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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Φεβρουαρίου 2006
για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας εντός της Κοινότητας και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3051/95 του Συμβουλίου
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Φεβρουαρίου 2006
για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας
εντός της Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 3051/95 του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1
Στόχος
Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να ενισχυθεί η διαχείριση της
ασφάλειας και η ασφαλής λειτουργία των πλοίων καθώς και η πρόληψη
της ρύπανσης από τα πλοία που μνημονεύονται στο άρθρο 3 παράγρα
φος 1, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται συμ
μορφώνονται με τον κώδικα ISM μέσω:
α) της εγκατάστασης, της εφαρμογής και της ορθής συντήρησης από
τις εταιρείες των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας επί του
πλοίου και στην ξηρά· και
β) του ελέγχου αυτών από τις διοικήσεις του κράτους της σημαίας και
του κράτους του λιμένα.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:
1.

«κώδικας ISM»: ο διεθνής κώδικας διαχείρισης για την ασφαλή
λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης, ο οποίος
εκδόθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό με το ψήφισμα
της Συνέλευσης A.741(18), στις 4 Νοεμβρίου 1993, όπως τροπο
ποιήθηκε με το ψήφισμα MSC.104(73) της 5ης Δεκεμβρίου 2000
της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας και επισυνάπτεται στον
παρόντα κανονισμό (παράρτημα Ι), στην ενημερωμένη του έκδοση·

2.

«αναγνωρισμένος οργανισμός»: ο οργανισμός που αναγνωρίζεται
σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ·

3.

«εταιρεία»: ο κύριος του πλοίου ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός
ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής κενού σκάφους,
στον οποίο ο κύριος του πλοίου έχει αναθέσει την ευθύνη λειτουρ
γίας του πλοίου και ο οποίος, αναλαμβάνοντας την εν λόγω ευθύνη,
έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώ
σεις που επιβάλλονται από τον κώδικα ISΜ·

4.

«επιβατηγό πλοίο»: το πλοίο, καθώς και το ταχύπλοο σκάφος
όχημα που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα επιβάτες, καθώς
και το επιβατηγό καταδυτικό όχημα·

5.

«επιβάτης»: κάθε πρόσωπο εκτός από:
α) τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος ή άλλα πρόσωπα
που απασχολούνται ή προσλαμβάνονται υπό οποιαδήποτε ιδιό
τητα για τις ανάγκες του εν λόγω πλοίου· και
β) παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους·

6.

«ταχύπλοο σκάφος»: ταχύπλοο σκάφος, όπως ορίζεται στον κανο
νισμό Χ/1.2 της σύμβασης SOLAS 1974, στην ενημερωμένη της
έκδοση. Στα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη εφαρμόζονται οι περιορι
σμοί του άρθρου 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 98/18/ΕΚ·
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7.

«φορτηγό πλοίο»: το πλοίο καθώς και το ταχύπλοο σκάφος που δεν
είναι επιβατηγό πλοίο·

8.

«διεθνές δρομολόγιο»: το θαλάσσιο δρομολόγιο από λιμένα κρά
τους μέλους ή οποιουδήποτε άλλου κράτους προς λιμένα ευρισκό
μενο εκτός του εν λόγω κράτους, ή αντιστρόφως·

9.

«εσωτερικό δρομολόγιο»: το θαλάσσιο δρομολόγιο από λιμένα
κράτους μέλους προς τον ίδιο ή άλλο λιμένα του ιδίου κράτους
μέλους·

10. «τακτικό δρομολόγιο θαλάσσιων μεταφορών»: το σύνολο των δια
δρομών πλοίου, οι οποίες διενεργούνται για την εξυπηρέτηση της
κυκλοφορίας μεταξύ των ίδιων δύο ή περισσότερων σημείων, είτε:
α) σύμφωνα με τον δημοσιευμένο πίνακα δρομολογίων· είτε
β) με διαδρομές τόσο τακτικές ή συχνές, ώστε να συνιστούν ανα
γνωρίσιμο συστηματικό σύνολο·
11. «επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ro-ro»: το επιβατηγό θαλασσοπλόο
σκάφος όπως ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙ-1 της σύμβασης SOLAS, ως
έχει στην πιο πρόσφατη μορφή του·
12. «επιβατηγό καταδυτικό όχημα»: το επιβατηγό κινούμενο σκάφος το
οποίο λειτουργεί κυρίως εν καταδύσει και εξαρτάται από υποστή
ριξη παρεχομένη από την επιφάνεια, π.χ. από πλοίο επιφανείας ή
από χερσαίες εγκαταστάσεις για παρακολούθηση και για μία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) επαναφόρτιση της παροχής ενεργείας·
β) επαναφόρτιση με αέρα υπό υψηλή πίεση· και
γ) επαναφόρτιση συστημάτων υποστήριξης της ζωής·
13. «κινητή υπεράκτια μονάδα γεώτρησης»: σκάφος ικανό να αναλάβει
γεώτρηση για την εξερεύνηση ή την εκμετάλλευση πόρων κάτω
από τον βυθό των θαλασσών, όπως υγρών ή αερίων υδρογοναν
θράκων, θείου ή άλατος·
14. «ολική χωρητικότητα»: η ολική χωρητικότητα ενός πλοίου που
καθορίζεται σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση για την καταμέτρηση
της χωρητικότητας των πλοίων, του 1969 ή, στην περίπτωση
πλοίων που εκτελούν αποκλειστικώς εσωτερικά δρομολόγια και
εάν η χωρητικότητα του πλοίου δεν έχει καταμετρηθεί σύμφωνα
με την προαναφερθείσα σύμβαση, η ολική χωρητικότητα ενός
πλοίου η οποία καθορίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονι
σμούς για την καταμέτρηση της χωρητικότητας.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα εξής είδη πλοίων και στις
εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται:
α) στα εμπορικά και τα επιβατηγά πλοία τα οποία φέρουν τη σημαία
κράτους μέλους και τα οποία εκτελούν διεθνή δρομολόγια·
β) στα εμπορικά και τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν αποκλειστικά
εσωτερικά δρομολόγια, ανεξαρτήτως σημαίας·
γ) στα εμπορικά και τα επιβατηγά πλοία, τα οποία αποπλέουν ή κατα
πλέουν σε λιμένες των κρατών μελών, εκτελώντας τακτικά δρομο
λόγια θαλάσσιων μεταφορών, ανεξαρτήτως σημαίας·
δ) στις κινητές υπεράκτιες μονάδες γεώτρησης που λειτουργούν υπό
την εποπτεία κράτους μέλους.

02006R0336 — EL — 26.07.2019 — 003.001 — 4
▼B
2.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα εξής είδη πλοίων και
στις εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται:
α) στα πολεμικά και τα οπλιταγωγά πλοία και στα λοιπά πλοία που
κράτη μέλη κατέχουν ή εκμεταλλεύονται μόνον για κρατικούς μη
εμπορικούς σκοπούς·
β) στα πλοία που δεν προωθούνται με μηχανικά μέσα, στα ξύλινα
πλοία πρωτόγονης κατασκευής, στις θαλαμηγούς και στα σκάφη
αναψυχής, εκτός αν είναι επανδρωμένα ή πρόκειται να επανδρωθούν
με πλήρωμα και μεταφέρουν περισσότερους από δώδεκα επιβάτες
για εμπορικούς σκοπούς·
γ) στα αλιευτικά σκάφη·
δ) στα εμπορικά πλοία και στις κινητές υπεράκτιες μονάδες γεώτρησης,
ολικής χωρητικότητας κάτω των 500 κόρων·
ε) στα επιβατηγά πλοία, πλην των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων
ro-ro, στις θαλάσσιες περιοχές των κατηγοριών Γ και Δ όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 98/18/ΕΚ.
Άρθρο 4
Συμμόρφωση
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλες οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται
πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού να
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 5
Απαιτήσεις διαχείρισης της ασφάλειας
Τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 παράγρα
φος 1, και οι εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται, τηρούν τις απαιτήσεις
του μέρους Α του κώδικα ISM.
Άρθρο 6
Πιστοποίηση και εξακρίβωση
Για τους σκοπούς πιστοποίησης και εξακρίβωσης, τα κράτη μέλη συμ
μορφώνονται προς τις διατάξεις του μέρους Β του κώδικα ISM.
Άρθρο 7
Παρέκκλιση
1.
Τα κράτη μέλη μπορούν, εάν κρίνουν ότι είναι πρακτικώς δυσχε
ρές για τις εταιρείες να συμμορφωθούν προς τις παραγράφους 6, 7, 9,
11 και 12 του μέρους Α του κώδικα ISM όσον αφορά ορισμένα πλοία ή
κατηγορίες πλοίων που εκτελούν αποκλειστικά εσωτερικά δρομολόγια
στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, να παρεκκλίνουν πλήρως ή μερικώς
από τις εν λόγω διατάξεις επιβάλλοντας μέτρα που εξασφαλίζουν ισο
δύναμη επίτευξη των στόχων του κώδικα.
2.
Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν εναλλακτικές διαδικασίες
πιστοποίησης και εξακρίβωσης για τα πλοία και τις εταιρείες για τα
οποία έχει θεσπιστεί παρέκκλιση σύμφωνα με την παράγραφο 1, εάν
κρίνουν ότι είναι πρακτικώς δυσχερές να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις
του άρθρου 6.
3.
Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και, ανάλογα με την περίπτω
ση, της παραγράφου 2, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:
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α) το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή την
παρέκκλιση και τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει·
β) αν, εντός έξι μηνών από τη γνωστοποίηση, αποφασισθεί με τη δια
δικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2 ότι η προτεινόμενη παρέκ
κλιση δεν δικαιολογείται ή ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι
επαρκή, το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει να τροποποιήσει τις προ
τεινόμενες διατάξεις ή να μην τις θεσπίσει·
γ) το κράτος μέλος δημοσιοποιεί τυχόν θεσπισθέντα μέτρα με απευ
θείας παραπομπή στην παράγραφο 1 και, ανάλογα με την περίπτω
ση, στην παράγραφο 2.
4.
Κατόπιν παρεκκλίσεως στο πλαίσιο της παραγράφου 1 και, ανά
λογα με την περίπτωση, της παραγράφου 2, το κράτος μέλος εκδίδει
πιστοποιητικό σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του παραρτήματος ΙΙ
μέρος Β σημείο 5, επισημαίνοντας τους εφαρμοστέους λειτουργικούς
περιορισμούς.

Άρθρο 8
Ισχύς, αποδοχή και αναγνώριση πιστοποιητικών
1.
Το έγγραφο συμμόρφωσης ισχύει επί πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο
από την ημερομηνία έκδοσής του. Το πιστοποιητικό διαχείρισης της
ασφάλειας ισχύει επί πέντε έτη κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία
έκδοσής του.
2.
Στην περίπτωση ανανέωσης του εγγράφου συμμόρφωσης και του
πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
του μέρους Β του κώδικα ISM.
3.
Τα κράτη μέλη δέχονται το έγγραφο συμμόρφωσης, το προσωρινό
έγγραφο συμμόρφωσης, το πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας ή
το προσωρινό πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας που εκδίδονται
από τη διοίκηση οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους ή εξ ονόματος
της διοίκησης αυτής από αναγνωρισμένο οργανισμό.
4.
Τα κράτη μέλη δέχονται τα έγγραφα συμμόρφωσης, τα προσωρινά
έγγραφα συμμόρφωσης, τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ασφάλειας ή
τα προσωρινά πιστοποιητικά διαχείρισης της ασφάλειας που εκδίδονται
από τις διοικήσεις τρίτων χωρών ή εξ ονόματός τους.
Ωστόσο, για τα πλοία που εκτελούν τακτική υπηρεσία θαλάσσιων μετα
φορών, η συμμόρφωση των εγγράφων συμμόρφωσης, των προσωρινών
εγγράφων συμμόρφωσης, των πιστοποιητικών διαχείρισης της ασφά
λειας και των προσωρινών πιστοποιητικών διαχείρισης της ασφάλειας,
που εκδίδονται εξ ονόματος διοικήσεων τρίτων χωρών, προς τον
κώδικα ISM ελέγχεται, με κάθε πρόσφορο μέσο, από το ή τα οικεία
κράτη μέλη, ή εξ ονόματός τους, εκτός εάν έχουν εκδοθεί από τη
διοίκηση κράτους μέλους ή από αναγνωρισμένο οργανισμό.

Άρθρο 9
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που
επιβάλλονται για την παραβίαση του παρόντος κανονισμού και λαμβά
νουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους.
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογι
κές και αποτρεπτικές.
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Άρθρο 10
Υποβολή εκθέσεων
1.
Κάθε δύο έτη, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή εκθέ
σεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.
2.
Με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 2, η Επιτροπή
καταρτίζει εναρμονισμένο υπόδειγμα εντύπου για τις εν λόγω εκθέσεις.
3.
Εντός έξι μηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών
μελών και με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφά
λεια στη Θάλασσα, η Επιτροπή καταρτίζει συγκεντρωτική έκθεση σχε
τικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η οποία ενδεχομένως
περιλαμβάνει προτάσεις μέτρων. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις
1.
Οι τροποποιήσεις του κώδικα ISM είναι δυνατόν να εξαιρούνται
από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επι
τροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα
πλοία (COSS) (1).
▼M3
2.
Εντός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όπως ορί
ζεται στο άρθρο 3, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 11α, για την τροποποί
ηση του παραρτήματος II, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξε
λίξεις σε διεθνές επίπεδο και ιδίως στον ΔΝΟ, ή να βελτιώνεται η
αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, υπό το πρίσμα της
εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του.
Άρθρο 11α
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο
πέντε ετών από τις 26 Ιουλίου 2019. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση
σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα
μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση
ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργό
τερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2
μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση
που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επο
μένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε
αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν
ήδη.
(1) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 415/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 68 της 6.3.2004,
σ. 10).
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4.
Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επι
τροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα
κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (1).
5.
Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την
κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
6.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
11 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από
την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν
θα προβάλλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του
Συμβουλίου.
▼M2
Άρθρο 12
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτι
λία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS), η οποία έχει
συσταθεί βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμέ
νων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.
Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ
ορίζεται δίμηνη.
▼M3

__________

▼B
Άρθρο 13
Κατάργηση
1.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3051/95 καταργείται από τις 24 Μαρτίου
2006.
2.
Τα προσωρινά έγγραφα συμμόρφωσης, τα προσωρινά πιστοποι
ητικά διαχείρισης της ασφάλειας, τα έγγραφα συμμόρφωσης και τα
πιστοποιητικά διαχείρισης της ασφάλειας που έχουν εκδοθεί πριν από
τις 24 Μαρτίου 2006 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους ή
μέχρι την επόμενη επικύρωσή τους.
Άρθρο 14
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά τα εμπορικά και επιβατηγά πλοία, για τα οποία δεν απαι
τείται ήδη συμμόρφωση προς τον κώδικα ΙSM, ο παρών κανονισμός
εφαρμόζεται από τις 24 Μαρτίου 2008.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

(1) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ L 324 της 29.11.2002, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Διεθνής κώδικας διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και την
πρόληψη της ρύπανσης [Διεθνής κώδικας διαχείρισης της ασφάλειας
(κώδικας ISM)]
Μέρος Α — Εφαρμογή
1.

Γενικά

1.1.

Ορισμοί

1.2.

Στόχοι

1.3.

Εφαρμογή

1.4.

Λειτουργικές επιταγές για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας (SMS)

2.

Πολιτική ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

3.

Ευθύνες και αρμοδιότητα της εταιρείας

4.

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή πρόσωπα

5.

Ευθύνη και αρμοδιότητα του πλοιάρχου

6.

Πόροι και προσωπικό

7.

Κατάρτιση σχεδίων για λειτουργίες επί του πλοίου

8.

Ετοιμότητα για αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

9.

Εκθέσεις και ανάλυση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, ατυχημάτων και
επικίνδυνων περιστατικών

10.

Συντήρηση του πλοίου και εξοπλισμός

11.

Τεκμηρίωση

12.

Εξακρίβωση, αναθεώρηση και αξιολόγηση από την εταιρεία

Μέρος B — Πιστοποίηση και εξακρίβωση
13.

Πιστοποίηση και περιοδική εξακρίβωση

14.

Προσωρινή πιστοποίηση

15.

Εξακρίβωση

16.

Έντυπα των πιστοποιητικών
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
[ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΑΣ
ISM)]
ΜΕΡΟΣ A — ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1.

Γενικά

1.1.

Ορισμοί
Για τα μέρη Α και Β του παρόντος κώδικα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι
ορισμοί:

1.1.1.

Ως «διεθνής κώδικας διαχείρισης της ασφάλειας (ISM)» νοείται ο διε
θνής κώδικας διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και
την πρόληψη της ρύπανσης, όπως εγκρίθηκε από τη Συνέλευση και
όπως ενδέχεται να τροποποιηθεί από τον Οργανισμό.

1.1.2.

Ως «εταιρεία» νοείται ο κύριος του πλοίου ή οιοσδήποτε άλλος οργανι
σμός ή πρόσωπο, όπως ο διαχειριστής ή ο ναυλωτής κενού σκάφους,
στον οποίο ο κύριος του πλοίου έχει αναθέσει την ευθύνη λειτουργίας
του πλοίου και ο οποίος, αναλαμβάνοντας την εν λόγω ευθύνη, έχει
συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που
επιβάλλονται από τον κώδικα.

1.1.3.

Ως «διοίκηση» νοείται η κυβέρνηση του κράτους τη σημαία του οποίου
δικαιούται να φέρει το πλοίο.

1.1.4.

Ως «σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας (SMS)» νοείται ένα διαρθρω
μένο και τεκμηριωμένο σύστημα που επιτρέπει στο προσωπικό της
εταιρείας να εφαρμόζει αποτελεσματικά την πολιτική της εταιρείας σε
θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

1.1.5.

Ως «έγγραφο συμμόρφωσης» νοείται το έγγραφο το οποίο χορηγείται σε
εταιρεία η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κώδι
κα.

1.1.6.

Ως «πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας» νοείται το έγγραφο το
οποίο χορηγείται σε πλοίο και το οποίο υποδηλώνει ότι η εταιρεία και
τα διαχειριστικά της όργανα επί του πλοίου λειτουργούν με βάση το
εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας.

1.1.7.

Ως «αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία» νοούνται οι ποσοτικές ή ποι
οτικές πληροφορίες, τα πρακτικά ή οι εκθέσεις που σχετίζονται με την
ασφάλεια ή την ύπαρξη και εφαρμογή ενός στοιχείου του συστήματος
διαχείρισης της ασφάλειας, το οποίο βασίζεται σε παρατήρηση, μέτρηση
ή δοκιμή και μπορεί να επαληθευθεί.

1.1.8.

Ως «παρατήρηση» νοείται η έκθεση που εκπονείται κατά τη διάρκεια
του ελέγχου διαχείρισης της ασφάλειας και τεκμηριώνεται με αντικειμε
νικά αποδεικτικά στοιχεία.

1.1.9.

Ως «μη συμμόρφωση» νοείται μία κατάσταση που έχει παρατηρηθεί,
κατά την οποία αντικειμενικά αποδεικτικά στοιχεία καταδεικνύουν τη
μη τήρηση μιας ειδικής απαίτησης.

1.1.10. Ως «κύρια μη συμμόρφωση» νοείται μια προσδιορίσιμη απόκλιση η
οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του προσωπικού ή
του πλοίου ή σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και απαιτεί άμεση
επανόρθωση· επιπλέον, το γεγονός ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική
και συστηματική εφαρμογή μιας απαίτησης του κώδικα ISM θεωρείται
επίσης κύρια μη συμμόρφωση.
1.1.11. Ως «επετειακή ημερομηνία» νοείται η ημερομηνία και ο μήνας κάθε
έτους που αντιστοιχεί στην ημερομηνία εκπνοής της ισχύος του σχετι
κού εγγράφου ή πιστοποιητικού.
1.1.12. Ως «σύμβαση» νοείται η διεθνής σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώ
πινης ζωής στη θάλασσα, του 1974, όπως έχει τροποποιηθεί.
1.2.

Στόχοι

1.2.1.

Οι στόχοι του κώδικα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα,
της πρόληψης ανθρώπινου τραυματισμού ή απώλειας ζωής και της απο
φυγής ζημιών στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στο θαλάσσιο περιβάλλον, και
στα αγαθά.
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1.2.2.

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας θα
πρέπει, μεταξύ άλλων:

1.2.2.1. να προβλέπουν ασφαλείς πρακτικές κατά τη λειτουργία του πλοίου και
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον·
1.2.2.2. να καθιερώνουν μέτρα προστασίας έναντι όλων των προσδιορισθέντων
κινδύνων· και
1.2.2.3. να βελτιώνουν
της ασφάλειας
προετοιμασίας
σχετίζονται με
1.2.3.

συνεχώς τις ικανότητες του προσωπικού για διαχείριση
στην ξηρά και στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της
για αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που
την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να διασφαλίζει:

1.2.3.1. τη συμμόρφωση προς υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς· και
1.2.3.2. ότι λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες κώδικες, κατευθυντήριες γραμμές
και πρότυπα που συνιστώνται από τον οργανισμό, τις διοικήσεις, τους
νηογνώμονες και τους οργανισμούς της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
1.3.

Εφαρμογή
Οι απαιτήσεις του παρόντος κώδικα μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα
τα πλοία.

1.4.

Λειτουργικές απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας
(SMS)
Κάθε εταιρεία θα πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρμόζει και να συντηρεί
ένα σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας το οποίο να περιλαμβάνει τις
ακόλουθες λειτουργικές απαιτήσεις:

1.4.1.

πολιτική σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλο
ντος·

1.4.2.

οδηγίες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας
των πλοίων και της προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη
σχετική διεθνή νομοθεσία και τη νομοθεσία του κράτους της σημαίας·

1.4.3.

καθορισμένα επίπεδα αρμοδιοτήτων και τρόπους επικοινωνίας του προ
σωπικού της ξηράς, του προσωπικού του πλοίου και μεταξύ τους·

1.4.4.

διαδικασίες αναφοράς ατυχημάτων και μη συμμορφώσεων με τις διατά
ξεις του παρόντος κώδικα·

1.4.5.

διαδικασίες προετοιμασίας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης· και

1.4.6.

διαδικασίες εσωτερικών ελέγχων και επανεξέτασης της διαχείρισης.

2.

Πολιτική ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

2.1.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώνει μια πολιτική ασφάλειας και προ
στασίας του περιβάλλοντος η οποία να περιγράφει τον τρόπο επίτευξης
των στόχων που τίθενται στην παράγραφο 1.2.

2.2.

Η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η πολιτική της εφαρμόζεται και
διατηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, τόσο στην ξηρά όσο και στο
πλοίο.

3.

Ευθύνες και αρμοδιότητα της εταιρείας

3.1.

Εάν ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του πλοίου είναι άλλος από τον
πλοιοκτήτη, ο πλοιοκτήτης πρέπει να αναφέρει το πλήρες όνομα και
τα λεπτομερή στοιχεία του υπευθύνου αυτού στη διοίκηση.

3.2.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθορίζει και να τεκμηριώνει την ευθύνη, την
αρμοδιότητα και τις σχέσεις μεταξύ όλου του προσωπικού που διαχει
ρίζεται, εκτελεί και ελέγχει εργασίες που σχετίζονται και επηρεάζουν
την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

3.3.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι παρέχονται επαρκείς πόροι
και υποστήριξη στην ξηρά, ώστε το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή πρό
σωπα να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

4.

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή πρόσωπα
Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας κάθε πλοίου και για τη
δημιουργία συνδέσμου μεταξύ της εταιρείας και του προσωπικού του
πλοίου, κάθε εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να ορίσει
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πρόσωπο ή πρόσωπα στην ξηρά που να έχουν απευθείας πρόσβαση στο
υψηλότερο επίπεδο της διαχείρισης. Η ευθύνη και η αρμοδιότητα του
εξουσιοδοτημένου προσώπου ή προσώπων θα πρέπει να περιλαμβάνουν
την παρακολούθηση των πτυχών λειτουργίας κάθε πλοίου που αφορούν
την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης και να διασφαλίζουν ότι
παρέχονται επαρκείς πόροι και υποστήριξη στην ξηρά, όπως απαιτείται.
5.

Ευθύνη και αρμοδιότητα του πλοιάρχου

5.1.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθορίζει σαφώς και να τεκμηριώνει την
ευθύνη του πλοιάρχου όσον αφορά:

5.1.1.

την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας σε θέματα ασφάλειας και
προστασίας του περιβάλλοντος·

5.1.2.

την παρακίνηση του πληρώματος για τήρηση της εν λόγω πολιτικής·

5.1.3.

την έκδοση των καταλλήλων διαταγών και οδηγιών με σαφή και απλό
τρόπο·

5.1.4.

τον έλεγχο της τήρησης των συγκεκριμένων απαιτήσεων· και

5.1.5.

την αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας (SMS) και
την αναφορά των ελλείψεών του στη διαχείριση της εταιρείας στην
ξηρά.

5.2.

Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύστημα διαχείρισης της ασφά
λειας που λειτουργεί στο πλοίο περιέχει σαφή δήλωση με την οποία
επισημαίνεται η αρμοδιότητα του πλοιάρχου. Η εταιρεία πρέπει να
καθορίζει στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας ότι ο πλοίαρχος
έχει την υπερισχύουσα αρμοδιότητα και ευθύνη στη λήψη αποφάσεων
σχετικά με την ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, καθώς στην
αναζήτηση της συνδρομής της εταιρείας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτη
το.

6.

Πόροι και προσωπικό

6.1.

Η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο πλοίαρχος:

6.1.1.

διαθέτει κατάλληλα προσόντα για άσκηση διοίκησης·

6.1.2.

έχει πλήρη γνώση του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της εται
ρείας (SMS)· και

6.1.3.

έχει την απαραίτητη υποστήριξη ούτως ώστε να μπορεί να εκτελεί τα
καθήκοντα πλοιάρχου με ασφάλεια.

6.2.

Η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι κάθε πλοίο είναι επανδρωμένο
με ναυτικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, τα απαραίτητα πιστο
ποιητικά και είναι υγιείς, σύμφωνα με τις διεθνείς και εθνικές απαιτή
σεις.

6.3.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες που να διασφαλίζουν
ότι το νέο προσωπικό και το προσωπικό που αναλαμβάνει νέα καθή
κοντα, τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία του
περιβάλλοντος, έχει την απαραίτητη εξοικείωση με τα καθήκοντά του.
Οι οδηγίες, που είναι απαραίτητο να παρέχονται πριν τον απόπλου του
πλοίου, θα πρέπει να έχουν καθορισθεί, τεκμηριωθεί και παραδοθεί
γραπτώς.

6.4.

Η εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που εμπλέκεται
στο σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της εταιρείας έχει επαρκή κατα
νόηση των σχετικών κανόνων, κανονισμών, κωδίκων και οδηγιών.

6.5.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώνει και να διατηρεί διαδικασίες για τον
προσδιορισμό της τυχόν κατάρτισης που απαιτείται για την υποστήριξη
του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και να διασφαλίζει ότι η
κατάρτιση αυτή παρέχεται σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.

6.6.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες με τις οποίες το προ
σωπικό του πλοίου λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα δια
χείρισης της ασφάλειας στη γλώσσα εργασίας, ή σε γλώσσες που μπορεί
να καταλάβει.

6.7.

Η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του πλοίου
μπορεί να επικοινωνεί ικανοποιητικά κατά την εκτέλεση των καθηκό
ντων του που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας.
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7.

Εκπόνηση σχεδίων για λειτουργίες επί του πλοίου
Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες για την εκπόνηση σχε
δίων και οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων ελέγχου εάν κρί
νεται σκόπιμο, για τις κύριες εργασίες στο πλοίο που αφορούν την
ασφάλεια του πλοίου και την πρόληψη της ρύπανσης. Τα διάφορα σχε
τικά καθήκοντα θα πρέπει να καθορίζονται και να ανατίθενται σε εξει
δικευμένο προσωπικό.

8.

Ετοιμότητα για αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

8.1.

Η εταιρεία πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες για να αναγνωρίζει, να
περιγράφει και να ανταποκρίνεται σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης στο πλοίο.

8.2.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώνει προγράμματα γυμνασίων και ασκή
σεων που προετοιμάζουν για την ανάληψη δράσης για αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

8.3.

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να προβλέπει μέτρα
τα οποία διασφαλίζουν ότι η οργάνωση της εταιρείας μπορεί να αντα
ποκριθεί ανά πάσα στιγμή σε κινδύνους, ατυχήματα και καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης που μπορούν να προκύψουν στα πλοία της.

9.

Υποβολή εκθέσεων και ανάλυση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης,
ατυχημάτων και επικίνδυνων περιστατικών

9.1.

Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνει δια
δικασίες που να διασφαλίζουν ότι οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, τα
ατυχήματα και οι επικίνδυνες καταστάσεις αναφέρονται στην εταιρεία,
διερευνώνται και αναλύονται με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και
την πρόληψη της ρύπανσης.

9.2.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες για την εφαρμογή επα
νορθωτικών ενεργειών.

10.

Συντήρηση του πλοίου και του εξοπλισμού

10.1.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες που να διασφαλίζουν
ότι το πλοίο συντηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανό
νων και κανονισμών και με τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που μπορεί
να καθιερώνει η εταιρεία.

10.2.

Για την εκπλήρωση των εν λόγω απαιτήσεων, η εταιρεία θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι:

10.2.1. διενεργούνται επιθεωρήσεις σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα·
10.2.2. αναφέρεται οιαδήποτε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την πιθανή της
αιτία, αν είναι γνωστή·
10.2.3. αναλαμβάνονται οι ενδεδειγμένες επανορθωτικές ενέργειες· και
10.2.4. τηρούνται αρχεία των ανωτέρω δραστηριοτήτων.
10.3.

Η εταιρεία πρέπει να καθιερώνει διαδικασίες στο σύστημα διαχείρισης
της ασφάλειας για τον προσδιορισμό του εξοπλισμού και των τεχνικών
συστημάτων των οποίων η αιφνίδια βλάβη μπορεί να έχει ως αποτέλε
σμα επικίνδυνες καταστάσεις. Το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας
θα πρέπει να ορίζει συγκεκριμένα μέτρα που να στοχεύουν στη βελ
τίωση της αξιοπιστίας του εν λόγω εξοπλισμού ή συστημάτων. Τα μέτρα
αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τακτικό έλεγχο των εφεδρικών δια
τάξεων και εξοπλισμού ή των τεχνικών συστημάτων που δεν είναι υπό
συνεχή χρήση.

10.4.

Οι επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο σημείο 10.2 καθώς και τα μέτρα
που αναφέρονται στο σημείο 10.3 θα πρέπει να ενσωματώνονται στη
διαδικασία της λειτουργικής συντήρησης/καθημερινότητας του πλοίου.

11.

Τεκμηρίωση

11.1.

Η εταιρεία θα πρέπει να καθιερώνει και να διατηρεί διαδικασίες ελέγχου
όλων των εγγράφων και στοιχείων που σχετίζονται με το σύστημα
διαχείρισης της ασφάλειας.

11.2.

Η εταιρεία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:

11.2.1. τα ισχύοντα έγγραφα είναι διαθέσιμα σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις·
11.2.2. οι αλλαγές επί των εγγράφων εξετάζονται και εγκρίνονται από εξουσιο
δοτημένο προσωπικό· και

02006R0336 — EL — 26.07.2019 — 003.001 — 13
▼B
11.2.3. τα μη ισχύοντα έγγραφα αποσύρονται αμέσως.
11.3.

Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν και να εφαρμό
σουν το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας μπορούν να αναφέρονται
ως «Εγχειρίδιο διαχείρισης της ασφάλειας». Η τεκμηρίωση θα πρέπει να
τηρείται σε μορφή την οποία η εταιρεία θεωρεί ως την πλέον αποτελε
σματική. Κάθε πλοίο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα ανα
φερόμενα σε αυτό έγγραφα.

12.

Εξακρίβωση, αναθεώρηση και αξιολόγηση από την εταιρεία

12.1.

Η εταιρεία θα πρέπει να διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους ασφαλείας για
να διαπιστώνει αν οι δραστηριότητες σχετικά με την ασφάλεια και την
πρόληψη της ρύπανσης συμμορφώνονται με το σύστημα διαχείρισης της
ασφάλειας.

12.2.

Η εταιρεία πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητα του
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και, όταν απαιτείται, να το ανα
θεωρεί, σύμφωνα με διαδικασίες που καθιερώνει η ίδια.

12.3.

Οι έλεγχοι και οι πιθανές επανορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να διενερ
γούνται σύμφωνα με τεκμηριωμένες διαδικασίες.

12.4.

Το προσωπικό που διενεργεί ελέγχους θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο
έναντι των τομέων που ελέγχονται, εκτός αν αυτό δεν είναι πρακτικά
δυνατόν λόγω του μεγέθους και του χαρακτήρα της εταιρείας.

12.5.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και αναθεωρήσεων θα πρέπει να τίθενται
υπόψη όλου του προσωπικού που έχει την ευθύνη του συγκεκριμένου
τομέα.

12.6.

Το διευθυντικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τον σχετικό τομέα θα
πρέπει να αναλαμβάνει εγκαίρως επανορθωτικές ενέργειες για την αντι
μετώπιση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.
ΜΕΡΟΣ B — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

13.

Πιστοποίηση και περιοδική εξακρίβωση

13.1.

Το πλοίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται από εταιρεία στην οποία έχει
εκδοθεί έγγραφο συμμόρφωσης ή προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 14.1 για το πλοίο αυτό.

13.2.

Το έγγραφο συμμόρφωσης θα πρέπει να εκδίδεται από τη διοίκηση, από
οργανισμό ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από τη διοίκηση ή, κατόπιν
σχετικού αιτήματος της διοίκησης, από άλλη αντισυμβαλλόμενη κυβέρ
νηση στη σύμβαση σε οποιαδήποτε εταιρεία η οποία συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις του παρόντος κώδικα, για χρονική περίοδο που προσδιο
ρίζεται από τη διοίκηση και η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την
πενταετία. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό ως τεκμήριο
ότι η εταιρεία είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του
παρόντος κώδικα.

13.3.

Το έγγραφο συμμόρφωσης ισχύει μόνον για τους τύπους πλοίων που
αναφέρονται ρητά στο έγγραφο. Η μνεία αυτή θα πρέπει να βασίζεται
στους τύπους πλοίων στους οποίους έχει βασιστεί η αρχική εξακρίβωση.
Άλλοι τύποι πλοίων επιτρέπεται να προστίθενται μόνον έπειτα από
έλεγχο της ικανότητας της εταιρείας να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις
του παρόντος κώδικα, οι οποίες ισχύουν γι’ αυτούς τους τύπους πλοίων.
Εν προκειμένω, οι τύποι πλοίων είναι εκείνοι που αναφέρονται στον
κανονισμό IX/1 της σύμβασης.

13.4.

Η ισχύς του εγγράφου συμμόρφωσης υπόκειται σε ετήσια εξακρίβωση
από τη διοίκηση ή από οργανισμό ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από
τη διοίκηση ή, κατόπιν σχετικού αιτήματος της διοίκησης, από άλλη
αντισυμβαλλόμενη κυβέρνηση, εντός τριών μηνών πριν ή μετά από
την επετειακή ημερομηνία.

13.5.

Το έγγραφο συμμόρφωσης θα πρέπει να ανακαλείται από τη διοίκηση ή,
έπειτα από αίτημά της, από την αντισυμβαλλόμενη κυβέρνηση η οποία
εξέδωσε το έγγραφο, εάν δεν έχει ζητηθεί η διενέργεια της ετήσιας
εξακρίβωσης η οποία απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 13.4 ή
εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σοβαρών περιπτώσεων μη συμμόρ
φωσης με τις ρυθμίσεις του παρόντος κώδικα.
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13.5.1. Όλα τα συναφή πιστοποιητικά διαχείρισης ασφάλειας και/ή προσωρινά
πιστοποιητικά διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει επίσης να ανακα
λούνται σε περίπτωση ανάκλησης του εγγράφου συμμόρφωσης.
13.6.

Αντίγραφο του εγγράφου συμμόρφωσης θα πρέπει να τοποθετείται στο
πλοίο, ούτως ώστε ο πλοίαρχος του πλοίου, εάν αυτό του ζητηθεί, να
είναι σε θέση να το προσκομίσει για τη διενέργεια εξακρίβωσης από τη
διοίκηση ή από τον οργανισμό ο οποίος αναγνωρίζεται από τη διοίκηση
ή για τους σκοπούς διεξαγωγής του ελέγχου που αναφέρεται στον κανο
νισμό IX/6.2 της σύμβασης. Δεν απαιτείται η βεβαίωση της γνησιότητας
ή η πιστοποίηση του αντίγραφου του εγγράφου.

13.7.

Το πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να εκδίδεται για
ένα πλοίο για χρονικό διάστημα το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
την πενταετία από τη διοίκηση ή από οργανισμό ο οποίος είναι ανα
γνωρισμένος από τη διοίκηση ή, έπειτα από σχετικό αίτημα της διοίκη
σης, από άλλη αντισυμβαλλόμενη κυβέρνηση. Το πιστοποιητικό διαχεί
ρισης της ασφάλειας θα πρέπει να εκδίδεται έπειτα από την εξακρίβωση
ότι η εταιρεία και τα διαχειριστικά της όργανα στο πλοίο λειτουργούν
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του εγκεκριμένου συστήματος διαχείρισης της
ασφάλειας. Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό ως
απόδειξη ότι το πλοίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος
κώδικα.

13.8.

Η ισχύς του πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να
υπόκειται τουλάχιστον σε ενδιάμεση εξακρίβωση από τη διοίκηση ή
από οργανισμό ο οποίος είναι αναγνωρισμένος από τη διοίκηση ή,
έπειτα από αίτημα της διοίκησης, από άλλη αντισυμβαλλόμενη κυβέρ
νηση. Εάν προβλέπεται η διενέργεια μόνο ενδιάμεσης εξακρίβωσης και
η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας είναι
πενταετής, η εξακρίβωση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται μεταξύ
της δεύτερης και της τρίτης επετειακής ημερομηνίας του πιστοποιητικού
διαχείρισης της ασφάλειας.

13.9.

Εκτός από τις απαιτήσεις της παραγράφου 13.5.1, η ισχύς του πιστοποι
ητικού διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να ανακαλείται από τη
διοίκηση ή, έπειτα από αίτημα της διοίκησης, από την αντισυμβαλλό
μενη κυβέρνηση η οποία το εξέδωσε, σε περίπτωση που δεν έχει ζητηθεί
η διενέργεια της ενδιάμεσης εξακρίβωσης η οποία απαιτείται σύμφωνα
με την παράγραφο 13.8 ή εάν υπάρχουν αποδείξεις σοβαρών περιπτώ
σεων μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα.

13.10.

Ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις των παραγράφων 13.2 και 13.7, όταν η
εξακρίβωση για την ανανέωση της ισχύος ολοκληρώνεται εντός τριών
μηνών πριν από την ημερομηνία εκπνοής ισχύος του υφιστάμενου
εγγράφου συμμόρφωσης ή του πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλει
ας, η ισχύς του νέου εγγράφου συμμόρφωσης ή του νέου πιστοποι
ητικού διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να εκτείνεται από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξακρίβωσης για την ανανέωση της
ισχύος για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο της πενταετίας από την ημε
ρομηνία εκπνοής της ισχύος του υφιστάμενου εγγράφου συμμόρφωσης
ή του πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας.

13.11.

Όταν η εξακρίβωση ανανέωσης της ισχύος ολοκληρώνεται σε χρονικό
διάστημα ανώτερο των τριών μηνών πριν από την ημερομηνία εκπνοής
της ισχύος του υφιστάμενου εγγράφου συμμόρφωσης ή του πιστοποι
ητικού διαχείρισης της ασφάλειας, η ισχύς του νέου εγγράφου συμμόρ
φωσης ή του νέου πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει
να εκτείνεται από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξακρίβωσης για
την ανανέωση της ισχύος επί χρονικό διάστημα όχι ανώτερο της πεν
ταετίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξακρίβωσης για την
ανανέωσης της ισχύος.

14.

Προσωρινή πιστοποίηση

14.1.

Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινού εγγράφου συμμόρφωσης για τη διευ
κόλυνση της αρχικής εφαρμογής του παρόντος κώδικα, όταν:
1. η εταιρεία είναι νεοσυσταθείσα· ή
2. προβλέπεται προσθήκη νέων πλοίων στο υφιστάμενο έγγραφο συμ
μόρφωσης, έπειτα από την εξακρίβωση ότι η εταιρεία διαθέτει
σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας που πληροί τους στόχους της
παραγράφου 1.2.3 του παρόντος κώδικα, υπό την προϋπόθεση ότι
η εταιρεία προσκομίζει προγράμματα εφαρμογής του συστήματος
διαχείρισης της ασφάλειας τα οποία πληρούν όλες τις απαιτήσεις
του παρόντος κώδικα εντός της περιόδου ισχύος του προσωρινού
εγγράφου συμμόρφωσης. Το εν λόγω προσωρινό έγγραφο συμμόρ
φωσης εκδίδεται για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των δώδεκα
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μηνών από τη διοίκηση ή από οργανισμό ο οποίος είναι αναγνωρι
σμένος από τη διοίκηση ή, έπειτα από αίτημα της διοίκησης, από
άλλη αντισυμβαλλόμενη κυβέρνηση. Αντίγραφο του προσωρινού
εγγράφου συμμόρφωσης θα πρέπει να τοποθετείται στο πλοίο,
ούτως ώστε ο πλοίαρχος του πλοίου, εάν αυτό του ζητηθεί, να
είναι σε θέση να το προσκομίσει για τους σκοπούς της διενέργειας
των εξακριβώσεων από τη διοίκηση ή από οργανισμό ο οποίος ανα
γνωρίζεται από τη διοίκηση ή για τους σκοπούς διεξαγωγής του
ελέγχου που αναφέρεται στον κανονισμό IX/6.2 της σύμβασης. Δεν
απαιτείται η βεβαίωση της γνησιότητας ή η πιστοποίηση του αντί
γραφου του εγγράφου.
14.2.

Προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης μπορεί να εκδίδεται:
1. στα νέα πλοία τη στιγμή της παράδοσής τους·
2. όταν η εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη να θέσει σε λειτουργία ένα
πλοίο το οποίο είναι νεότευκτο για την εταιρεία· ή
3. όταν ένα πλοίο αλλάζει σημαία.
Το εν λόγω προσωρινό πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας θα
πρέπει να εκδίδεται για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι μηνών
από τη διοίκηση ή από οργανισμό ο οποίος αναγνωρίζεται από τη
διοίκηση ή, έπειτα από αίτημα της διοίκησης, από άλλη αντισυμβαλλό
μενη κυβέρνηση.

14.3.

Η διοίκηση ή έπειτα από αίτημα της διοίκησης, άλλη αντισυμβαλλόμενη
κυβέρνηση επιτρέπεται, σε ειδικές περιπτώσεις, να παρατείνει τη διάρ
κεια ισχύος του προσωρινού πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας
για περαιτέρω χρονική περίοδο η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τους έξι μήνες από την ημερομηνία εκπνοής της ισχύος.

14.4.

Η έκδοση του προσωρινού πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας
επιτρέπεται έπειτα από εξακρίβωση ότι:
1. το έγγραφο συμμόρφωσης ή το προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης
αφορά το συγκεκριμένο πλοίο·
2. το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας το οποίο προβλέπεται από την
εταιρεία για το συγκεκριμένο πλοίο συμπεριλαμβάνει βασικά στοι
χεία του παρόντος κώδικα και έχει αξιολογηθεί κατά τους ελέγχους
για την έκδοση του εγγράφου συμμόρφωσης ή εάν έχει επιδειχθεί για
την έκδοση του προσωρινού εγγράφου συμμόρφωσης·
3. η εταιρεία έχει προγραμματίσει τον έλεγχο του πλοίου εντός τριών
μηνών·
4. ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα
διαχείρισης της ασφάλειας και τις προγραμματιζόμενες διευθετήσεις
για την εφαρμογή του·
5. οι οδηγίες οι οποίες προσδιορίζεται ότι έχουν βασική σημασία έχουν
δοθεί πριν από τον απόπλου· και
6. οι συναφείς πληροφορίες για το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας
χορηγούνται σε γλώσσα ή γλώσσες εργασίας που είναι κατανοητές
από το προσωπικό του πλοίου.

15.

Εξακρίβωση

15.1.

Όλες οι εξακριβώσεις, η διενέργεια των οποίων απαιτείται βάσει των
ρυθμίσεων του παρόντος κώδικα, θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με
διαδικασίες που είναι αποδεκτές από τη διοίκηση, λαμβανομένων υπόψη
των κατευθυντήριων γραμμών που καταρτίζονται από τον Οργανι
σμό (1).

16.

Έντυπα των πιστοποιητικών

16.1.

Το έγγραφο συμμόρφωσης, το πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας,
το προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης και το προσωρινό πιστοποιητικό
διαχείρισης της ασφάλειας πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τα
υποδείγματα του προσαρτήματος του παρόντος κώδικα. Εάν η χρησιμο
ποιούμενη γλώσσα δεν είναι ούτε τα αγγλικά, αλλά ούτε τα γαλλικά,
πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο κείμενο η μετάφραση προς μία από
τις γλώσσες αυτές.

(1) Παραπομπή στις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα δια
χείρισης της ασφάλειας (ISM) από τις διοικήσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από τον Οργανι
σμό με το ψήφισμα A.913(22).
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16.2.

Εκτός από τις απαιτήσεις της παραγράφου 13.3, επιτρέπεται η οπισθο
γράφηση για τους τύπους πλοίων, οι οποίοι αναφέρονται στο έγγραφο
συμμόρφωσης και στο προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης, ούτως ώστε
να αντικατοπτρίζονται οι τυχόν περιορισμοί οι οποίοι επιβάλλονται στη
λειτουργία των πλοίων, οι οποίοι περιγράφονται στο σύστημα διαχείρι
σης της ασφάλειας.
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Έντυπα του εγγράφου συμμόρφωσης, του πιστοποιητικού διαχείρισης της
ασφάλειας, του προσωρινού εγγράφου συμμόρφωσης και του προσωρινού
πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Επίσημη σφραγίδα)/(Κράτος)
Πιστοποιητικό αριθ.
Εκδοθέν βάσει των διατάξεων της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, του 1974, όπως τροποποι
ήθηκε
Κατ’ εξουσιοδότηση της κυβέρνησης
(όνομα του κράτους)
από
(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός)
Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας:

(βλέπε παράγραφο 1.1.2 του κώδικα ΙSM)
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας
της εταιρείας υποβλήθηκε σε έλεγχο και ότι το εν λόγω σύστημα είναι σύμφωνο
προς τις απαιτήσεις του διεθνούς κώδικα διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία
των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης (κώδικας ΙSM) για τους κατωτέρω
τύπους πλοίων (διαγράφεται ανάλογα με την περίπτωση):
Επιβατηγό πλοίο
Επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος
Εμπορικό ταχύπλοο σκάφος
Φορτηγό μεταφοράς εμπορεύματος χύδην
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου
Κινητή υπεράκτια μονάδα γεώτρησης
Άλλο εμπορικό πλοίο
Το παρόν έγγραφο συμμόρφωσης ισχύει έως ………, και υπόκειται σε περιοδική
εξακρίβωση.
Εκδόθηκε
(τόπος έκδοσης του εγγράφου)
Ημερομηνία έκδοσης

(υπογραφή υπαλλήλου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για την έκδοση του
εγγράφου)
(σφραγίδα της αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση)
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Πιστοποιητικό αριθ.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ κατά την περιοδική εξακρίβωση σύμ
φωνα με τον κανόνα IX/6.1 της σύμβασης και την παράγραφο 13.4 του κώδικα
ISM, το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας αποδείχθηκε ότι είναι σύμφωνο
προς τις απαιτήσεις του κώδικα ΙSM.
1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

Υπογραφή:
(υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:

2η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

Υπογραφή:
(υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:

3η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

Υπογραφή:
(υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:

4η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ

Υπογραφή:
(υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Επίσημη σφραγίδα)/(Κράτος)
Πιστοποιητικό αριθ.
Εκδοθέν βάσει των διατάξεων
της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, του 1974, όπως τροποποιήθηκε
Κατ’ εξουσιοδότηση της κυβέρνησης
(όνομα του κράτους)
από
(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός)
Όνομα πλοίου:
Διακριτικοί αριθμοί ή γράμματα:
Λιμένας νηολόγησης:
Τύπος πλοίου (*):
Ολική χωρητικότητα:
Αριθμός ΔΝΟ:
Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας:
(βλέπε παράγραφο 1.1.2 του κώδικα ΙSM)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας του πλοίου ελέγχ
θηκε και ότι το εν λόγω σύστημα είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του διε
θνούς κώδικα διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την
πρόληψη της ρύπανσης (κώδικας ISM), αφού διαπιστώθηκε ότι το έγγραφο
συμμόρφωσης που διαθέτει η εταιρεία ισχύει για τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου.
Το παρόν πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας ισχύει έως ………, υπό τον
όρο ότι υπόκειται σε περιοδική εξακρίβωση και με την προϋπόθεση ότι το
έγγραφο συμμόρφωσης παραμένει σε ισχύ.
Εκδόθηκε
(τόπος έκδοσης του εγγράφου)
Ημερομηνία έκδοσης
(υπογραφή του υπαλλήλου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για την έκδοση
του πιστοποιητικού)
(σφραγίδα της αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση)
(*) Επιλέξατε τον τύπο πλοίου από τους εξής τύπους: επιβατηγό πλοίο, επιβατηγό ταχύπλοο
σκάφος, εμπορικό ταχύπλοο σκάφος, φορτηγό μεταφοράς εμπορεύματος χύδην, δεξαμε
νόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, δεξαμε
νόπλοιο μεταφοράς αερίου, κινητή υπεράκτια μονάδα γεώτρησης, άλλο εμπορικό πλοίο.
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Πιστοποιητικό αριθ.
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ (ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ κατά την περιοδική εξακρίβωση σύμφωνα με τον κανόνα
IX/6.1 της σύμβασης και την παράγραφο 13.8 του κώδικα ISM, το σύστημα
διαχείρισης της ασφάλειας αποδείχθηκε ότι είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις
του κώδικα ΙSM.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (συ Υπογραφή:
μπληρώνεται μεταξύ της δεύτερης και
(υπογραφή του
της τρίτης επετειακής ημερομηνίας)
υπαλλήλου)

εξουσιοδοτημένου

Τόπος:
Ημερομηνία:
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (*)

Υπογραφή:
(υπογραφή του
υπαλλήλου)

εξουσιοδοτημένου

Τόπος:
Ημερομηνία:
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (*)

Υπογραφή:
(υπογραφή του
υπαλλήλου)

εξουσιοδοτημένου

Τόπος:
Ημερομηνία:
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (*)

Υπογραφή:
(υπογραφή του
υπαλλήλου)

εξουσιοδοτημένου

Τόπος:
Ημερομηνία:

(*) Εάν χρειάζεται. Γίνεται παραπομπή στην παράγραφο 3.4.1 των κατευθυντήριων γραμμών
για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας (ISM) από τις
διοικήσεις [ψήφισμα A.913(22)].
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Επίσημη σφραγίδα)/(Κράτος)
Πιστοποιητικό αριθ.
Εκδοθέν βάσει των διατάξεων
της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, του 1974, όπως τροποποιήθηκε
Κατ’ εξουσιοδότηση της κυβέρνησης
(όνομα κράτους)
από
(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός)
Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας:
(βλέπε παράγραφο 1.1.2 του κώδικα ΙSM)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της εταιρείας έχει
διαπιστωθεί ότι πληροί τους στόχους της παραγράφου 1.2.3 του διεθνούς κώδικα
διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων και για την πρόληψη της
ρύπανσης (κώδικας ΙSM), για τον (τους) κατωτέρω τύπο(-ους) πλοίων (διαγρά
φεται ανάλογα με την περίπτωση):
Επιβατηγό πλοίο
Επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος
Εμπορικό ταχύπλοο σκάφος
Φορτηγό μεταφοράς εμπορεύματος χύδην
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου
Κινητή υπεράκτια μονάδα γεώτρησης
Άλλο εμπορικό πλοίο
Το παρόν προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης ισχύει έως:
Εκδόθηκε:
(τόπος έκδοσης του εγγράφου)
Ημερομηνία έκδοσης:
(υπογραφή του υπαλλήλου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για την έκδοση
του εγγράφου)
(σφραγίδα της αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση)
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(Επίσημη σφραγίδα)/(Κράτος)
Πιστοποιητικό αριθ.
Εκδοθέν βάσει των διατάξεων
της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, του 1974,
όπως τροποποιήθηκε
Κατ’ εξουσιοδότηση της κυβέρνησης
(όνομα κράτους)
από
(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός)
Όνομα πλοίου:
Διακριτικοί αριθμοί ή γράμματα:
Λιμένας νηολόγησης:
Τύπος πλοίου (*):
Ολική χωρητικότητα:
Αριθμός ΔΝΟ:
Όνομα και διεύθυνση εταιρείας:
(βλέπε παράγραφο 1.1.2 του κώδικα ΙSM)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ οι απαιτήσεις της παραγράφου 14.4 του κώδικα ISM
έχουν τηρηθεί και ότι το έγγραφο συμμόρφωσης/το προσωρινό έγγραφο συμ
μόρφωσης (**) της εταιρείας αναφέρεται στο παρόν πλοίο.
Το παρόν προσωρινό πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας ισχύει έως
υπό τον όρο ότι το έγγραφο συμμόρφωσης/το προσωρινό έγγραφο συμμόρφω
σης (**) παραμένει σε ισχύ.
Εκδόθηκε
(τόπος έκδοσης του εγγράφου)
Ημερομηνία έκδοσης:
(υπογραφή του υπαλλήλου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για την έκδοση
του πιστοποιητικού)
(σφραγίδα της αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση)
Πιστοποιητικό αριθ.
Η ισχύς του παρόντος προσωρινού πιστοποιητικού διαχείρισης της ασφάλειας
παρατείνεται έως:
Ημερομηνία παράτασης:
(υπογραφή του υπαλλήλου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για την παρά
ταση της ισχύος)
(σφραγίδα της αρχής έκδοσης, ανάλογα με την περίπτωση)

(*) Επιλέξατε τον τύπο πλοίου από τους εξής τύπους: επιβατηγό πλοίο, επιβατηγό ταχύ
πλοο σκάφος, εμπορικό ταχύπλοο σκάφος, φορτηγό μεταφοράς εμπορευμάτων χύδην,
δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων,
δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου, κινητή υπεράκτια μονάδα γεώτρησης, άλλο εμπο
ρικό πλοίο.
(**) Διαγράφεται, ανάλογα με την περίπτωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΙΑΤΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ISM)
Μέρος Α Γενικές διατάξεις
Μέρος Β Πιστοποίηση και πρότυπα
2. Διαδικασία πιστοποίησης
3. Πρότυπο διαχείρισης
4. Πρότυπα επάρκειας
5. Έντυπα εγγράφων συμμόρφωσης και πιστοποιητικών διαχείρισης της ασφά
λειας
ΜΕΡΟΣ Α — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1.1.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σχετικά με τις εξακριβώσεις και
την πιστοποίηση που απαιτούνται από τον κώδικα ISM για τα επιβατηγά
πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα
κράτη μέλη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που
θεσπίζονται στο μέρος Β του παρόντος κεφαλαίου.

1.2.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις διατάξεις των
αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του διε
θνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας (ISM) από τις διοικήσεις, οι
οποίες εγκρίθηκαν από τον ΔΝΟ με το ψήφισμα A.913(22) της 29ης
Νοεμβρίου 2001, στο μέτρο που αυτές δεν καλύπτονται από το μέρος Β
του παρόντος τίτλου.
ΜΕΡΟΣ Β — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

2.

Διαδικασία πιστοποίησης

2.1.

Η διαδικασία πιστοποίησης που σχετίζεται με την έκδοση εγγράφου
συμμόρφωσης για μια εταιρεία και πιστοποιητικού διαχείρισης της
ασφάλειας για κάθε πλοίο διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τις κατω
τέρω διατάξεις.

2.2.

Η διαδικασία πιστοποίησης κανονικά περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1. αρχική εξακρίβωση·
2. ετήσια ή ενδιάμεση εξακρίβωση·
3. εξακρίβωση για ανανέωση· και
4. πρόσθετη εξακρίβωση.
Οι εξακριβώσεις αυτές πραγματοποιούνται κατ’ αίτηση της εταιρείας
προς τη διοίκηση ή τον αναγνωρισμένο οργανισμό όταν αυτός ενεργεί
εξ ονόματος της διοίκησης.

2.3.

Οι εξακριβώσεις περιλαμβάνουν έλεγχο της διαχείρισης της ασφάλειας.

2.4.

Για τη διεξαγωγή του ελέγχου ορίζεται ένας επικεφαλής ελεγκτής και,
εφόσον χρειάζεται, μία ομάδα ελέγχου.

2.5.

Ο διορισμένος επικεφαλής ελεγκτής έρχεται σε επαφή με την εταιρεία
και καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχου.

2.6.

Συντάσσεται έκθεση ελέγχου υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής ελεγ
κτή ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την πληρότητά της.

2.7.

Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει το πρόγραμμα ελέγχου, καθορισμό των
μελών της ομάδας ελέγχου, ημερομηνίες και στοιχεία της εταιρείας,
αντίγραφα των παρατηρήσεων και των εγγράφων μη συμμόρφωσης
και παρατηρήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος
διαχείρισης της ασφάλειας όσον αφορά την εκπλήρωση των συγκεκρι
μένων στόχων.

3.

Πρότυπο διαχείρισης

3.1.

Οι ελεγκτές ή η ομάδα ελέγχου που διευθύνει την εξακρίβωση συμμόρ
φωσης προς τον κώδικα ISM έχει αρμοδιότητες για:
1. την εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τους κανόνες και κανονισμούς
στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η πιστοποίηση των ναυτικών, για
κάθε τύπο πλοίου που χρησιμοποιεί η εταιρεία·
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2. τις δραστηριότητες έγκρισης, επιθεώρησης και πιστοποίησης που
σχετίζονται με τα ναυτιλιακά πιστοποιητικά·
3. τη συγγραφή υποχρεώσεων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο
πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας, όπως επιβάλλει
ο κώδικας ISΜ· και
4. την πρακτική πείρα στη λειτουργία πλοίων.
3.2.

Κατά τη διενέργεια της εξακρίβωσης συμμόρφωσης προς τις διατάξεις
του κώδικα ISM, εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία του προσωπικού που
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες έναντι όσων συμμετέχουν στη διαδι
κασία πιστοποίησης.

4.

Πρότυπα επάρκειας

4.1.

Βασική επάρκεια για τη διενέργεια εξακρίβωσης

4.1.1.

Το προσωπικό που συμμετέχει στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης
προς τις απαιτήσεις του κώδικα ISM πληροί τα στοιχειώδη κριτήρια
για τους επιθεωρητές, όπως ορίζει το τμήμα 2 του παραρτήματος VII
της οδηγίας 95/21/ΕΚ.

4.1.2.

Το εν λόγω προσωπικό πρέπει να έχει εκπαιδευτεί προκειμένου να
αποκτήσει την κατάλληλη επάρκεια και δεξιότητες για τη διενέργεια
της εξακρίβωσης συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του κώδικα ISM,
ιδίως όσον αφορά:
α) τη γνώση και την κατανόηση του κώδικα ISΜ·
β) τους υποχρεωτικούς κανόνες και κανονισμούς·
γ) τη συγγραφή υποχρεώσεων που, σύμφωνα με τον κώδικα ISM,
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι εταιρείες·
δ) την εκτίμηση τεχνικών εξέτασης, ανάκρισης, αξιολόγησης και υπο
βολής εκθέσεων·
ε)

τις τεχνικές ή επιχειρησιακές πτυχές της διαχείρισης της ασφάλειας·

στ) τις βασικές γνώσεις περί ναυτιλίας και εργασιών επί του πλοίου· και
ζ)

τη συμμετοχή σε έναν τουλάχιστον έλεγχο συστήματος διαχείρισης
στη ναυτιλία.

4.2.

Επάρκεια για την αρχική εξακρίβωση και την επαναληπτική εξακρίβωση

4.2.1.

Για να εκτιμηθεί πλήρως κατά πόσον η εταιρεία ή κάθε τύπος πλοίου
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κώδικα ISM, εκτός από τη βασική
επάρκεια που αναφέρεται ανωτέρω, το προσωπικό που προορίζεται για
να διενεργεί τις αρχικές εξακριβώσεις ή τις επαναληπτικές εξακριβώσεις
όσον αφορά ένα έγγραφο συμμόρφωσης και ένα πιστοποιητικό διαχεί
ρισης της ασφάλειας, πρέπει να διαθέτει επάρκεια για:
α) να προσδιορίζει κατά πόσον τα στοιχεία του συστήματος διαχείρισης
της ασφάλειας είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις του κώδικα ISΜ·
β) να καθορίζει την αποτελεσματικότητα των SMS που διαθέτει η εται
ρεία ή ο εκάστοτε τύπος πλοίου, για να εξασφαλίζεται η συμμόρ
φωση προς τους κανόνες και τους κανονισμούς, όπως αποδεικνύεται
από τα αρχεία που απαιτούνται βάσει του νόμου και τα αρχεία της
επιθεώρησης κατάταξης·
γ) να εκτιμά την αποτελεσματικότητα των SMS ως προς την εξασφά
λιση της συμμόρφωσης προς τους υπόλοιπους κανόνες και κανονι
σμούς που δεν καλύπτονται από τις επιθεωρήσεις που προβλέπονται
από το νόμο και τις επιθεωρήσεις κατάταξης και ως προς το αν
επιτρέπουν την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τους κανόνες
και κανονισμούς αυτούς· και
δ) να εκτιμά κατά πόσον έχουν ληφθεί υπόψη οι πρακτικές όσον αφορά
την ασφάλεια τις οποίες συνιστά ο ΔΝΟ, οι διοικήσεις, οι νηογνώ
μονες και οι οργανισμοί του ναυτιλιακού τομέα.

4.2.2.

Η εν λόγω επάρκεια μπορεί να επιτυγχάνεται από ομάδες, οι οποίες από
κοινού διαθέτουν τη συνολικά απαιτούμενη επάρκεια.
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5.

Έντυπα εγγράφων συμμόρφωσης και πιστοποιητικών διαχείρισης
της ασφάλειας
Όταν τα πλοία εκτελούν δρομολόγια μόνο σε ένα κράτος μέλος, τα
κράτη μέλη χρησιμοποιούν είτε τα έντυπα που έχουν επισυναφθεί
στον κώδικα ISM ή το έγγραφο συμμόρφωσης, το πιστοποιητικό δια
χείρισης της ασφάλειας, το προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης και το
προσωρινό πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας, τα οποία συντάσ
σονται σύμφωνα με τη μορφή που ορίζεται κατωτέρω.
Σε περίπτωση παρέκκλισης βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1 και,
ανάλογα με την περίπτωση, του άρθρου 7 παράγραφος 2, το εκδιδόμενο
πιστοποιητικό διαφέρει από το προαναφερθέν, επισημαίνει σαφώς ότι
έχει χορηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1
και, ανάλογα με την περίπτωση, το άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρό
ντος κανονισμού, περιλαμβάνει τους εκάστοτε επιχειρησιακούς περιορι
σμούς.
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ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(επίσημη σφραγίδα)/(κράτος)
Πιστοποιητικό υπ’ αριθμόν
Εκδίδεται βάσει των διατάξεων [της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, όπως τροποποιήθηκε, και] (*)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 για την εφαρμογή του κώδικα ISM στην
Κοινότητα.
Κατ’ εξουσιοδότηση της κυβέρνησης
(όνομα κράτους)
από
(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός)
Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας

[βλέπε παράγραφο 1.1.2 του μέρους A του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 336/2006]
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας
της ναυτιλιακής εταιρείας υποβλήθηκε σε έλεγχο και ότι το εν λόγω σύστημα
είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του διεθνούς κώδικα διαχείρισης για τη
ασφαλή λειτουργία των πλοίων και την πρόληψη της ρύπανσης (κώδικας ΙSM)
για τους τύπους πλοίων που παρατίθενται κάτωθι (διαγράφεται ό,τι χρειάζεται):
Επιβατηγό πλοίο
Επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος
Εμπορικό ταχύπλοο σκάφος
Φορτηγό μεταφοράς εμπορεύματος χύδην
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου
Κινητή μονάδα υπεράκτιας γεώτρησης
Άλλο εμπορικό πλοίο
Επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο (πορθμείο ro-ro)
Το παρόν έγγραφο συμμόρφωσης ισχύει έως … και υπόκειται σε περιοδική
εξακρίβωση.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξακρίβωσης βάσει της οποίας εκδίδεται το
παρόν πιστοποιητικό
(ηη/μμ/εε)
Εκδόθηκε στ
(τόπος έκδοσης του εγγράφου)
Ημερομηνία έκδοσης

(Υπογραφή του υπαλλήλου που είναι εξουσιοδοτημένος για την έκδοση του
εγγράφου)
(Σφραγίδα ή χαρτόσημο της αρχής έκδοσης, εφόσον χρειάζεται)
(*) Επιτρέπεται να διαγράφεται για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια μόνον εντός ενός
κράτους μέλους.
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Πιστοποιητικό υπ’ αριθμόν
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, κατά την περιοδική εξακρίβωση σύμφωνα με [τον κανο
νισμό ΙΧ/6.1 της σύμβασης και την παράγραφο 13.4 του κώδικα ISM και] (*) το
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 για την εφαρμογή του κώδικα
ISM στην Κοινότητα, το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας διαπιστώθηκε ότι
είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του κώδικα ISM.
1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Υπογράφηκε:
(Υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:
2η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Υπογράφηκε:
(Υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:
3η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Υπογράφηκε:
(Υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:
4η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ Υπογράφηκε:
(Υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:

(*) Επιτρέπεται να διαγράφεται για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια μόνον εντός ενός
κράτους μέλους.

02006R0336 — EL — 26.07.2019 — 003.001 — 28
▼M1
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(επίσημη σφραγίδα)/(κράτος)
Πιστοποιητικό υπ’ αριθμόν
Εκδίδεται βάσει των διατάξεων της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, όπως τροποποιήθηκε, και (*) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 για την εφαρμογή του κώδικα ISM στην Κοι
νότητα.
Κατ’ εξουσιοδότηση της κυβέρνησης
(όνομα του κράτους)
από
(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός)
Όνομα πλοίου:
Διακριτικοί αριθμοί ή γράμματα:
Λιμένας νηολόγησης:
Τύπος πλοίου (**)
Ολική χωρητικότητα:
Αριθμός IMO:
Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας:
[βλέπε παράγραφο 1.1.2 του μέρους Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 336/2006]
ME TO ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας
του πλοίου υποβλήθηκε σε έλεγχο και ότι το εν λόγω σύστημα είναι σύμφωνο
προς τις απαιτήσεις του διεθνούς κώδικα διαχείρισης για την ασφαλή λειτουργία
των πλοίων και για την πρόληψη της ρύπανσης (κώδικας ISM), αφού διαπιστώ
θηκε ότι το έγγραφο συμμόρφωσης που διαθέτει η ναυτιλιακή εταιρεία ισχύει για
τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου.
Το παρόν πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας ισχύει έως
, υπό τον
όρο ότι υπόκειται σε περιοδική εξακρίβωση και με την προϋπόθεση ότι το
έγγραφο συμμόρφωσης παραμένει σε ισχύ.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της εξακρίβωσης βάσει της οποίας εκδίδεται το
παρόν πιστοποιητικό
(ηη/μμ/εεεε)
Εκδόθηκε
(τόπος έκδοσης του εγγράφου)
Ημερομηνία έκδοσης

(Υπογραφή του υπαλλήλου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για την έκδοση
του πιστοποιητικού)
(Σφραγίδα ή χαρτόσημο της αρχής έκδοσης, εφόσον χρειάζεται)
(*) Επιτρέπεται να διαγράφεται για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια μόνον εντός ενός
κράτους μέλους.
(**) Επιλέξτε τον τύπο πλοίου από τους εξής τύπους: επιβατηγό πλοίο, επιβατηγό ταχύπλοο
σκάφος, εμπορικό ταχύπλοο σκάφος, φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύμα φορτίου, πετρε
λαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, δεξαμενό
πλοιο μεταφοράς αερίου, κινητές μονάδες υπεράκτιας γεώτρησης, άλλο εμπορικό
πλοίο, επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ro-rο.
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Πιστοποιητικό υπ’ αριθμόν
ΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ (ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ, κατά την περιοδική εξακρίβωση σύμφωνα με [τον κανο
νισμό ΙΧ/6.1 της σύμβασης και την παράγραφο 13,8 του κώδικα ISM και] (*) το
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 για την εφαρμογή του κώδικα
ISM στην Κοινότητα, το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας διαπιστώθηκε ότι
είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις του κώδικα ISM.
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ
(συμπληρώνεται μεταξύ της
δεύτερης και της τρίτης επετειακής
ημερομηνίας)

Υπογράφηκε:
(Υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (**)

Υπογράφηκε:
(Υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (**)

Υπογράφηκε:
(Υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ (**)

Υπογράφηκε:
(Υπογραφή αρμόδιου υπαλλήλου)
Τόπος:
Ημερομηνία:

(*) Επιτρέπεται να διαγράφεται για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια μόνον εντός ενός
κράτους μέλους.
(**) Κατά περίπτωση. Γίνεται παραπομπή στην παράγραφο 13.8 του κώδικα ISM και στην
παράγραφο 3.4.1 των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα
διαχείρισης της ασφάλειας (ISM) από τις διοικήσεις [ψήφισμα A.913(22)].
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(επίσημη σφραγίδα)/(κράτος)
Πιστοποιητικό υπ’ αριθμόν
Εκδίδεται βάσει των διατάξεων της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, όπως τροποποιήθηκε, και (*) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 για την εφαρμογή του κώδικα ISM στην Κοι
νότητα.
Κατ’ εξουσιοδότηση της κυβέρνησης
(όνομα του κράτους)
από
(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός)
Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας

[βλέπε παράγραφο 1.1.2 του μέρους Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 336/2006]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της εταιρείας έχει
διαπιστωθεί ότι πληροί τους στόχους της παραγράφου 1.2.3 του μέρους Α του
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006, για τον (τους) κατωτέρω
τύπο(-ους) πλοίων (διαγράφεται ανάλογα με την περίπτωση):
Επιβατηγό πλοίο
Επιβατηγό ταχύπλοο σκάφος
Εμπορικό ταχύπλοο σκάφος
Φορτηγό μεταφοράς εμπορεύματος χύδην
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων
Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αερίου
Κινητή μονάδα υπεράκτιας γεώτρησης
Άλλο εμπορικό πλοίο
Επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο (πορθμείο ro-ro)
Το παρόν προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης ισχύει έως
Εκδόθηκε:
(τόπος έκδοσης του εγγράφου)
Ημερομηνία έκδοσης:
(Υπογραφή του υπαλλήλου που είναι εξουσιοδοτημένος για την έκδοση του
εγγράφου)
(Σφραγίδα ή χαρτόσημο της αρχής έκδοσης, εφόσον χρειάζεται)
(*) Επιτρέπεται να διαγράφεται για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια μόνον εντός ενός
κράτους μέλους.
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(επίσημη σφραγίδα )/(κράτος)
Πιστοποιητικό υπ’ αριθμόν
Εκδίδεται βάσει των διατάξεων της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑ
ΛΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, 1974, όπως τροποποιήθηκε, και (*) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 για την εφαρμογή του κώδικα ISM στην Κοι
νότητα.
Κατ’εξουσιοδότηση της κυβέρνησης
(όνομα του κράτους)
από
(εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή οργανισμός)
Όνομα πλοίου:
Διακριτικός αριθμός ή χαρακτήρες:
Λιμένας νηολόγησης:
Τύπος πλοίου (**):
Ολική χωρητικότητα:
Αριθμός ΔΝΟ:
Όνομα και διεύθυνση της εταιρείας:
[βλέπε παράγραφο 1.1.2 του μέρους Α του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 336/2006]
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΙ οι απαιτήσεις της παραγράφου 14.4 του μέρους Α του
παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 336/2006 έχουν τηρηθεί και ότι το
έγγραφο συμμόρφωσης/προσωρινό έγγραφο συμμόρφωσης (***) της εταιρείας
αναφέρεται στο παρόν πλοίο.
Το παρόν προσωρινό πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας ισχύει έως …
υπό τον όρο ότι το έγγραφο συμμόρφωσης/προσωρινό έγγραφο συμμόρφω
σης (***) παραμένει σε ισχύ.
Εκδόθηκε:
(τόπος έκδοσης του εγγράφου)
Ημερομηνία έκδοσης:
(Υπογραφή του υπαλλήλου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για την έκδοση
του πιστοποιητικού)
(Σφραγίδα ή χαρτόσημο της αρχής έκδοσης, εφόσον χρειάζεται)
Πιστοποιητικό υπ’ αριθμόν
Η ισχύς του προσωρινού πιστοποιητικού ασφάλειας παρατείνεται έως:
Ημερομηνία παράτασης:
(υπογραφή του υπαλλήλου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος για την παρά
ταση της ισχύος)
(Σφραγίδα ή χαρτόσημο της αρχής έκδοσης, εφόσον χρειάζεται)

(*) Επιτρέπεται να διαγράφεται για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια μόνον εντός ενός
κράτους μέλους.
(**) Επιλέξτε τον τύπο πλοίου από τους εξής τύπους: επιβατηγό πλοίο, επιβατηγό ταχύ
πλοο σκάφος, εμπορικό ταχύπλοο σκάφος, φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύμα φορτίου,
πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, δεξα
μενόπλοιο μεταφοράς αερίου, κινητές μονάδες υπεράκτιας γεώτρησης, άλλο εμπορικό
πλοίο, επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ro-rο.
(***) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

