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ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 3830/10-09-2021 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Δ.
Μπιάγκη».
Σε απάντηση της εν θέματι Αναφοράς γνωρίζεται ότι για τα θέματα που αφορούν στην
εποπτεία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο για τη φόρτωση, στοιβασία, ασφαλή τοποθέτηση
στερέωση και έχμαση των οχημάτων στα επιβατηγά οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία εφαρμογής
τυγχάνουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 14/1997 (Β’
5).
Από τις διατάξεις του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού Λιμένα απορρέει η ευθύνη και
υποχρέωση του Πλοιάρχου να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα με βάση τη ναυτική τέχνη και
εμπειρία, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και του διενεργούμενου πλου και τις ειδικές συνθήκες
κατά τη φόρτωση /εκφόρτωση και τη μεταφορά των οχημάτων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας. Προς τούτο, ο πλοίαρχος οφείλει να ορίζει εγγράφως
αρμόδιους αξιωματικούς του πλοίου, ως υπεύθυνους του χώρου οχημάτων, που εποπτεύουν και
κατευθύνουν τους υπευθύνους στην εκτέλεση των εργασιών φόρτωσης, ενώ οι επιβάτες και οι
οδηγοί υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και υποδείξεις των υπευθύνων του
πλοίου και των λιμενικών οργάνων.
Επιπλέον, τα θέματα φόρτωσης οχηματαγωγών πλοίων με ελληνική σημαία ρυθμίζονται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του π.δ. 177/2000 (Α’164), σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Στοιβασίας
και Στερέωσης Οχημάτων με το οποίο πρέπει να είναι εφοδιασμένα. Για τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία που
εκτελούν διεθνείς πλόες ή πλόες Κατηγορίας Α’ της οδηγίας 2009/45/ΕΚ, τα οχήματα
φορτώνονται, στοιβάζονται και ασφαλίζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Ασφάλισης
Φορτίου (Cargo Securing Manual), κατ’ εφαρμογή της εγκυκλίου MSC.1/Circ.1353 του Διεθνή
Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).
Επιπρόσθετα οι διαδικασίες που αφορούν στη φόρτωση οχημάτων και έχουν περιληφθεί
στο Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Κώδικα ISM, οφείλουν να εφαρμόζονται
με μέριμνα της διαχειρίστριας εταιρείας και του πλοίου.
Για τη διαπίστωση της τήρησης της νομοθεσίας από τις Λιμενικές Αρχές,
πραγματοποιούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα στελέχη του
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, είτε στο πλαίσιο άσκησης γενικής αστυνόμευσης

και εκτέλεσης μέτρων αστυνόμευσης και τάξης, είτε στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών
δράσεων/επιχειρήσεων, καθώς και στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών. Σε περίπτωση
διαπίστωσης τυχόν αντικανονικοτήτων επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις κατά των παραβατών.
Επισημαίνεται ότι σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα
με αριθ. 14/1997, ο αρμόδιος Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. μεριμνά σε τακτική βάση για
την αποστολή διαταγών ως προς την εντατικοποίηση των ελέγχων από τις Λιμενικές Αρχές στα
Ε/Γ-Ο/Γ και Φ/Γ-Ο/Γ που δραστηριοποιούνται στις περιοχές δικαιοδοσίας τους, προκειμένου να
διαπιστωθεί α) ο βαθμός συμμόρφωσης των υπόχρεων με τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία που αφορούν στη στοιβασία/στερέωση οχημάτων στα προαναφερόμενα πλοία, καθώς
και β) η τήρηση των σχετικών εντολών-οδηγιών των πιστοποιητικών ασφάλειας των εν λόγω
πλοίων, των οδηγιών των εγκεκριμένων εγχειριδίων στοιβασίας/στερέωσης οχημάτων ή/και των
εγχειριδίων ασφάλισης φορτίου.
Τέλος, όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για το
προσωπικό των πλοίων, αυτή ελέγχεται από τις οικείες Λιμενικές Αρχές βάσει οδηγιών –
εγκυκλίων, οι οποίες έχουν παρασχεθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του
Υ.ΝΑ.Ν.Π. και σύμφωνα με εντολές - οδηγίες αρμόδιων Εισαγγελικών Αρχών. Σε περίπτωση δε,
διαπίστωσης παραβάσεων, κινείται η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,
τόσο για την αποκατάσταση των ελλείψεων -αντικανονικοτήτων που διαπιστώνονται, όσο και για
την αποφυγή επανάληψής τους στο μέλλον.
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