι ελέγχωνται τη ευθύνη 
των ανωτέρω Εταιρειών. 

2. Η χρήσις βαλβίδος απ’ ευθείας λήψεως απαγορεύεται. Εκάστη φιάλη ή συστοιχία 
φιαλών, δέον όπως φέρη µειωτήρα πιέσεως µετά βαλβίδος ταχείας αποµονώσεως. 
 

3. Η τοποθέτησις των φιαλών υπό το κατάστρωµα η εις κλειστούς χώρους, 
απαγορεύεται. 
Αι φιάλαι µόναι, ή εν συστοιχία, δέον όπως: 

(α) τοποθετούνται, ει δυνατόν, εις ανοικτούς χώρους και εις σηµεία ευρισκόµενα µακράν 
θερµικών ή ετέρων πηγών εναύσεως, 

(β) ασφαλίζωνται καταλλήλως δια µεταλλικών στεφανών και 
(γ) προστατεύωνται καταλλήλως από την ηλιακήν ακτινοβολίαν. 
4. Η σύνδεσις των φιαλών µετά των συσκευών χρήσεως, δέον όπως είναι ισχυράς 

κατασκευής και επαρκούς αντοχής, εις τρόπον ώστε να αποκλείηται οιαδήποτε διαρροή ή 
κίνδυνος αναφλέξεως του αερίου, απαγορευοµένης της χρησιµοποιήσεως σωλήνων εξ ελαστικού 
ή πλαστικού υλικού. Ειδικώτερον δέον όπως λαµβάνηται µέριµνα ώστε η σωλήνωσις 
τροφοδοτήσεως της συσκευής να είναι: 

(α) κατασκευασµένη εξ ευκάµπτου χαλκίνου σωλήνος, επαρκούς πάχους και διαµέτρου, 
άνευ συνδέσεων, καταλήγοντος εις σπείρωµα εις αµφότερα τα άκρα και προστατευοµένου δια 
καταλλήλου προφυλακτήρος εις τα προσιτά σηµεία, 

(β) καταλλήλως και ανθεκτικώς τοποθετηµένο, καθ’ όλον το µήκος της και να µη 
διέρχεται δια κλειστών χώρων εκτός εκείνων εις τους οποίους ευρίσκεται η συσκευή 
καταναλώσεως. 

5. Εις τον χώρον τοποθετήσεως των φιαλών, δέον όπως υφίσταται πινακίς 
επισηµαίνουσα τους κινδύνους εκρήξεως και απαγορεύουσα το κάπνισµα. 

6. Μεθ’ εκάστην χρήσιν η συσκευή καταναλώσεως δέον όπως αποµονούται. 
7. Πλησίον της συσκευής καταναλώσεως απαγορεύεται η εναπόθεσις ευφλέκτων υλικών 

δυναµένων να αναφλέγουν εκ της γυµνής φλογός. Τυχόν αποµένοντα έλαια και λοιπά υγρά ή 
εύφλεκτα κατάλοιπα, δέον όπως καθαρίζωνται επιµελώς. 

8. Εις λογικήν απόστατιν εκ του χώρου τοποθετήσεως της συσκευής, δέον όπως 
διατίθεται κατάλληλος πυροσβεστήρ δυνάµενος να χρησιµοποιηθή αµέσως εν περιπτώσει 
πυρκαϊάς.  
 

 
Άρθρον 46 

 
Εξαιρέσεις 

 
Η Ε.Ε.Π. δύναται να εξαιρή της συµµορφώσεως προς απάσας ή ενίας εκ των απαιτήσεων του 
παρόντος Κεφαλαίου πλοία τα οποία: 

(α) εκτελούν ηµερινούς πλόας µικράς διαρκείας και 
(β) ο προβλεπόµενος υπό της οργανικής συνθέσεως αριθµός πληρώµατος είναι µικρός, 

µετά δε την εκτέλεσιν του πλου δεν παραµένει τούτο επί του πλοίου. 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ 
 

Καθαρισµός και επιµέλεια χώρων ενδιαιτήσεως δι’ άπαντα εφ’ ων έχει εφαρµογήν ο παρών 
Κανονισµός πλοία 

 
Άρθρον 47 

 
Καθηµερινοί και γενικοί καθαρισµοί 

 
1. Οι χώροι ενδιαιτήσεως του πληρώµατος, δέον όπως καθαρίζωνται και αερίζωνται 

καθηµερινώς. Τα δάπεδά των, δέον να ραντίζωνται δι’ ύδατος και σαρώνωνται τουλάχιστον τρις 
εβδοµαδιαίως. Ρυπανθείσαι επιφάνειαι χώρων ενδιαιτήσεως δέον να καθαρίζωνται αµέσως. 

2. Γενικός καθαρισµός των χώρων ενδιαιτήσεως, των διαδρόµων, των κλιµάκων και των 
µέσων προσβάσεως εις αυτούς, ενεργείται τακτικώς, κατά διαστήµατα βραχύτερα των τριών 
µηνών και εκτάκτως, µετά το πέρας εργασιών συντηρήσεως του πλοίου (δεξαµενισµός, ετησία ή 
ειδική επιθεώρησις κλπ.) και όταν η Επιθεώρησις Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ) ή η Λιµενική ή η 
Προξενική Αρχή κρίνη τούτο σκόπιµον. 

3. Κατά την εγκατάστασιν µέλους τινός του πληρώµατος εις κοιτώνα εφ’ όσον προ µηνός 
τουλάχιστον ο κοιτών δεν έχει καθαρισθή γενικώς, ούτος υποβάλλεται εκ νέους εις γενικόν 
καθαρισµόν. 

4. Κατά τον γενικόν καθαρισµόν, αι οροφαί, τα διαφράγµατα, τα δάπαεδα και αι 
επιπλώσεις των χώρων ενδιαιτήσεως, πλύνονται δια θερµού ύδατος µετά σάπωνος ή ετέρου 
καταλλήλου απορρυπαντικού. Επίσης αι κλινοστρωµναί εκτίθενται εις ανοικτόν κατάστρωµα 
προς αερισµόν. 

5. Οι ελαιοχρωµατισµοί των χώρων ενδιαιτήσεως ενεργούνται εις τακτικά χρονικά 
διαστήµατα εις τρόπον ώστε να διατηρούνται ούτοι πάντοτε εις καλήν κατάστασιν και εµφάνισιν. 

6. Οι καθηµερινοί και οι γενικοί καθαρισµοί ενεργούνται µερίµνη Αξιωµατικού 
οριζοµένου υπό του Πλοιάρχου. Οι καθαριζόµενοι χώροι επιθεωρούνται παρά του Πλοιάρχου, 
όστις, κατά τους γενικούς καθαρισµούς, ποιεί σχετικήν εν τω ηµερολογίω µνείαν. 

7. Εάν διαπιστωθή ύπαρξις παρασίτων επί του πλοίου λαµβάνονται πάραυτα µέτρα δια 
την εξολόθρευσίν των, ποιουµένης σχετικής εν τω ηµερολογίω µνείας, µετά περιγραφής των 
ληφθέντων µέτρων. 
 

 
Άρθρον 48 

 
Επιµέλεια χώρων ενδιαιτήσεως – Τήρησις φαρµακείου 

 
1. Την επιµέλειαν των χώρων ενδιαιτήσεως και του εξοπλισµού αυτών έχει το πλήρωµα 

κατά τας διατάξεις των οικείων Κανονισµών «περί εσωτερικής υπηρεσίας των πλοίων». 
2. Έκαστον θαλασσοπλοούν πλοίον, εις το οποίον δεν υπηρετεί ιατρός, δέον όπως είναι 

εφωδιασµένον µε επαρκή φάρµακα, υγιειονοµικά είδη και εύληπτες οδηγίες χρήσεως, συµφώνως 
προς τον σχετικόν Κανονισµόν. 

3. Το παρόν Κεφάλαιον εφαρµόζεται και επί υπαρχόντων πλοίων. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

 
Ακροτελεύτιοι διατάξεις 

 
Άρθρον 49 



 
Αρµόδιαι δια την εφαρµογήν του Κανονισµού – Απαλλαγαί 

 
1. ∆ια την εφαρµογήν του παρόντος Κανονισµού, αρµοδία τυγχάνει η Επιθεώρησις 

Εµπορικών Πλοίων (Ε.Ε.Π.). 
2. Ο έλεγχος των πλοίων, ως προς την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος 

Κανονισµού διενεργείται υπό της Επιθεωρήσεως Εµπορικών Πλοίων (Ε.Ε.Π.), των Λιµενικών 
Αρχών εσωτερικού και των Προξενικών Λιµενικών Αρχών, ελλείψει δε τούτων υπό των 
Παρακτίων Ελληνικών Προξενικών Αρχών. 
 

3. Οι εκάστοτε εξουσιοδοτούµενοι, δια την εφαρµογήν των διατάξεων των ∆. 
Συµβάσεων «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση» και «Γραµµών Φορτώσεως», 
Οργανισµοί, εξουσιοδοτούνται και δια την, κατά τας οδηγίας της Επιθεωρήσεως Εµπορικών 
Πλοίων (ΕΕΠ), εφαρµογήν των σχετικών, προς κατασκευαστικά θέµατα, διατάξεων του 
παρόντος Κανονισµού. 

Μετά την ολοκλήρωσιν των εργασιών ναυπηγήσεως ή ευρείας µετασκευής φορτηγού 
πλοίου, δέον όπως υποβάλωνται εις την Επιθεώρηση Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ) υπό του 
παρακολουθήσαντος τας ανωτέρω εργασίας Νηογνώµονος, πλήρεις σειραί των, υπό του άρθρου 
24 (1) του Κεφαλαίου Ι και άρθρου 38 Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος Κανονισµού, προβλεποµένων 
σχεδίων, δεόντως τεθεωρηµένων, συν τη βεβαιώσει επ’ αυτών ότι ανταποκρίνονται πλήρως προς 
την πραγµατικήν κατάστασιν του πλοίου. 

4. Εάν κατά την γνώµην της Επιθεωρήσεως Εµπορικών Πλοίων (ΕΕΠ) εκτιµάται ότι η 
συµµόρφωσις υπάρχοντος πλοίου τινός προς τας διατάξεις του παρόντος Κανονισµού, επιφέρη 
µείωσιν της ασφαλείς του ή θα συνεπάγεται κατασκευαστικάς µετατροπάς, αι οποίαι εκ των 
πραγµάτων καθίστανται αδύνατοι ή απαιτούν δυσαναλόγως µεγάλας εν σχέσει προς το 
αναµενόµενον αποτέλεσµα οικονοµικάς επιβαρύνσεις δύναται ο Υπουργός, τη αιτήσει του 
ενδιαφεροµένου, και κατόπιν σχετικής γνωµοδοτήσεως της υπό του άρθρου 35 του Κώδικος 
∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου, προβλεποµένης Τεχνικής Επιτροπής, να απαλλάξη τούτο της 
υποχρεώσεως συµµορφώσεως προς τας σχετικάς απαιτήσεις. 
 

 
Άρθρον 50 

 
Κυρώσεις 

 
Οι παραβάται του παρόντος Κανονισµού υπόκεινται εις τας κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 
45 του Ν.∆. 187/1973 «περί Κώδικος ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου». 
 

 
Άρθρον ∆εύτερον 

 
1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος Κανονισµού καταργείται το Π.∆. 706/1977 

«περί ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών εµπορικών πλοίων» (ΦΕΚ 220 
Α/77). 

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα µήνα µετά την δηµοσίευσιν του παρόντος δια της 
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως.  
 
Εις τον επί της Εµπορικής Ναυτιλίας Υπουργόν, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του 
παρόντος ∆ιατάγµατος. 
 

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1981 



 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ 

 
 


