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Τεχνικές προδιαγραφές µελετών πλωτών εν γένει µέσων
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 183/24 Σεπτεµβρίου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 136/2009
Τεχνικές προδιαγραφές µελετών πλωτών εν γένει µέσων

lip

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση
και εκτέλεση συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παρο−
χής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυ−
ρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
3. Την απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τε−
χνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση 24 της 23.6.2009
4. Το π.δ. 4/2009 ( Α΄2 ) «∆ιορισµός Υπουργών και
Υφυπουργών» και την υπ’ αριθµ.
∆15/Α/Φ19/1189/21.1.2009
κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης, Γεώργιο Βλάχο και
Ιωάννη Μπούγα ( ΦΕΚ 91 Β/26.1.2009 ).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισµού.
6. Την υπ’ αριθµ. 161 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών
Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η−
µοσίων Έργων, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
αποφασίζουµε:

Άρθρο 2
Ναυπηγικές Μελέτες
1. Ναυπηγικές µελέτες, είναι εκείνες που προσδιο−
ρίζουν τον τύπο του πλοίου, το µέγεθος, τη γεωµε−
τρία, την αντοχή, την ευστάθεια, την ασφάλεια και την
πρόωση του πλοίου και αναφέρονται στα ακόλουθα
επιµέρους θέµατα:
1. Γενική ∆ιάταξη
2. ∆ιατάξεις Λοιπών Χώρων και Εξοπλισµού
3. Ναυπηγικές Γραµµές
4. Πρόωση – Επιλογή Κυρίας Μηχανής
5. Υδροστατικό ∆ιάγραµµα
6. Καµπύλες Εµβαδών Εγκαρσίων Τοµών
7. Καµπύλες Ευσταθείας
8. Ογκοµετρικούς Πίνακες και Χωρητικότητες ∆ιαµερισµάτων
9. ∆είκτη Εξαρτισµού
10. Κλίµακα Νεκρού Βάρους
11. Γραµµή Φορτώσεως
12. Καταµέτρηση Χωρητικότητας
13. Υπολογισµό Ορατότητας
14. Αρχική Ευστάθεια
15. Πείραµα Ευσταθείας
16. Κατακλύσιµα Μήκη
17. Στεγανή Υποδιαίρεση και Ευστάθεια Έναντι Βλάβης
18. ∆ιατάξεις Αντικατάκλυσης
19. Στεγανές Θύρες
20. Σχέδιο Ελέγχου Βλαβών
21. Καθορισµό Αριθµού Επιβατών
22. Φορτώσεις Φορτίου
23. Στοιβασία και Ασφάλιση Φορτίου
24. ∆ιαµήκη Αντοχή
25. Εγκαρσία Αντοχή
26. Μέση Τοµή
27. ∆ιαµήκη Κατασκευή και Καταστρώµατα
28. Ανάπτυγµα Ελασµάτων Περιβλήµατος
29. Φρακτές
30. Κατασκευή Πρωραίου Τµήµατος
31. Κατασκευή Πρυµναίου Τµήµατος
32. Υπερκατασκευή, Υπερστεγάσµατα και Κυµατοθραύστες
33. Πηδάλιο
34. Έλικα
35. Βάσεις Κυρίων Μηχανών, Βοηθητικών Μηχανηµά−
των, Οπλικών Συστηµάτων
36. Ανυψωτικά Μέσα και Λοιπά Μέσα Φορτοεκφόρτωσης
37. Λοιπές Ειδικές Κατασκευές (ράµπα, καταπέλτης,
VISOR, κ.τ.λ. κατόπιν συµφωνίας)
38. Κατασκευαστικές Λεπτοµέρειες και Συγκολλήσεις
39. Καθέλκυση
Οι ως άνω µελέτες αφορούν, τόσο την κατασκευή του
πλοίου, όσο και την µετασκευή υπάρχοντος πλοίου ή
την τροποποίηση υπάρχουσας µελέτης.
α) Στην περίπτωση νέου πλοίου, για την εκπόνηση της
µελέτης εφαρµόζονται οι απαιτήσεις των Κανονισµών,
αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του αναθέτοντος.
β) Στην περίπτωση µετασκευής πλοίου, εφαρµόζονται
οι απαιτήσεις των Κανονισµών, αφού ληφθούν υπόψη
οι απαιτήσεις του αναθέτοντος και εξετάζονται όλα τα
σχέδια του πλοίου.
γ) Στην περίπτωση τροποποίησης µιας µελέτης, εφαρ−
µόζονται οι απαιτήσεις των Κανονισµών, αφού ληφθούν
υπόψη οι απαιτήσεις του αναθέτοντος, ενώ είναι απα−
ραίτητη η λήψη υπόψη της προηγούµενης µελέτης µε
όλα τα σχέδια και τα στοιχεία που την απαρτίζουν και
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Άρθρο 1
Σκοπός και Περιεχόµενο
Οι προδιαγραφές µελετών που καθορίζονται µε το
παρόν, αφορούν στις κατ’ ελάχιστον απαιτούµενες προ−
διαγραφές µελετών για την κατασκευή ή µετασκευή
κάθε πλωτού µέσου και αποβλέπουν στην εκπόνηση των
µελετών αυτών, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Κανονι−
σµούς και τα διδάγµατα της επιστήµης. Σε περιπτώσεις
ειδικών πλωτών µέσων (π.χ. αµυντικό ή µη υλικό), ο κατά
περίπτωση αναθέτων το έργο προσδιορίζει τις τυχόν
επιπλέον απαιτούµενες προδιαγραφές.
Ως Κανονισµοί νοούνται, κατά περίπτωση, η ισχύουσα
εθνική νοµοθεσία, οι εθνικοί ή οι διεθνείς Κανονισµοί,
οι Κανονισµοί των αναγνωρισµένων οργανισµών και τα
διεθνώς καθιερωµένα πρότυπα που έχουν εισαχθεί στο
ελληνικό δίκαιο.
Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν ειδικότερα στις εξής
κατηγορίες µελετών:
1. Ναυπηγικές
2. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
3. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
4. Ενδιαιτήσεως και Εξοπλισµού
5. Σωστικών Μέσων − Ναυτιλιακού Εξοπλισµού − Εν−
δοεπικοινωνίας
6. Πυροπροστασίας – Ασφαλείας Επιβαινόντων
7. Περιβαλλοντικής Προστασίας
8. Μονώσεων – Επιχρισµάτων
9. Λοιπές Μελέτες.
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20. ∆ίκτυο Ευδιαίων Καταστρωµάτων
21. Εγκατάσταση Ψύξεως Φορτίου
22. Μηχανισµό Καλυµµάτων Κυτών (∆ίκτυα) µετά από
ειδική συµφωνία
23. ∆ίκτυο Υδραυλικών Τηλεχειρισµών (κατόπιν ειδικής
συµφωνίας)
24. Ανελκυστήρες Ατόµων και Φορτίου (κατόπιν ειδικής
συµφωνίας)
25. ∆ίκτυο Εξαγωγής Καυσαερίων
26. Εξαεριστικά και Καταµετρητικά ∆εξαµενών
27. Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση
28. Ηλεκτρικό Ισολογισµό
29. Αυτοµατισµούς
30. Φωτισµό
31. ∆ιάγραµµα Καλωδιώσεων ∆ιανοµής Ηλεκτρικής
Ενέργειας
32. Κύριο Πίνακα ∆ιανοµής Ισχύος
33. Πίνακα Εκτάκτου Ανάγκης
34. Υποπίνακες Ισχύος, Εκκινητών, Μετασχηµατιστών
και Φωτισµού
35. Συσσωρευτές και Σύστηµα Φόρτισής των
36. Αντιδιαβρωτική Προστασία
37. Αντιµαγνητική Προστασία
38. ∆ίκτυο Ηλεκτροµαγνητικών Τηλεχειρισµών
39. Αλεξικέραυνο
Οι µελέτες αυτές παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοι−
χεία και οδηγίες για τον σκοπό της τεχνικοοικονοµι−
κής εκτέλεσης των εγκαταστάσεων αυτών επί πλοίου,
αφορούν δε τόσο στην κατασκευή νέου πλοίου ή στη
µετασκευή υπάρχοντος πλοίου, όσο και στην τροπο−
ποίηση υπάρχουσας µελέτης.
α) Στην περίπτωση νέου πλοίου, για την εκπόνηση
των µελετών αυτών εφαρµόζονται οι ισχύοντες στην
Ελλάδα Κανονισµοί και πρότυπα, αφού ληφθούν υπόψη
οι απαιτήσεις του αναθέτοντος.
β) Στην περίπτωση µετασκευής πλοίου, εφαρµόζονται
οι απαιτήσεις των κανονισµών, αφού ληφθούν υπόψη
οι απαιτήσεις του αναθέτοντος και εξετασθούν όλα τα
σχέδια του πλοίου.
γ) Στην περίπτωση τροποποίησης µιας µελέτης, εφαρ−
µόζονται οι απαιτήσεις των Κανονισµών, αφού ληφθούν
υπόψη οι απαιτήσεις του αναθέτοντος, ενώ είναι απα−
ραίτητη η λήψη υπόψη της προηγούµενης µελέτης µε
όλα τα σχέδια και τα στοιχεία που την απαρτίζουν και
µε βάση τα οποία συντάχθηκε.
Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου δεν υφίστανται τέτοιοι
Κανονισµοί ή οι υφιστάµενοι δε ρυθµίζουν ορισµένα
ζητήµατα, ο αναθέτων τη µελέτη µπορεί να προβλέψει
ως υποχρεωτικούς, άλλους διεθνείς Κανονισµούς, που
δεν έχουν εισαχθεί στην ελληνική έννοµη τάξη, υπό
τον όρο ότι δεν αντίκεινται στους ισχύοντες κανόνες
δικαίου.
2. Κάθε µηχανολογική και ηλεκτρολογική µελέτη, πρέ−
πει να περιέχει τα δεδοµένα, τα αποτελέσµατα αυτής,
τα διαγράµµατα και τα σχέδια που απαιτούνται για την
υλοποίησή της καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή υπολο−
γισµό που απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία και
τους Κανονισµούς, καθώς και τις επιµέρους συµφωνίες
του µελετητή και του αναθέτοντος. Η παρουσίαση της
µελέτης γίνεται σε τεύχος που περιέχει όλα τα παρα−
πάνω, κατάλληλα καταχωρηµένα και συµφωνεί µε τις
απαιτήσεις του αναθέτοντος.
Γενικότερα για την κατασκευή νέου πλοίου ή µετα−
σκευή υπάρχοντος, το περιεχόµενο της µελέτης περι−
λαµβάνει:
α) την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράµµατος
εκπονήσεως των µελετών.
β) τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων
των απαιτουµένων δια την επιστηµονική αντιµετώπιση
του θέµατος προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας
και της οικονοµίας του έργου.
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µε βάση τα οποία συντάχθηκε.
Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου δεν υφίστανται τέτοιοι
Κανονισµοί ή οι υφιστάµενοι δε ρυθµίζουν ορισµένα
ζητήµατα, ο αναθέτων τη µελέτη µπορεί να προβλέψει
ως υποχρεωτικούς, άλλους διεθνείς Κανονισµούς, που
δεν έχουν εισαχθεί στην ελληνική έννοµη τάξη, υπό
τον όρο ότι δεν αντίκεινται στους ισχύοντες κανόνες
δικαίου.
2. Κάθε ναυπηγική µελέτη, πρέπει να περιέχει τα δεδο−
µένα, τα αποτελέσµατα αυτής, τα διαγράµµατα και τα
σχέδια που απαιτούνται για την υλοποίησή της, καθώς
και κάθε άλλο στοιχείο ή υπολογισµό που απαιτείται
από την ισχύουσα νοµοθεσία και τους Κανονισµούς,
καθώς και τις τυχόν επιµέρους συµφωνίες µελετητή και
του αναθέτοντος. Η παρουσίαση της µελέτης γίνεται
σε τεύχος που περιέχει όλα τα παραπάνω κατάλληλα
καταχωρηµένα και συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του ανα−
θέτοντος. Γενικότερα για την κατασκευή νέου πλοίου
ή µετασκευή υπάρχοντος, το περιεχόµενο της µελέτης
περιλαµβάνει:
α) την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράµµατος
εκπονήσεως των µελετών.
β) τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων
των απαιτουµένων δια την επιστηµονική αντιµετώπιση
του θέµατος προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας
και της οικονοµίας του έργου.
γ) την επίλυση των λειτουργικών τεχνικών και ειδικών
προβληµάτων των τιθεµένων από τους Κανονισµούς
και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος. Τη διατύπωση των
αναγκαίων, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση αυτού,
τεχνικών πληροφοριών µε µορφή σχεδίων, πινάκων, δι−
αγραµµάτων ειδικών τεχνικών προδιαγραφών κλπ.
δ) την πρόβλεψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου εν
συνόλω και κατά τις απαιτούµενες επί µέρους εργασίες,
εφ’ όσον ειδικά απαιτείται.
ε) την ιεράρχηση των εργασιών και του χρονικού προ−
γραµµατισµού εκτέλεσης του έργου και τη σύνταξη
του χρονικού προγραµµατισµού, εφ’ όσον ειδικά απαι−
τείται.
3. Κατά την εκπόνηση των µελετών λαµβάνονται υπό−
ψη και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί Κανονισµοί.
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Άρθρο 3
Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
1. Οι µελέτες των Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες, είτε
αναφέρονται σε ένα πλοίο, είτε αναφέρονται σε επί
µέρους εγκαταστάσεις αυτού και εξετάζουν τα ακό−
λουθα θέµατα:
1. ∆ιάταξη Μηχανηµάτων εντός και εκτός Μηχανο−
στασίου
2. Ενεργειακό Ισολογισµό
3. Μηχανισµό Πηδαλιούχησης
4. Αξονικό Σύστηµα
5. Στρεπτικές και ∆ιαµήκεις Ταλαντώσεις Προωστηρίου
Συστήµατος
6. ∆ίκτυο Καυσίµου και Λίπανσης
7. ∆ίκτυο Ψύξεως Κυρίας Μηχανής και Βοηθητικών
Μηχανηµάτων
8. ∆ίκτυο Θέρµανσης Φορτίου
9. ∆ίκτυο Ατµού
10. ∆ίκτυο Ερµατισµού
11. ∆ίκτυο Απαντλήσεως
12. ∆ίκτυο Αερισµού Χώρων εκτός Ενδιαίτησης
13. ∆ίκτυα Τροφοδοσίας
14. ∆ίκτυο Αντλήσεως Φορτίου
15. ∆ίκτυο Αποστράγγισης ∆εξαµενών Φορτίου
16. ∆ίκτυο Παροχής Αδρανούς Αερίου
17. ∆ίκτυο Πλύσεως ∆εξαµενών µε Αργό Πετρέλαιο
18. ∆ίκτυο ∆ιαχείρισης Εκποµπών Αερίων
19. ∆ίκτυα Αέρος
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αναγκαίων, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση αυτού,
τεχνικών πληροφοριών υπό µορφή σχεδίων, πινάκων,
διαγραµµάτων ειδικών τεχνικών προδιαγραφών κλπ.
δ) την πρόβλεψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου εν
συνόλω και κατά τις απαιτούµενες επί µέρους εργασίες,
εφ’ όσον ειδικά απαιτείται.
ε) την ιεράρχηση των εργασιών και τη σύνταξη χρο−
νικού προγραµµατισµού εκτέλεσης του έργου, εφ’ όσον
ειδικά απαιτείται.
3. Κατά την εκπόνηση των µελετών λαµβάνονται υπό−
ψη και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί Κανονισµοί.
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γ) την επίλυση των λειτουργικών τεχνικών και ειδικών
προβληµάτων των τιθεµένων υπό των Κανονισµών και
των απαιτήσεων του αναθέτοντος. Τη διατύπωση των
αναγκαίων, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση αυτού,
τεχνικών πληροφοριών υπό µορφή σχεδίων, πινάκων,
διαγραµµάτων ειδικών τεχνικών προδιαγραφών κλπ.
δ) την πρόβλεψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου εν
συνόλω και κατά τις απαιτούµενες επί µέρους εργασίες,
εφ’ όσον ειδικά απαιτείται.
ε) την ιεράρχηση των εργασιών και τη σύνταξη προ−
γραµµατισµού εκτέλεσης του έργου, εφ’ όσον ειδικά
απαιτείται.
3. Κατά την εκπόνηση των µελετών λαµβάνονται υπό−
ψη και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί Κανονισµοί.
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Άρθρο 4
Μελέτες ενδιαίτησης και εξοπλισµού
1. Οι µελέτες αυτές προσδιορίζουν τους χώρους εν−
διαίτησης και την εν γένει διακόσµηση του πλοίου,
δηλαδή τους θαλαµίσκους ενδιαίτησης επιβατών και
πληρώµατος, κοινοχρήστους και βοηθητικούς χώρους,
καθώς επίσης όλα όσα αφορούν στις εγκαταστάσεις
που εξυπηρετούν τους χώρους αυτούς µε όλα τα δίκτυα,
ηλεκτρικά, κλιµατιστικά, µηχανολογικά και υγιεινής και
αναφέρονται στα ακόλουθα:
1. ∆ιακόσµηση Εσωτερικών Χώρων (κατόπιν ειδικής
συµφωνίας)
2. Αερισµός Χώρων Ενδιαίτησης
3. Κλιµατισµός
4. ∆ίκτυο Υγιεινής
5. ∆ίκτυο Ποσίµου Ύδατος
6. Μαγειρείο
7. Ψυγεία Πλοίου
8. ∆ίκτυο Αποχέτευσης
9. Κλίµακες και Κλιµακοστάσια
Οι ως άνω µελέτες αφορούν, τόσον στην κατασκευή
νέου πλοίου ή σε οιαδήποτε µετασκευή υπάρχοντος
πλοίου, όσο και στην τροποποίηση υπάρχουσας µελέτης.
α) Στην περίπτωση νέου πλοίου, για την εκπόνηση
των µελετών αυτών εφαρµόζονται οι ισχύοντες στην
Ελλάδα Κανονισµοί, αφού ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις
του αναθέτοντος.
β) Στην περίπτωση µετασκευής πλοίου, εφαρµόζο−
νται οι απαιτήσεις των ισχυόντων Κανονισµών, αφού
ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του αναθέτοντος, ενώ
είναι απαραίτητη η λήψη υπόψη της υπάρχουσας προ−
ηγούµενης σχετικής µελέτης µε όλα τα σχέδια και στοι−
χεία που την απαρτίζουν και µε βάση τα οποία έγινε
η σύνταξή της.
2. Κάθε µελέτη ενδιαίτησης και εξοπλισµού, πρέπει
να περιέχει τα δεδοµένα, τα αποτελέσµατα αυτής, τα
διαγράµµατα και τα σχέδια που απαιτούνται για την
υλοποίησή της καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή υπολο−
γισµό που απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία και
τους Κανονισµούς, καθώς και τις επιµέρους συµφωνίες
του µελετητή και του αναθέτοντος. Η παρουσίαση της
µελέτης γίνεται σε τεύχος που περιέχει όλα τα παρα−
πάνω κατάλληλα καταχωρηµένα και συµφωνεί µε τις
απαιτήσεις του αναθέτοντος.
Γενικότερα για την κατασκευή νέου πλοίου ή µετα−
σκευή υπάρχοντος, το περιεχόµενο της µελέτης περι−
λαµβάνει:
α) την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράµµατος
των µελετών.
β) τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων
των απαιτουµένων για την επιστηµονική αντιµετώπιση
του θέµατος προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας
και της οικονοµίας του έργου.
γ) την επίλυση των λειτουργικών τεχνικών και ειδικών
προβληµάτων των τιθεµένων υπό των Κανονισµών και
των απαιτήσεων του αναθέτοντος. Τη διατύπωση των

Άρθρο 5
Σωστικά Μέσα – Ναυτιλιακός Εξοπλισµός –
Επικοινωνία
1. Οι µελέτες αυτές προσδιορίζουν το ναυπηγικό,
ναυτιλιακό και τηλεπικοινωνιακό/ενδοεπικοινωνιακό
εξοπλισµό του πλοίου, που επιβάλλεται από τους Κα−
νονισµούς και τις απαιτήσεις του αναθέτοντος, και είναι
οι ακόλουθες:
1. Σωστικών Μέσων
2. Εξοπλισµού και Μηχανηµάτων Καταστρώµατος
3. Ναυτιλιακού Εξοπλισµού και Φανών Ναυσιπλοίας
4. Εξοπλισµού Ρυµούλκησης Ανάγκης
5. Συστηµάτων Επικοινωνίας – Τηλεοράσεως, Αναγ−
γελιών – Συναγερµών
6. Ελικοδροµίου
7. Σχέδιο εκτάκτου ανάγκης
Οι ως άνω µελέτες αφορούν, τόσο στην κατασκευή
νέου ή σε µετασκευή υπάρχοντος πλοίου, όσο και στην
τροποποίηση υπάρχουσας µελέτης.
α) Στην περίπτωση νέου πλοίου, εφαρµόζονται οι ισχύ−
οντες για τις µελέτες αυτές Κανονισµοί, αφού ληφθούν
υπόψη οι απαιτήσεις του αναθέτοντος σε συνδυασµό
µε την εξέλιξη της τεχνολογίας.
β) Στην περίπτωση µετασκευής πλοίου, εφαρµόζονται
οι ισχύοντες Κανονισµοί, αφού ληφθούν οι απαιτήσεις
του αναθέτοντος, ενώ είναι απαραίτητη η ύπαρξη όλων
των σχετικών σχεδίων του υπάρχοντος πλοίου.
γ) Στην περίπτωση τροποποίησης µελέτης πλοίου,
εφαρµόζονται οι απαιτήσεις των Κανονισµών, αφού λη−
φθούν υπόψη οι απαιτήσεις του αναθέτοντος, ενώ είναι
απαραίτητη η λήψη υπόψη της υπάρχουσας προηγούµε−
νης µελέτης µε όλα τα σχέδια και τα στοιχεία που την
απαρτίζουν και µε βάση τα οποία έγινε η σύνταξή της.
2. Κάθε µελέτη περί των σωστικών µέσων, ναυτιλιακού
εξοπλισµού και τηλεπικοινωνίας/ενδοεπικοινωνίας πρέ−
πει να περιέχει τα δεδοµένα, τα αποτελέσµατα αυτής,
τα διαγράµµατα και τα σχέδια που απαιτούνται για την
υλοποίησή της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή υπολο−
γισµό που απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία και
τους Κανονισµούς, καθώς και τις επιµέρους συµφωνίες
µελετητή και αναθέτοντος.
Η παρουσίαση της µελέτης γίνεται σε τεύχος που
περιέχει όλα τα παραπάνω κατάλληλα καταχωρηµένα
και συµφωνεί µε τις απαιτήσεις της αναθέτοντος.
Γενικότερα για την κατασκευή νέου πλοίου ή µετα−
σκευή υπάρχοντος, το περιεχόµενο της µελέτης περι−
λαµβάνει:
α) την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράµµατος
των µελετών.
β) τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων
των απαιτουµένων για την επιστηµονική αντιµετώπιση
του θέµατος προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας
και της οικονοµίας του έργου.
γ) την επίλυση των λειτουργικών τεχνικών και ειδικών
προβληµάτων των τιθεµένων υπό των Κανονισµών και
των απαιτήσεων του αναθέτοντος, τη διατύπωση των
αναγκαίων, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση αυτού,
τεχνικών πληροφοριών υπό µορφή σχεδίων, πινάκων,
διαγραµµάτων, ειδικών τεχνικών προδιαγραφών κλπ.
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1. Οι µελέτες αυτές προσδιορίζουν την επίδραση του
πλωτού εν γένει µέσου στο περιβάλλον σύµφωνα µε
τους ισχύοντες Κανονισµούς προστασίας αυτού, και
αναφέρονται στα θέµατα:
1. ∆ίκτυο Συγκέντρωσης Λυµάτων
2. ∆εξαµενή (ές) πετρελαιοειδών µιγµάτων και δε−
ξαµενή (ές) βαρέων καταλοίπων πετρελαίου χώρων
µηχανοστασίου.
3. Εγχειρίδιο λειτουργίας και εξοπλισµού αργού πετρε−
λαίου για πλύση δεξαµενών φορτίου (COW MANUAL)
4. Εγχειρίδιο Λειτουργίας Συστήµατος Παρακολού−
θησης και ελέγχου της απόρριψης πετρελαίου (ODME
MANUAL).
5. Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιµετώπισης Περιστατι−
κού Ρύπανσης από Πετρέλαιο/Υγρές Επιβλαβείς Ουσίες
(SOPEP/SMPEP).
6. Εγχειρίδιο Αντιµετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης
από Πετρέλαιο στις Ακτές των Η.Π.Α.
7. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και ∆ιαδικασιών για ∆εξα−
µενόπλοια µεταφοράς υγρών επιβλαβών ουσιών
8. Σύστηµα Επεξεργασίας Λυµάτων
9. ∆εξαµενή Συγκέντρωσης Λυµάτων
10. Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
11. ∆ιαχείριση Εκποµπής Αερίων Η.Π.Α..
Οι ως άνω µελέτες αφορούν τόσο στην κατασκευή
νέου ή στη µετασκευή υπάρχοντος πλοίου όσο και στην
τροποποίηση µιας µελέτης.
α) Στην περίπτωση κατασκευής νέου πλοίου, εφαρ−
µόζονται οι ισχύοντες Κανονισµοί.
β) Στην περίπτωση µετασκευής υπάρχοντος πλοίου,
εφαρµόζονται επίσης οι ισχύοντες Κανονισµοί, απαιτεί−
ται όµως και η παράδοση στο µελετητή των σχετικών
σχεδίων του µετασκευαζόµενου πλοίου.
γ) Στην περίπτωση τροποποίησης µιας µελέτης, εφαρ−
µόζονται οι ισχύοντες Κανονισµοί και πρέπει να λαµβά−
νεται υπόψη η προϋπάρχουσα µελέτη.
2. Κάθε µελέτη προστασίας περιβάλλοντος, πρέπει
να περιέχει τα δεδοµένα, τα αποτελέσµατα αυτής, τα
διαγράµµατα και τα σχέδια που απαιτούνται για την
υλοποίησή της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή υπο−
λογισµό που επιβάλλεται από την ισχύουσα νοµοθεσία
και τους Κανονισµούς που έχουν συµφωνηθεί. Η παρου−
σίαση της µελέτης γίνεται σε τεύχος που περιέχει όλα
τα παραπάνω κατάλληλα καταχωρηµένα και συµφωνεί
µε τις απαιτήσεις του αναθέτοντος.
Γενικότερα για την κατασκευή νέου πλοίου ή µετα−
σκευή υπάρχοντος, το περιεχόµενο της µελέτης
περιλαµβάνει:
α) την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράµµατος
των µελετών.
β) τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων
των απαιτουµένων δια την επιστηµονική αντιµετώπιση
του θέµατος προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας
και της οικονοµίας του έργου.
γ) την επίλυση των λειτουργιών τεχνικών και ειδικών
προβληµάτων των τιθεµένων υπό των κανονισµών, την
διατύπωση των αναγκαίων, για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση αυτού, τεχνικών πληροφοριών υπό µορφήν
σχεδίων πινάκων, διαγραµµάτων, ειδικών τεχνικών προ−
διαγραφών κλπ.
δ) την πρόβλεψη της δαπάνης εκτελέσεως του έργου
εν συνόλω και κατά τις απαιτούµενες επί µέρους εργα−
σίες, εφ’ όσον ειδικά απαιτείται.
ε) την ιεράρχηση των εργασιών και την σύνταξη χρονι−
κού προγραµµατισµού εκτελέσεως του έργου, εφ’ όσον
ειδικά απαιτείται.
3. Κατά την εκπόνηση των µελετών λαµβάνονται υπό−
ψη και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί Κανονισµοί.
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δ) την ιεράρχηση των εργασιών και τη σύνταξη χρονι−
κού προγραµµατισµού εκτελέσεως του έργου, εφ’ όσον
ειδικά απαιτείται.
3. Κατά την εκπόνηση των µελετών λαµβάνονται υπό−
ψη και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί Κανονισµοί.
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Άρθρο 6
Μελέτες Πυροπροστασίας - Ασφάλειας επιβαινόντων
1. Οι µελέτες αυτές προσδιορίζουν την ενεργητική και
παθητική πυροπροστασία και τον τρόπο διαφυγής και
εγκατάλειψης του πλοίου από τους επιβαίνοντες σε
περίπτωση ανάγκης και αναφέρονται στα ακόλουθα:
1. Παθητική Πυροπροστασία
2. ∆ίκτυο Πυρκαϊάς
3. ∆ίκτυα Καταιωνισµού (Sprinkler, Drencher κτλ.)
4. Σύστηµα Πυρανίχνευσης
5. Σύστηµα Αναγγελίας Πυρκαϊάς
6. Πυροστεγείς Θύρες (Τηλεχειρισµός)
7. Οδούς ∆ιαφυγής και Εγκατάλειψης Πλοίου
8. Σχέδιο Ελέγχου Πυρκαγιάς (Fire Control Plan)
9. ∆ίκτυο Αδρανούς Αερίου Κυτών
10. ∆ίκτυα Κατάσβεσης Πυρκαϊάς µε Αέριο, Αφρό ή Νερό
11. Σύστηµα Χαµηλού Φωτισµού Ανάγκης
Οι ως άνω µελέτες αφορούν στην κατασκευή νέου
πλοίου, τη µετασκευή υπάρχοντος πλοίου, καθώς και
στην τροποποίηση υπάρχουσας µελέτης πλοίου.
α) Στην περίπτωση νέου πλοίου, εφαρµόζονται οι ισχύ−
οντες Κανονισµοί.
β) Στην περίπτωση µετασκευής πλοίου, εφαρµόζονται
οι ισχύοντες Κανονισµοί, απαιτείται δε η ύπαρξη όλων
των σχεδίων του υπάρχοντος πλοίου.
γ) Στην περίπτωση τροποποίησης µελέτης πλοίου,
εφαρµόζονται οι ισχύοντες Κανονισµοί και χρειάζεται
η υπάρχουσα προηγούµενη σχετική µελέτη µε όλα τα
σχέδια που την απαρτίζουν και είναι απαραίτητα.
2. Κάθε µελέτη για την πυροπροστασία και την ασφά−
λεια των επιβαινόντων πρέπει να περιέχει τα δεδοµένα,
τα αποτελέσµατα αυτής, τα διαγράµµατα και τα σχέδια
που απαιτούνται για την υλοποίησή της καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο ή υπολογισµό που απαιτείται από την
ισχύουσα νοµοθεσία και τους Κανονισµούς που έχουν
συµφωνηθεί.
Η παρουσίαση της µελέτης γίνεται σε τεύχος που
περιέχει όλα τα παραπάνω κατάλληλα καταχωρηµένα
και συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του αναθέτοντος.
Γενικότερα για την κατασκευή νέου πλοίου ή µετα−
σκευή υπάρχοντος το περιεχόµενο της µελέτης περι−
λαµβάνει:
α) την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράµµατος
των µελετών.
β) τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων
των απαιτουµένων για την επιστηµονική αντιµετώπιση
του θέµατος προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας
και της οικονοµίας του έργου.
γ) την επίλυση των λειτουργικών τεχνικών και ειδικών
προβληµάτων των τιθεµένων υπό των κανονισµών, τη
διατύπωση των αναγκαίων, για την πλήρη και έντε−
χνη εκτέλεση αυτού, τεχνικών πληροφοριών υπό µορ−
φή σχεδίων, πινάκων, διαγραµµάτων, ειδικών τεχνικών
προδιαγραφών κλπ.
δ) την πρόβλεψη της δαπάνης εκτέλεσης του έργου εν
συνόλω και κατά τις απαιτούµενες επί µέρους εργασίες,
εφ’ όσον ειδικά απαιτείται.
ε) την ιεράρχηση των εργασιών και τη σύνταξη χρο−
νικού προγραµµατισµού εκτέλεσης του έργου, εφ’ όσον
ειδικά απαιτείται.
3. Κατά την εκπόνηση των µελετών λαµβάνονται υπό−
ψη και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί Κανονισµοί.
Άρθρο 7
Μελέτες Προστασίας Περιβάλλοντος

Άρθρο 8
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ου ή στην τροποποίηση υπάρχουσας µελέτης πλοίου.
α) Στην περίπτωση νέου πλοίου, εφαρµόζονται οι
απαιτήσεις των Κανονισµών και οι προδιαγραφές ναυ−
πήγησης.
β) Στην περίπτωση µετασκευής πλοίου, εφαρµόζονται
οι απαιτήσεις των Κανονισµών και χρειάζονται όλα τα
σχετικά σχέδια του υπάρχοντος πλοίου.
2. Κάθε µελέτη περί των δοκιµών του πλοίου, πρέ−
πει να περιέχει τα δεδοµένα, τα αποτελέσµατα αυτής,
τα διαγράµµατα και τα σχέδια που απαιτούνται για
την υλοποίησή της καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή
υπολογισµό που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµο−
θεσία, τους Κανονισµούς και τις επιµέρους συµφωνίες
µελετητή και αναθέτοντος. Η παρουσίαση της µελέτης
γίνεται σε τεύχος που περιέχει όλα τα παραπάνω κα−
τάλληλα καταχωρηµένα και συµφωνεί µε τις απαιτήσεις
του αναθέτοντος.
Γενικότερα για την κατασκευή νέου πλοίου ή µετα−
σκευή υπάρχοντος, το περιεχόµενο της µελέτης περι−
λαµβάνει:
α) την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράµµατος
δοκιµών.
β) τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων
των απαιτουµένων για την επιστηµονική αντιµετώπιση
του θέµατος.
γ) την επίλυση των λειτουργικών τεχνικών και ειδι−
κών προβληµάτων των τιθεµένων υπό των δοκιµών, την
διατύπωση των αποτελεσµάτων υπό µορφή σχεδίων,
πινάκων, διαγραµµάτων, ειδικών τεχνικών προδιαγρα−
φών κλπ.
δ) την πρόβλεψη της δαπάνης εκτέλεσης των δοκι−
µών εν συνόλω και κατά τις απαιτούµενες επί µέρους
εργασίες, εφ’ όσον ειδικά απαιτείται.
ε) την ιεράρχηση των εργασιών και την σύνταξη χρο−
νικού προγραµµατισµού εκτέλεσης των δοκιµών, εφ’
όσον ειδικά απαιτείται.
3. Κατά την εκπόνηση των δοκιµών λαµβάνονται υπό−
ψη και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί Κανονισµοί.
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Μελέτες Μονώσεων - Επιχρίσµατα
1. Οι µελέτες αυτές προσδιορίζουν τις ανάγκες της
παθητικής προστασίας των χώρων του πλοίου, όσον
αφορά το θόρυβο, στη θερµοκρασία (φυσική και τεχνι−
κή) και στη διάβρωση, αναφέρονται δε στα ακόλουθα
θέµατα:
1. Ηχοµονώσεις
2. Θερµοµονώσεις
3. Προστατευτικά Επιχρίσµατα
Οι µελέτες αυτές αφορούν στην κατασκευή νέου πλοί−
ου, στη µετασκευή υπάρχοντος πλοίου, καθώς και στην
τροποποίηση υπάρχουσας µελέτης.
α) Στην περίπτωση νέου πλοίου εφαρµόζονται οι απαι−
τήσεις των Κανονισµών, οι απαιτήσεις του αναθέτοντος,
πέραν δε αυτών η εξέλιξη της τεχνολογίας.
β) Στην περίπτωση µετασκευής πλοίου, εφαρµόζονται
οι Κανονισµοί, οι απαιτήσεις του αναθέτοντος και χρει−
άζονται όλα τα σχέδια του υπάρχοντος πλοίου.
γ) Στην περίπτωση τροποποίησης υπάρχουσας µε−
λέτης, εφαρµόζονται οι κανονισµοί, οι απαιτήσεις του
πλοιοκτήτη και χρειάζεται η υπάρχουσα προηγούµενη
σχετική µελέτη µε όλα τα σχέδια που την απαρτίζουν.
2. Κάθε µελέτη περί των µονώσεων και επιχρισµάτων
του πλοίου πρέπει να περιέχει τα δεδοµένα, τα απο−
τελέσµατα αυτής, τα διαγράµµατα και τα σχέδια που
απαιτούνται για την υλοποίησή της καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο ή υπολογισµό που απαιτείται από την
ισχύουσα νοµοθεσία και τους Κανονισµούς που έχουν
συµφωνηθεί.
Η παρουσίαση της µελέτης γίνεται σε τεύχος που
περιέχει όλα τα παραπάνω, κατάλληλα καταχωρηµέ−
να και θα πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις του αναθέ−
τοντος. Γενικότερα για την κατασκευή νέου πλοίου ή
µετασκευή υπάρχοντος, το περιεχόµενο της µελέτης
περιλαµβάνει:
α) την ανάλυση και τον έλεγχο του προγράµµατος
των µελετών.
β) τη συγκέντρωση των πληροφοριών και στοιχείων
των απαιτουµένων για την επιστηµονική αντιµετώπιση
του θέµατος προς εξασφάλιση της λειτουργικότητας
και της οικονοµίας του έργου.
γ) την επίλυση των λειτουργικών τεχνικών και ειδικών
προβληµάτων των τιθεµένων υπό των Κανονισµών και
των απαιτήσεων του αναθέτοντος, την διατύπωση των
αναγκαίων, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση αυτού,
τεχνικών πληροφοριών υπό µορφή σχεδίων πινάκων,
διαγραµµάτων ειδικών τεχνικών προδιαγραφών κλπ.
δ) την πρόβλεψη της δαπάνης εκτελέσεως του έργου
εν συνόλω και κατά τις απαιτούµενες επί µέρους εργα−
σίας, εφ’ όσον ειδικά απαιτείται.
ε) την ιεράρχηση των εργασιών και τη σύνταξη χρονι−
κού προγραµµατισµού εκτελέσεως του έργου εφ’ όσον
ειδικά απαιτείται.
3. Κατά την εκπόνηση των µελετών λαµβάνονται υπό−
ψη και οι εκάστοτε ισχύοντες ειδικοί Κανονισµοί.

Άρθρο 9
Πραγµατοποίηση ∆οκιµών
1. Οι µελέτες αυτές αφορούν τόσο στον προγραµ−
µατισµό όσον και τον απαιτούµενο έλεγχο και την
λειτουργία ενός εκάστου των µηχανηµάτων, των συ−
στηµάτων και συσκευών του πλοίου, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή, είτε στο εργοστάσιο,
είτε εν όρµω, είτε εν πλώ. Επίσης αφορούν και στον
προγραµµατισµό των δοκιµών λειτουργίας του πλοίου
ως σύνολο εν όρµω και εν πλώ, είναι δε οι εξής:
1. ∆οκιµές µηχανηµάτων στο εργοστάσιο κατασκευής
2. ∆οκιµές εν όρµω
3. ∆οκιµές εν πλώ
Οι ως άνω εργασίες αφορούν, τόσο στην κατασκευή
νέου πλοίου, όσο και στην µετασκευή υπάρχοντος πλοί−

Άρθρο 10
Επιθεωρήσεις πλωτών µέσων
1. Το αντικείµενο αυτό περιλαµβάνει τις ακόλουθες
εργασίες:
1. Επιθεωρήσεις
2. Εκτιµήσεις αξίας πλωτού µέσου
3. Επιµετρήσεις
4. Πραγµατογνωµοσύνες
5. ∆ιαιτησίες
2. Ειδικότερα αυτές οι εργασίες ορίζονται ως ακο−
λούθως:
1. Επιθεωρήσεις: Είναι οι εργασίες που αφορούν στον
έλεγχο της καταστάσεως στην οποία ευρίσκεται ένα
συγκεκριµένο πλωτό µέσον.
2. Εκτιµήσεις αξίας: Είναι οι εργασίες δια των οποίων
γίνεται η αποτίµηση της αγοραίας αξίας ενός πλωτού
µέσου τεκµηριωµένων δια των παραδεδεγµένων µεθόδων.
3. Επιµετρήσεις: Είναι οι εργασίες µε τις οποίες κα−
ταµετρώνται και υπολογίζονται οι χρησιµοποιηθείσες
ποσότητες υλικών καθώς και η καταγραφή των σχετι−
κών εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί.
4. Πραγµατογνωµοσύνες: Είναι οι εργασίες δια των
οποίων καταγράφεται τεκµηριωµένα η διαπίστωση της
πραγµατικής καταστάσεως ενός πλωτού µέσου είτε η
διακρίβωση των αιτιών ενός συµβάντος.
5. ∆ιαιτησίες: Είναι οι εργασίες δια των οποίων επιτυγ−
χάνεται η επίλυση τεχνικοοικονοµικής διαφοράς µεταξύ
των συµβαλλοµένων.
Κάθε ως άνω εργασία πρέπει να περιέχει τα δεδοµέ−
να και τα αποτελέσµατα υπό µορφήν εκθέσεως, µετά
πινάκων, διαγραµµάτων και υπολογισµών, όταν απαι−
τούνται.
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Αµοιβή εκπόνησης µελετών και συναφών εργασιών
Η αµοιβή των προβλεποµένων από το παρόν µελετών
και εργασιών καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση
της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005.
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Άρθρο 11
Επίβλεψη εκπόνησης µελετών, ναυπηγήσεως,
µετασκευής ή επίβλεψης πλοίου και εργασία
Τεχνικού Ασφαλείας
1. Επίβλεψη εκπόνησης των µελετών πλοίου: είναι η
παρακολούθηση κατά το στάδιο της εκπόνησης των
µελετών και σχεδίων ναυπήγησης, µετασκευής ή επι−
σκευής πλοίου, της εφαρµογής των προδιαγραφών και
Κανονισµών γενικότερα, κατ’ εντολή του αναθέτοντος
το έργο µε σκοπό την αποδοχή των µελετών και σχεδί−
ων για την εκτέλεση του έργου (consultancy and plans
approval).
2. Επίβλεψη εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής,
µετασκευής ή επισκευής πλοίου: είναι η παρακολούθηση
και ο έλεγχος της εφαρµογής των εγκεκριµένων µελε−
τών, σχεδίων και προδιαγραφών, κατ΄εντολή του αναθέ−
τοντος το έργο, της εκτέλεσης όλων ή συγκεκριµένων
εργασιών ναυπήγησης, µετασκευής ή επισκευής πλοίου.
Τα αποτελέσµατα υποβάλλονται στον αναθέτοντα το
έργο, γραπτώς, σταδιακά ή στο σύνολό τους.
Η παρούσα επίβλεψη δεν συµπεριλαµβάνει την επί−
βλεψη της παραγράφου 1.
3. Εργασία Τεχνικού Ασφαλείας: είναι η παρακολού−
θηση της εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας περί
της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων κατά
το στάδιο των εκτελούµενων εργασιών, για τις οποί−
ες δίδονται γραπτές οδηγίες, ώστε να εκτελούνται
µε ασφαλή τρόπο, προς αποφυγήν ατυχηµάτων. Για
την εργασία αυτή τηρείται «ειδικό βιβλίο του πλοίου»,
όπου καταγράφονται οι παρατηρήσεις και οι οδηγίες
του Τεχνικού Ασφαλείας, που προσυπογράφονται από
τους υπεύθυνους του έργου, προς γνώση και άµεση
συµµόρφωση.

Αθήνα, 18 Σεπτεµβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓ. − ΒΑΣ. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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Άρθρο 12

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν να ισχύουν ένα
µήνα µετά τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµο−
σίων Έργων, αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγµατος.

