
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3232/41/1989  
 
Συγκρότηση εννεαµελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-∆ραπετσώνας-
Κερατσινίου-Περάµατος-Σαλαµίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα πλοία και 
πλωτά ναυπηγήµατα. 
(ΦΕΚ 400/Β/26-5-89) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τας διατάξεις του Ν. 1558/26.7.85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».  
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 1156/1977 «περί οργανισµού του Υπουργείου Εργασίας».  
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 284/1988 «περί οργανισµού του Υπουργείου Οικονοµικών».  
4. Τις διατάξεις του Π.∆/τος 259/88 «Οργανισµός Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας».  
5. Τις διατάξεις του Ν.∆/τος 187/1973 µε το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου.  
6. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων».  
7. Το άρθρο 19 του Ν. 1767/88 «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις Κύρωση της 135 
∆.Σ.Ε».  
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας αρ. 98130/21.11.88 «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων Υπουργού Εργασίας στον Υφυπουργό Εργασίας Πέτρο Μώραλη», αποφασίζουµε:  
 

Αρθρο 1 
1. Μέχρι την έναρξη της εφαρµογής νέου Προεδρικού ∆ιατάγµατος για «Υγιεινή και ασφάλεια στις 
ναυπηγικές εργασίες» το οποίο συντάσσεται ήδη στο Υπουργείο Εργασίας µε τη συµµετοχή και του 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας που θα αναθεωρήσει, και θα συµπληρώσει τα µέχρι σήµερα ισχύοντα 
(Π.∆. 190/1984, υπ' αριθµ. 131782/26.10.87 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εµπορικής 
Ναυτιλίας που κυρώθηκε µε το ν. 1767/88), λαµβάνονται για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων 
στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Πειραιά-∆ραπετσώνας-Κερατσινίου-Περάµατος και Σαλαµίνας, τα 
µέτρα που αναφέρονται στα πιο κάτω άρθρα.  
2. Οι διατάξεις των άρθρων:  
α) 7 της Απόφασης αυτής και  
β) 4 εδαφ. 6 του Παραρτήµατός της θα εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την έκδοση του πιο πάνω 
προβλεποµένου Π.∆. 
 

Αρθρο 2 
Σύσταση επιτροπής  

 
Συστήνεται εννεαµελής µικτή επιτροπή η οποία συγκροτείται από το Νοµάρχη Πειραιά και έχει µέλη:  
α. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας.  
β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας.  
γ. Έναν εκπρόσωπο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά.  
δ. ∆ύο εκπροσώπους των εργαζοµένων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.  
ε. Έναν εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. και  
στ. Τρεις εκπροσώπους των εργοδοτικών Οργανώσεων.  
Στην απόφαση συγκρότησης ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη.  
Η επιτροπή στεγάζεται σε χώρο του ΥΕΝ και εξυπηρετείται γραµµατειακά από αυτό.  
 

Αρθρο 3 
Λειτουργία Επιτροπής  

 
1. Η Επιτροπή προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και όταν δεν 
παρίσταται αυτός από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και ευρίσκεται σε απαρτία όταν 
παρίστανται στις συνεδριάσεις τουλάχιστον πέντε (5) µέλη. Ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου 
εκτελεί χρέη γραµµατέα µε αναπληρωτή ένα από τα υπόλοιπα µέλη οριζόµενο από τον Πρόεδρο κατά 
περίπτωση.  



2. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα κάθε 15 ηµέρες και εκτάκτως όταν την καλέσει 
ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται 
µε πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της.  
 

Αρθρο 4 
Έργο Επιτροπής  

 
1. Ελέγχει το µητρώο των Ναυπηγοεπισκεαστικών επιχειρήσεων της Ζώνης που τηρείται από τις οικείες 
επαγγελµατικές οργανώσεις επισκευής και κατασκευής πλοίων, αντίγραφο του οποίου αυτές 
υποχρεούνται να παραδίδουν στην Επιτροπή το πρώτο δεκαήµερο του Ιανουαρίου εκάστου έτους και να 
την ενηµερώνουν για τυχόν µεταβολές (εγγραφές, διαγραφές). Αντίγραφο του Μητρώου οι 
επαγγελµατικές οργανώσεις υποχρεώνονται να καταθέτουν κατά την ίδια χρονική περίοδο στα 
Λιµεναρχεία, Λιµενικούς Σταθµούς και τις τοπικές Επιθεωρήσεις Εργασίας για τον έλεγχο εισόδου στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη των συνεργείων των επιχειρήσεων που είναι καταχωρηµένες στο Μητρώο. 
Για το 1989 το Μητρώο πρέπει να παραδοθεί το αργότερο σε ένα µήνα µετά τη δηµοσίευση της 
παρούσας. Η Επιτροπή έχει δικαίωµα να εγγράφει στο Μητρώο και επιχειρηµατίες και επιχειρήσεις που 
έχουν προσόντα ανάληψης έργου και δεν είναι µέλη των οργανώσεων αυτών. Για την άσκηση αυτού του 
δικαιώµατος καθώς και του δικαιώµατος της παραγράφου 3 η επιτροπή επιδιώκει τη συνεργασία µε τις 
επαγγελµατικές εργοδοτικές οργανώσεις.  
2. Ελέγχει δειγµατοληπτικά την ύπαρξη των προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών επισκευής, µετασκευής 
ή κατασκευής πλοίων, καθώς και την εφαρµογή τους. Τις παραπάνω άδειες δύναται να αναστέλει και σε 
περίπτωση µη συµµόρφωσης προς γραπτές παρατηρήσεις και προθεσµία που µπορεί να δίνει, έχει το 
δικαίωµα να τις ακυρώνει για λόγους που έχουν σχέση µε την τήρηση των όρων της παρούσας και των 
ισχυουσών διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.  
3. ∆ιαγράφει από το Μητρώο των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων εκείνες που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίζονται παρακάτω ή ύστερα από παραβάσεις των διατάξεων που 
αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων και λαµβάνοντας υπόψη την αµεσότητα, 
σοβαρότητα και έκταση του κινδύνου που εγκυµονούν οι παραβάσεις, τυχόν επαναλαµβανόµενη µη 
συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων και παρόµοιες παραβάσεις στο παρελθόν.  
 

Αρθρο 5 
Προϋποθέσεις εργασίας 

 
Για να αναλάβουν εργασία στην ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη και να έχουν θέση στο Μητρώο 
επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες πρέπει:  
1. Να έχουν άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας όταν 
απαιτείται τέτοια άδεια.  
2. Τα µεταφορικά µέσα και ανυψωτικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούν να διαθέτουν τις απαιτούµενες 
άδειες κυκλοφορίας και λειτουργίας.  
3. Να διαθέτουν Εργοστάσιο-Εργοτάξιο-Επαγγελµατική στέγη και αντίστοιχο µηχανολογικό εξοπλισµό 
σύµφωνα µε το αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης. Ο ελάχιστος εξοπλισµός θα καθορισθεί µε κοινές 
Υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εµπ. Ναυτιλίας και των κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργών.  
4. Εάν η επιχείρηση είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) να διαθέτει Τεχνικό 
κατέχοντα πτυχίο µέσης, ανώτερης ή ανώτατης Σχολής ή έχοντα τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία στο 
αντικείµενο ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. Εφόσον ο επιχειρηµατίας είναι φυσικό πρόσωπο, εάν δεν 
είναι ο ίδιος Τεχνικός µε πτυχίο, οφείλει να διαθέτει Τεχνικό µε τα παραπάνω προσόντα. 
 

Αρθρο 6 
Υποχρεώσεις Επιτροπής 

 
Η επιτροπή οφείλει:  
1. Να συνεργάζεται και συντονίζεται µε τις µικτές επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη 
Πειραιά-∆ραπετσώνας-Κερατσινίου-Περάµατος-Σαλαµίνας που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµό 
131782/26.10.1987 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας η 
οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 1767/88 και να τις ενηµερώνει για κάθε σχετικό θέµα.  



2. Να λαµβάνει δειγµατοληπτικά γνώση των εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται 
για την έκδοση άδειας εκτέλεσης εργασιών επί πλοίων.  
3. Να ελέγχει δειγµατοληπτικά την κατάσταση που συντάσσει και υπογράφει ο Πλοίαρχος ή ο κύριος 
πλοίου η οποία περιλαµβάνει τις συγκεκριµένες εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν σ' αυτό καθώς και το 
βιβλίο ηµερήσιας παρουσίας απασχολουµένου προσωπικού.  
4. Να ελέγχει δειγµατοληπτικά τις υπεύθυνες δηλώσεις για την τήρηση µέτρων πυρασφαλείας και την 
ονοµαστική κατάσταση των εντεταλµένων για την πυρασφάλεια.  
5. Να συνεργάζεται µε τα Υπουργεία Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας και να υποβάλλει προτάσεις για 
τη συµπλήρωση ή βελτίωση των µέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και για κάθε θέµα 
που αυτή κρίνει ουσιώδες.  
6. Να τηρεί σχετικό βιβλίο µε ακριβή περιγραφή όλων των ελέγχων και των ενεργειών που 
πραγµατοποιεί και καταχωρεί σ' αυτό ότι θεωρεί χρήσιµο και αναγκαίο.  
 

Αρθρο 7 
 

Κατά των υποχρέων, όπως καθορίζονται στο Π.∆ιάταγµα που θα τροποποιήσει το Π.∆. 190/85, οι οποίοι 
παραβαίνουν τις διατάξεις του Π.∆ιατάγµατος, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1568/85.  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ  

 
Αρθρο 1 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Οι πιο κάτω διατάξεις εφαρµόζονται σε ελληνικά ή ξένα πλοία και πλωτά ναηπηγήµατα τα οποία 
ευρίσκονται στον Ελληνικό χώρο και ειδικότερα:  
α) Όταν µεταφέρουν ή µετέφεραν καύσιµα, εύφλεκτα υγρά, εύφλεκτα αέρια υπό πίεση, χύµα χηµικά 
προϊόντα και στερεά φορτία που έχουν ή απέκτησαν επικίνδυνες φυσιοχηµικές ιδιότητες.  
β) ανεξάρτητα από το φορτίο το οποίο µετέφεραν όταν εκτελούνται εργασίες στις δεξαµενές καυσίµων 
και σε άλλους κλειστούς χώρους, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 10.  
Ισχύουν:  
Για επιθεώρηση, επισκευή, δεξαµενισµό, µετατροπή, κατασκευή, διάλυση, αγκυροβόλιο παροπλισµό και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία που από την Ελληνική Νοµοθεσία προκύπτει ότι πρέπει να αρθεί η 
επικινδυνότητα ορισµένων χώρων του πλοίου.  
 

Αρθρο 2 
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Για την εφαρµογή του παρόντος Παραρτήµατος νοούνται:  
1. Χηµικός Ναυτιλίας: Ο κάτοχος άδειας για την έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρα 
(GAS-FREEING).  
2. Πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια: Η γραπτή γνωµάτευση που εκδίδεται από τον Χηµικό 
Ναυτιλίας σύµφωνα µε τα ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ Ι και ΙΙ.  
3. Εύφλεκτα υγρά: Υγρά µε σηµείο ανάφλεξης µικρότερο από 60 βαθµούς C (σε δοµική κλειστού 
δοχείου).  
4. Καύσιµα υγρά (COMBUSTIBLE LIQUIDS): Υγρά µε σηµείο ανάφλεξης µεγαλύτερο από 60 βαθµούς 
C (σε δοκιµή κλειστού δοχείου).  
5. Εύφλεκτα αέρια υπό πίεση: Χηµικά προϊόντα που σχηµατίζουν αναφλέξιµα µίγµατα µε τον 
ατµοφαιρικό αέρα και που έχουν συµπιεστεί ή υγροποιηθεί για τον σκοπό της µεταφοράς τους. Αέριο 
θεωρείται το χηµικό προϊόν, που η πίεση των ατµών του υπερβαίνει τα 2,8 BAR σε θερµοκρασία 37,8 
βαθµών C.  
6. Επικίνδυνα χηµικά προϊόντα: Χηµικές ενώσεις µίγµατα ή διαλύµατα σε στερεά, υγρά ή αέρια 
κατάσταση, που µπορεί να είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή (ενδεικτικά αναφέρονται τοξικά, 
ασφυξιογόνα, εύφλεκτα).  



7. Θερµή εργασία: Η εργασία συγκόλλησης, κοπής, πυράκτωσης και γενικά κάθε εργασία που 
συνεπάγεται τη χρήση οργάνων ή συσκευών, που παράγουν φωτιά, φλόγα, θερµότητα, σπινθήρες ή 
ηλεκτρικά τόξα.  
8. Ψυχρή εργασία: Κάθε εργασία που δεν είναι θερµή.  
9. Επιθεώρηση κλειστού χώρου: Ο έλεγχος και η πραγµατοποίηση µετρήσεων σ' ένα κλειστό χώρο και 
όχι η εκτέλεση εργασιών σ' αυτόν.  
10. Κλειστός χώρος: Ο χώρος, που από την φύση του είναι πανταχόθεν κλειστός ή έχει περιορισµένη 
δυνατότητα φυσικού αερισµού. Ενδεικτικά αναφέρονται: στεγανό σύγκρουσης (FOREPEAK), χώρος 
ασφαλείας (COFFERDAM), δεξαµενές φορτίου, διπύθµενα, αντλιοστάσιο, αγωγοί διέλευσης 
σωληνώσεων (τουνέλια), δεξαµενές έρµατος, δεξαµενές καυσίµων, δεξαµενές λιπαντικών, δεξαµενές 
καταλοίπων.  
11. Κοινό σηµείο: Οποιοδήποτε σηµείο της διαχωριστικής κατασκευής και του χώρου που απέχει 50 
εκατοστά του µέτρου από αυτή.  
12. ∆εξαµενή καυσίµων: Η δεξαµενή, που περιέχει καύσιµα υγρά προοριζόµενα για την λειτουργία των 
κυρίων και βοηθητικών µηχανών του πλοίου.  
13. Χώρος φορτίου: Για τα δεξαµενόπλοια είναι οι δεξαµενές φορτίου και για τα φορτηγά πλοία τα κύτη 
(αµπάρια).  
14. ∆εξαµενές έρµατος: Οι δεξαµενές που περιέχουν θαλάσσερµα.  
15. Αδρανοποιηµένοι χώροι: Οι χώροι που έχουν αδρανοποιηθεί µε αδρανή αέρια (π.χ. διοξείδιο του 
άνθρακα, άζωτο, καυσαέρια) και η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι µικρότερη ή ίση του 8% κατ' όγκο.  
16. Ασφαλείς για τον άνθρωπο-Ασφαλείς για θερµές εργασίες (SAFE FOR MEN-SAFE FOR FIRE):  
Οι χώροι στους οποίους:  
α) Η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από τα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης, όπως ορίζονται στην 
Ελληνική Νοµοθεσία. Ειδικά για το πετρέλαιο και τα προϊόντα απόσταξής του το όριο είναι 1% του 
κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας.  
β) Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατ' όγκο.  
γ) Τα υπολείµµατα που υπάρχουν δεν µπορούν µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν και µε 
θερµές εργασίες να παράγουν αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση κατά την γνώµη του Χηµικού 
Ναυτιλίας.  
17. Ασφαλείς για τον άνθρακα-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες (SAFE FOR MEN-NOT SAFE FOR 
FIRE):  
Οι χώροι στους οποίους:  
α) Η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από τα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης, όπως ορίζονται στην 
Ελληνική Νοµοθεσία. Ειδικά για το πετρέλαιο και τα προϊόντα απόσταξής του το όριο είναι 4% του 
κατώτερου ορίου εκρηκτικότητας.  
β) Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατ' όγκο.  
γ) Τα υπολείµµατα που υπάρχουν δεν µπορούν µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν και χωρίς 
θερµές εργασίες να παράγουν αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση κατά την γνώµη του Χηµικού 
Ναυτιλίας.  
18. Μη ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες (NOT SAFE FOR MEN-NOT 
SAFE FOR FIRE):  
Οι χώροι στους οποίους:  
α) Η συγκέντρωση των αερίων ή του οξυγόνου δεν είναι µέσα στα αναφερόµενα στην παράγραφο 17 του 
παρόντος άρθρου όρια ή  
β) Τα υπολείµµατα που υπάρχουν µε τις επικρατούσες ατµοσφαιρικές συνθήκες παράγουν επικίνδυνα 
αέρια κατά την γνώµη του Χηµικού Ναυτιλίας.  
 

Αρθρο 3 
∆ιαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα  

∆εξαµενόπλοια και λοιπά πλοία.  
 

1. Προκειµένου να γίνει άρση του χαρακτηρισµού, ως επικινδύνων και να επιτραπεί η είσοδος των 
πλοίων της παραγράφου (α) του άρθρου 1 του παραρτήµατος της απόφασης αυτής σε επισκευαστική 
ζώνη, ο πλοίαρχος ή ο ναυτικός πράκτορας οφείλει, να ζητήσει τον καθοριζόµενο στο άρθρο 7 του 
παρόντος παραρτήµατος, έλεγχο από Χηµικό Ναυτιλίας, ο οποίος µεταβαίνει στο πλοίο και εκδίδει 
πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σύµφωνα µε το υπόδειγµα ΙΙ.  



Προ και κατά την διάρκεια του ελέγχου αυτού, τα πλοία παραµένουν υποχρεωτικά έξω από το λιµάνι µε 
υψωµένο το σήµα που προβλέπεται από τον ∆ιεθνή Κώδικα Σηµάτων.  
2. Προκειµένου να επιτραπεί η εκτέλεση εργασιών σε πλοία, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 του 
παρόντος, πρέπει να εκδοθεί από τον Χηµικό Ναυτιλίας πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα Ι το οποίο υποβάλλεται στην αρµόδια Λιµενική Αρχή για να χορηγηθεί άδεια 
εκτέλεσης εργασιών.  
 

Αρθρο 4 
Χορήγηση και ανάκληση άδειας σε Χηµικούς Ναυτιλίας από τη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών και 

Βιοµηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Οικονοµικών 
 

1. Οι Χηµικοί Ναυτιλίας πρέπει να είναι διπλωµατούχοι Χηµικοί ή Χηµικοί Μηχανικοί των 
Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών του εσωτερικού ή ισοτίµων του εξωτερικού µε εµπειρία ενός 
(1) έτους τουλάχιστον, που έχει αποκτηθεί σε εργαστήριο που διαθέτει ήδη αδειούχους Χηµικούς 
Ναυτιλίας και που πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του εκπαιδεύσαντος Xηµικού 
Nαυτιλίας.Παρόµοια εµπειρία µπορεί επίσης να αποκτηθεί σε Ναυπηγοεπισκευστικές επιχειρήσεις, 
∆ιϋλιστήρια ή σε άλλου είδους επιχειρήσεις σε εργασίες σχετικές µε τον έλεγχο απαλλαγής από 
επικίνδυνα αέρια (GAS FREEING) σε πλοία.  
Η εµπειρία πιστοποιείται µε βεβαίωση της εταιρείας και θα είναι ενός (1) έτους για 
Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και δύο (2) ετών για ∆ιϋλιστήρια και τις λοιπές επιχειρήσεις.  
2. Η άδεια στους παραπάνω Χηµικούς ή Χηµικούς Μηχανικούς, σε όλη την επικράτεια, χορηγείται από 
τη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών και Βιοµηχανικών προϊόντων του Υπουργείου Οικονοµικών, µετά από 
γνωµάτευση επιτροπής που θα συγκροτείται από τον Υπουργό Οικονοµικών.  
Στην άδεια αναγράφεται η ηµεροµηνία χορήγησης ή ανανέωσης και ένας αριθµός χαρακτηριστικός για 
κάθε Χηµικό Ναυτιλίας και ο οποίος παραµένει πάντα ο ίδιος.  
3. Η επιτροπή θα αποτελείται από:  
α) Χηµικό ή Χηµικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Πετροχηµικών και Βιοµηχανικών προϊόντων του 
Υπουργείου Οικονοµικών.  
β) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, Χηµικό ή Χηµικό Μηχανικό ή Ναυπηγό 
Μηχανικό.  
γ) Εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, ο οποίος ή είναι µέλος του ∆.Ε.Π. Ανωτάτου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και ειδικός στο αντικείµενο ή είναι κάτοχος του πτυχίου του τουλάχιστον 10 
έτη.  
δ) Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, ο οποίος ή είναι µέλος του ∆.Ε.Π. Ανωτάτου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και ειδικός στο αντικείµενο ή είναι κάτοχος του πτυχίου του τουλάχιστον 10 
έτη.  
ε) Εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε.  
Η επιτροπή θα έχει απαρτία εφ' όσον παρευρίσκονται οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονοµικών, του 
Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και τουλάχιστον ένας από τους υπόλοιπους εκπροσώπους.  
4. Η επιτροπή θα γνωµατεύει:  
α) Μετά από προφορική εξέταση των υποψηφίων για την κατάρτισή τους σε γενικές αρχές ασφάλειας 
δεξαµενοπλοίων και άλλων πλοίων, γενικές γνώσεις επικίνδυνων φορτίων, µετρήσεις αερίων, χρήση 
εργαστηριακού εξοπλισµού, γνώση του περιεχοµένου του παρόντος και  
β) Για την πληρότητα και καλή λειτουργία του εργαστηριακού εξοπλισµού όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 του Αρθρου 5.  
5. Η σχετική άδεια των Χηµικών Ναυτιλίας ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις Χηµικές Υπηρεσίες των 
κατά τόπους Νοµαρχιών µετά από εξακρίβωση από αυτές της πληρότητας και καλής λειτουργίας του 
εξοπλισµού που προβλέπεται στο άρθρο 5.  
6. Η ∆/νση Πετροχηµικών Προϊόντων, ύστερα από προτάσεις των Ελεγκτών Χηµικών ή των Χηµικών 
Υπηρεσιών των Νοµαρχιών ανακαλεί προσωρινά ή οριστικά χορηγηθείσες άδειες Χηµικών Ναυτιλίας, 
εάν διαπιστώνεται ότι αυτοί δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος.  
Συστήνονται πέντε (5) οργανικές θέσεις Ελεγκτών Χηµικών Ναυτιλίας οι οποίοι είναι πτυχιούχοι 
Χηµικοί ή Χηµικοί Μηχανικοί στη ∆/νση Πετροχηµικών και Βιοµηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου 
Οικονοµικών.  
Οι υπάλληλοι αυτοί για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος θα διενεργούν δειγµατοληπτικούς 
ελέγχους σε χώρους πλοίων και λοιπών πλωτών ναυπηγηµάτων και θα συνεργάζονται µε τα µέλη των 



µικτών επιτροπών ελέγχου, που έχουν συσταθεί µε την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας 131782/87 και του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.  
7. Οι Χηµικοί Ναυτιλίας, που ήδη διαθέτουν άδεια κατά την έναρξη εφαρµογής του παρόντος 
υποχρεούνται µόνο στην ανανέωσή της.  
8. Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι 
λεπτοµέρειες για τη χορήγηση της άδειας στους Χηµικούς Ναυτιλίας, τον τρόπο αµοιβής των µελών της 
επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, το χρόνο 
θητείας της επιτροπής, τα κριτήρια για την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της χορηγηθείσας άδειας 
Χηµικού Ναυτιλίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια.  
 

Αρθρο 5 
Ελάχιστος εξοπλισµός εργαστηρίων Χηµικών Ναυτιλίας  

 
1. Βιβλία:  
α) Ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισµοί Μεταφοράς Επικινδύνων φορτίων µε πλοία.  
β) Ισχύοντες Κανονισµοί Λιµένων.  
γ) ∆ιεθνής Οδηγός Ασφάλειας δεξαµενοπλοίων και τερµατικών εγκαταστάσεων του ∆ιεθνούς 
Ναυτιλιακού Επιµελητηρίου.  
δ) ∆ιεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων, που µεταφέρουν επικίνδυνα 
χηµικά χύµα (IBC CODE) (Π.∆. 126/87 ΦΕΚ 70/25.5.87).  
ε) ∆ιεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισµό πλοίων, που µεταφέρουν υγροποιηµένα αέρια 
χύµα (IGC CODE), (Π.∆. 126/87 ΦΕΚ 70/25.5.87).  
στ) ∆ιεθνής κώδικας για την µεταφορά συσκευασµένων επικινδύνων ειδών του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισµού (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE).  
ζ) Σχετική βιβλιογραφία για Πετρελαιοειδή και χηµικά προϊόντα.  
η) Οδηγίες χρήσης όλων των οργάνων και εξοπλισµού του εργαστηρίου.  
2. Όργανα και συσκευές:  
α) ∆ύο (2) µετρητές ευφλέκτων αερίων (εκρηγνυόµετρα) σε ατµόσφαιρα µε επαρκή ποσότητα οξυγόνου 
(CATALYTIC FILAMENT COMBUSTIBLE GAS INDICATOR, INTERFEROMETER GAS 
INDICATOR).  
β) Μετρητής ευφλέκτων αερίων σε αδρανή ατµόσφαιρα (NON CATALYTIC HEATED FILAMENT 
GAS INDICATOR, INTERFEROMETER GAS INDICATOR).  
γ) Μετρητής περιεκτικότητας οξυγόνου (OXYGEN ANALYSER),  
δ) ∆ύο (2) αντλίες αεριοδειγµατοληψίας µε τους σχετικούς σωληνίσκους ανίχνευσης και µέτρησης 
υδροθείου, µονοξειδίου του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, οξειδίων του αζώτου και άλλων αερίων, 
ανάλογα µε το είδος των επικινδύνων αερίων.  
Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο αποδεκτό, από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, 
µέσο µέτρησης.  
ε) Συσκευή προσδιορισµού σηµείου ανάφλεξης (FLASH POINT)  
στ) Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή, προστατευτικά οµµατοϋάλλια ή προσωπίδα προστασίας 
οφθαλµών, κράνος, γάντια, υποδήµατα από ελαστικό, ωτοασπίδες, φορητός φανός αντιεκρηκτικού τύπου, 
προσωπίδα προστασίας αναπνευστικών οδών και ζώνη ασφαλείας.  
3. Οι Χηµικοί Ναυτιλίας πρέπει να ενηµερώνουν τις Χηµικές Υπηρεσίες Νοµαρχίας για κάθε µεταβολή, 
προσθήκη ή αχρήστευση στα όργανα και συσκευές των εργαστηρίων για να εξακριβώνεται, πριν από 
κάθε χρήση ή καταλληλότητα και η επάρκεια µετά τις µεταβολές, που έγιναν.  
 

Αρθρο 6 
Πιστοποιητικά απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια 

 
1. Περιεχόµενο  
Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι γραµµένα στα Ελληνικά και Αγγλικά και να υπογράφονται από τον 
Χηµικό Ναυτιλίας, που έκανε τον έλεγχο.  
Το χειρόγραφο κείµενο πρέπει να είναι ευκρινές και χωρίς συντµήσεις.  
Το περιεχόµενο των πιστοποιητικών πρέπει να είναι σύµφωνο µε τα υποδείγµατα Ι και ΙΙ του παρόντος.  
2. Χρόνος ισχύος πιστοποιητικών  



1. Η µεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREE) 
για είσοδο ανθρώπου ή εκτέλεση εργασιών είναι 96 ώρες εκτός των πιο κάτω περιπτώσεων όπου ορίζεται 
διαφορετική µεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος πιστοποιητικών.  
Συγκεκριµένα:  
2. 36 ώρες για ∆εξαµενόπλοια, τα οποία µετέφεραν τελευταίο φορτίο µε σηµείο ανάφλεξης µικρότερο 
από 21 0C (δοκιµή κλειστού δοχείου), όταν εκτελούνται εργασίες σε δεξαµενές φορτίου ή αντλιοστάσιο ή 
δεξαµενές καταλοίπων ή σωληνουργικές εργασίες ή όταν εισέρχεται άνθρωπος στους χώρους αυτούς.  
3. 36 ώρες για ∆εξαµενόπλοια τα οποία έχουν δεξαµενές φορτίου αδρανοποιηµένες ανεξάρτητα αν 
εκτελούνται ή όχι εργασίες.  
4. 10 ηµέρες για ∆εξαµενόπλοια, τα οποία µετέφεραν τελευταίο φορτίο µε σηµείο ανάφλεξης µεγαλύτερο 
από 60 0C ( δοκιµή κλειστού δοχείου) ως και τα λοιπά πλοία, όταν εκτελούνται εργασίες σε χώρους, που 
απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREE). Στην περίπτωση 
όµως που εκτελούνται εργασίες στις δεξαµενές καυσίµων η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού 
που αφορά στις εργασίες αυτές καθορίζεται σε 96 ώρες.  
5. 30 ηµέρες για την είσοδο ∆εξαµενοπλοίων σε επισκευαστικές βάσεις.  
6. Για τον παροπλισµό δεξαµενοπλοίων 30 ηµέρες για τον πρώτο µήνα του παροπλισµού και στη 
συνέχεια όχι µεγαλύτερη των 90 ηµερών, µε υποχρεωτικές επιθεωρήσεις τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, 
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο λόγω καιρικών συνθηκών (υψηλές ατµοσφαιρικές θερµοκρασίες).  
7. 15 ηµέρες για τη διάλυση δεξαµενοπλοίων. Στο πιστοποιητικό αναφέρεται σαφώς ότι αυτό αφορά 
εργασίες διάλυσης.  
8. 60 ηµέρες για την διάλυση λοιπών πλοίων και πλωτών. Στο πιστοποιητικό αναφέρεται σαφώς ότι αυτό 
αφορά εργασίες διάλυσης.  
9. Πιστοποιητικά, που αφορούν σε πλοία, που το τελευταίο φορτίο που µετέφεραν αποτελείτο από φορτία 
µε διαφορετικά σηµείο ανάφλεξης, έχουν µεγίστη διάρκεια ισχύος εκείνη, που αντιστοιχεί στον 
µικρότερο χρόνο.  
Οµοίως εφ' όσον εκτελούνται διαφόρων ειδών εργασίες λαµβάνεται ως µεγίστη χρονική διάρκεια ισχύος 
του πιστοποιητικού ο µικρότερος χρόνος.  
10. Τα πιστοποιητικά αφορούν αποκλειστικά και µόνο τις περιπτώσεις και εργασίες για τις οποίες έχουν 
εκδοθεί. Ο χηµικός Ναυτιλίας δύναται να ορίσει διάρκεια ισχύος µικρότερη, όταν κατά την κρίση του 
λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν.  
3. Ενηµέρωση Λιµενικής Αρχής.  
Πριν από τον πρώτο έλεγχο και για δεξαµενόπλοια, ο Χηµικός Ναυτιλίας ενηµερώνει, για την έκδοση 
πιστοποιητικού την αρµόδια Λιµενική Αρχή, η οποία κάνει σχετική εγγραφή στο βιβλίο συµβάντων.  
 

Αρθρο 7 
Ελάχιστες απαιτήσεις εισόδου πλοίων 

σε επισκευαστική βάση  
 

1. Για όλα τα πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα της παραγράφου (α) του άρθρου 1 του παρόντος απαιτείται 
έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS-FREE) σύµφωνα µε το υπόδειγµα ΙΙ 
προκειµένου να τους επιτραπεί η είσοδος σε επισκευαστική βάση (στην θάλασσα ή σε δεξαµενή).  
Για να εκδοθεί το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει κάθε χώρος φορτίου να είναι τουλάχιστον ασφαλής για 
τον άνθρωπο-µη ασφαλής για θερµές εργασίες ή αδρανοποιηµένος.  
2. Για να επιτραπεί η είσοδος σε επισκευαστική βάση στα δεξαµενόπλοια, αυτά θα πρέπει να είναι κενά 
φορτίου µε ευθύνη του πλοιάρχου. Επιτρέπεται να έχουν κατάλοιπα (SLOPS) στις προβλεπόµενες για 
αυτά δεξαµενές µε την προϋπόθεση ότι οι δεξαµενές αυτές είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη 
ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένες.  
Εφ' όσον υπάρχουν αδρανοποιηµένοι χώροι, τα δεξαµενόπλοια πρέπει να βρίσκονται σε καθορισµένο 
χώρο, ο οποίος καθορίζεται από τον αρµόδιο Οργανισµό Λιµένα ή Λιµενικό Ταµείο, που θα παρχει κατά 
περίπτωση σχετική έγκριση.  
3. Στις πιο πάνω ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου στον όρο «χώρος φορτίου» περιλαµβάνονται και οι 
δεξαµενές καταλοίπων (SLOPS) και τα αντλιοστάσια φορτίου. 
 

Αρθρο 8 
Ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση 

εργασιών επί πλοίων σε επισκευαστική βάση 



 
Για την εκτέλεση των παρακάτω περιγραφοµένων εργασιών επί πλοίων, όταν αυτά ευρίσκονται σε 
επισκευαστική βάση, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 1.  
1. ∆εξαµενόπλοια  
1.1. Επιθεώρηση κλειστού χώρου δεξαµενόπλοιου  
Απαιτείται ο προς επιθεώρηση κλειστός χώρος να είναι τουλάχιστον «ασφαλής για τον άνθρωπο-µη 
ασφαλής για θερµές εργασίες».  
1.2. Ψυχρές εργασίες σε χώρους φορτίων και άλλους κλειστούς χώρους  
Για ψυχρές εργασίες σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο ∆εξαµενόπλοιου, απαιτείται ο χώρος αυτός και οι 
γειτονικοί του να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες». Οι 
υπόλοιποι χώροι φορτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο -µη ασφαλείς για 
θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι.  
1.3. Καθαρισµός-χρωµατισµός εξωτερικά  
α) Για τον καθαρισµό-χρωµατισµό ∆εξαµενοπλοίου εξωτερικά θα πρέπει κάθε χώρος φορτίου να είναι 
τουλάχιστον «ασφαλής για τον άνθρωπο-µη ασφαλής για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένος.  
β) Σε περίπτωση ψηγµατοβολής ή σφυροκοπανισµού οι γειτονικοί χώροι πρέπει να είναι τουλάχιστον 
«ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» και οι υπόλοιποι χώροι φορτίου 
τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι.  
1.4. Θερµές εργασίες σε χώρους φορτίων και κλειστούς χώρους.  
Για θερµές εργασίες µέσα σε χώρο φορτίου ή µέσα σε οποιοδήποτε άλλο κλειστό χώρο απαιτείται:  
α) Ο χώρος που θα γίνουν οι εργασίες να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές 
εργασίες».  
β) Οι υπόλοιποι χώροι φορτίου να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές 
εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι.  
1.5. Εργασίες στο µηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, χώρους µηχανηµάτων (MACHINERY SPACES), 
σήραγγα (ΤΟΥΝΕΛ) του άξονα, πτερύγιο πηδαλίου.  
α) Εάν σε ένα από τους παραπάνω χώρους γίνουν θερµές εργασίες πρέπει ο χώρος αυτός να είναι 
«ασφαλής για τον άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες». Εφ' όσον οι πιο πάνω χώροι γειτονεύουν µε 
χώρους φορτίου οι συγκεκριµένοι χώροι φορτίου πρέπει να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για τον 
άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» και οι υπόλοιποι χώροι φορτίου τουλάχιστον «ασφαλείς για 
τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι.  
β) ∆εν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS-FREE) για ψυχρές 
εργασίες στους χώρους αυτούς.  
1.6. Θερµές εργασίες σε υπερκατασκευές του ανοικτού καταστρώµατος.  
Για θερµές εργασίες σε υπερκατασκευές καταστρώµατος (ανοικτό κατάστρωµα) πάνω από κάποιο χώρο 
φορτίου ή πάνω από οποιοδήποτε άλλο κλειστό χώρο, πρέπει ο χώρος αυτός καθώς και όλοι οι γειτονικοί 
του να είναι τουλάχιστον «ασφαλείς για άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» και καθένας από 
τους υπόλοιπους, µη γειτονικούς χώρους φορτίου τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς 
για θερµές εργασίες» ή αδρανοποιηµένοι.  
1.7. Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών -συµπεριλαµβανοµένων και των καθαρισµών- σε κλειστό χώρο θα 
πρέπει να υπάρχει επαρκής φυσικός ή τεχνητός αερισµός ώστε η συγκέντρωση των επικινδύνων αερίων 
να διατηρείται στα επιτρεπόµενα ανάλογα µε το είδος της εργασίας όρια.  
1.8. Στον όρο «γειτονικοί χώροι» που αναφέρεται πιο πάνω συµπεριλαµβάνονται και οι διαγώνια 
γειτονικοί.  
1.9. Όταν γίνονται θερµές εργασίες σε κοινό σηµείο µε γειτονικό χώρο, αυτός πρέπει να είναι «ασφαλής 
για τον άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες».  
1.10. Στην περιπτωση που «γειτονικός χώρος» είναι δεξαµενή καυσίµων τότε αυτός αντιµετωπίζεται 
κατά την κρίση του Χηµικού Ναυτιλίας και αναφέρεται στο πιστοποιητικό.  
1.11. Στις πιο πάνω ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου στον όρο «χώρος φορτίου» περιλαµβάνονται και οι 
δεξαµενές καταλοίπων (SLOPS) και τα αντλιοστάσια φορτίου.  
2. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα  
2.1. Για εργασίες στα κύτη πλοίων θερµές ή ψυχρές - που περιείχαν χύµα επικίνδυνα φορτία, θα πρέπει 
τα κύτη αυτά να είναι «ασφαλή για τον άνθρωπο - ασφαλή ή µη ασφαλή για θερµές εργασίες» ανάλογα 
µε το είδος των εργασιών.  



2.2. Για εργασίες σε οποιοδήποτε κλειστό χώρο θα πρέπει ο χώρος αυτός να είναι «ασφαλής για τον 
άνθρωπο - ασφαλής ή µη ασφαλής για θερµές εργασίες» ανάλογα µε το είδος των εργασιών.  
2.3. Για θερµές εργασίες στο µηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, χώρους µηχανηµάτων (MACHINERY 
SPACES), σήραγγα (τούνελ) του άξονα, πτερύγιο πηδαλίου θα πρέπει οι χώροι αυτοί να είναι «ασφαλείς 
για τον άνθρωπο-ασφαλείς για θερµές εργασίες».  
∆εν απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS-FREE) για ψυχρές 
εργασίες στους χώρους αυτούς.  
2.4. Στην περίπτωση εκτέλεσης θερµών εργασιών πάνω σε κοινό σηµείο µε γειτονικό χώρο, ο γειτονικός 
αυτός χώρος θα πρέπει να είναι «ασφαλής για τον άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες».  
2.5. Στον όρο γειτονικός χώρος που αναφέρεται παραπάνω συµπεριλαµβάνονται και οι διαγώνιοι 
γειτονικοί χώροι.  
 

Αρθρο 9 
Ελάχιστες απαιτήσεις για εργασίες σε αγκυροβόλιο 

 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 µε τις εξής επί πλέον κατά περίπτωση δυνατότητες για τα 
∆εξαµενόπλοια:  
1. Ψυχρές εργασίες σε χώρους φορτίων και κλειστούς χώρους.  
Οι γειτονικοί χώροι δύνανται να είναι γεµάτοι µε θαλάσσερµα και ο καθένας από τους υπολοίπους 
χώρους φορτίου γεµάτος µε θαλάσσερµα ή κλειστός και αποµονωµένος.  
2. Θερµές εργασίες σε χώρους φορτίων και κλειστούς χώρους.  
Καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου δύναται να είναι γεµάτος µε θαλάσσερµα.  
3. Θερµές εργασίες στο µηχανοστάσιο-λεβητοστάσιο, χώρους µηχανηµάτων σήραγγα του άξονα.  
Καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου δύναται να είναι γεµάτος µε θαλάσσερµα ή κλειστός και 
αποµονωµένος.  
4. Θερµές εργασίες σε υπερκατασκευές του ανοικτού καταστρώµατος.  
Καθένας από τους υπολοίπους χώρους φορτίου δύναται να είναι γεµάτος µε θαλάσσερµα.  
 

Αρθρο 10 
Αδρανοποιηµένοι χώροι  

 
Όταν στα παραπάνω άρθρα αναφέρεται ως απαίτηση ένας χώρος να είναι αδρανοποιηµένος, θα πρέπει 
αυτός να παραµένει συνεχώς αδρανοποιηµένος και αεροστεγώς αποµονωµένος και το σύστηµα 
παραγωγής αδρανούς αερίου (πλοίου ή εγκατάστασης ξηράς) να είναι σε ετοιµότητα γισ συµπλήρωση 
τυχόν απώλειας αδρανούς αερίου. Υπεύθυνος της τήρησης της συνεχούς αδρανοποίησης είναι ο 
πλοίαρχος του πλοίου. Εφόσον απαιτηθεί απαδρανοποίηση ενός χώρου, η διαδικασία της 
απαδρανοποίησης πρέπει να πραγµατοποιείται όταν το πλοίο ευρίσκεται εκτός της Επισκευαστικής 
Βάσης. 

Αρθρο11 
Όργανα µέτρησης αερίων στα επισκευαζόµενα  

∆εξαµενόπλοια  
 

Τα δεξαµενόπλοια θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε όργανα µέτρησης εκρηκτικών αερίων 
(εκρηγνυόµετρα) και στην περίπτωση που το πλοίο διαθέτει σύστηµα παραγωγής αδρανούς αερίου 
επιπλέον να υπάρχει και ένα τουλάχιστον όργανο µέτρησης οξυγόνου. 
 

Αρθρο 12 
Ελάχιστες απαιτήσεις για τον παροπλισµό των πλοίων  

 
1. ∆εξαµενόπλοια  
Για τον παροπλισµό των δεξαµενοπλοίων θα πρέπει να είναι κενά φορτίου και υγρών καταλοίπων 
(SLOPS) και όλοι οι χώροι φορτίου τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές 
εργασίες».  
2. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα που µετέφεραν χύµα επικίνδυνα φορτία.  



Για τον παροπλισµό άλλων πλοίων και πλωτών, που στα κύτη τους µετέφεραν χύµα επικίνδυνα φορτία, 
πρέπει όλα τα κύτη να είναι κενά φορτίου και τουλάχιστον «ασφαλή για τον άνθρωπο-µη ασφαλή για 
θερµές εργασίες».  

 
Αρθρο 13 

Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διάλυση των πλοίων  
 

1. ∆εξαµενόπλοια  
1 Για τη διάλυση των δεξαµενοπλοίων θα πρέπει όλοι οι χώροι φορτίου καθώς και οι δεξαµενές 
καυσίµων να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο-ασφαλείς για θερµές εργασίες».  
2 Για θερµές εργασίες µε σκοπό τη διάλυση κάποιου χώρου, θα πρέπει ο χώρος αυτός καθώς και οι 
γειτονικοί του (συµπεριλαµβανοµένων των διαγωνίως γειτονικών), να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο-
ασφαλείς για θερµές εργασίες».  
2. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα που µετέφεραν χύµα επικίνδυνα φορτία.  
1. Για τη διάλυση άλλων πλοίων και πλωτών, που στα κύτη τους µετέφεραν χύµα επικίνδυνα φορτία θα 
πρέπει όλα τα κύτη να είναι «ασφαλή για τον άνθρωπο-ασφαλή για θερµές εργασίες».  
2. Για θερµές εργασίες µε σκοπό τη διάλυση κάποιου χώρου, θα πρέπει ο χώρος αυτός καθώς και οι 
γειτονικοί του (συµπεριλαµβανοµένων των διαγωνίων γειτονικών), να είναι «ασφαλείς για τον άνθρωπο-
ασφαλείς για θερµές εργασίες».  
3. Λοιπά πλοία και πλωτά ναυγήµατα  
Για τα πλοία αυτής της κατηγορίας δεν απαιτείται πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια παρά 
µόνον όταν πρόκειται να διαλυθεί η δεξαµενή καυσίµων ή άλλος κλειστός χώρος, όπου υπάρχει η 
πιθανότητα να παραµένουν εγκλωβισµένα επικίνδυνα αέρια (π.χ. βόθρος). 
  

Αρθρο 8 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
1. Η αριθ. 3232/16189/25.1.1989 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εµπορικής Ναυτιλίας 
καταργείται.  
2. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από την υπογραφή της, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα κυρωθεί µε Νόµο.  
 

Αθήνα, 27 Απριλίου 1989  
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Α. ΝΤΕΝΤΙ∆ΑΚΗΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΕΡΙΑ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι 
 

(Τίτλος χηµικού εργαστηρίου-γραφείου-εταιρείας-∆ιεύθυνση-τηλέφωνο-τέλεξ) 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΕΡΙΑ 
(ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) Υπ' αριθ.. 

GAS FREE CERTIFICATE Number.... 
(For personnel entry-works) 

Όνοµα και τύπος πλοίου:........................∆ιεθνές διακριτικό σήµα:......................  
Name and type of vessel……………………………..Call sign  
Ονοµατεπώνυµο πλοιάρχου ή υπεύθυνου αξιωµατικού................................................  
Master's or resposible officer's name  
Τελευταίο φορτίο κατά δήλωση πλοιάρχου:..........Θέση πλοίου:.............................  
Last cargo as per master's statement………………… Location  
Ηµεροµηνία και ώρα ελέγχου:.................... Ηµερ. και ώρα λήξης πιστ/κού:...............  

Time and date of inspection Valid until  
 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ 
CONSULTATION AND DESIGNATIONS FOR INSPECTED SPACES 

 
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ- DESIGNATIONS       ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ- INSPECTED 
SPACES 
1. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
SAFE FOR MEN –SAFE FOR FIRE 
2. ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
SAFE FOR MEN- NOT SAFE FOR FIRE 
3Α. ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
NOT ASFE FOR MEN-NOT SAFE FOR FIRE 
3Β.Α∆ΡΑΝΟΜΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ- INERTED SPACES 
4. ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ 
BALLAST TANKS 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-REMARKS 
 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε φυσικής ή ατµοσφαιρικής αλλαγής που επηρεάζει τη συγκέντρωση αερίων 
στους παραπάνω χώρους ή για κάθε αµφιβολία, σταµατείστε κάθε εργασία και ειδοποιείστε για 
επανέλεγχο.  
In the event of any physical or atmospheric changes affecting the gas free concition of the above spaces, 
or if in any doubt, immediately stop all work and contact the undersigned for reisnpection.  
∆ιαβάστε στην πίσω σελίδα την επεξήγηση των χαρακτηρισµών και τις οδηγίες - περιορισµούς.  
See designations, qualifications-linitations on the reverse side.  

(Σφραγίδα, υπογραφή και ονοµατεπώνυµο ολογράφως) 
Αριθµός αδείας Χηµικού Ναυτιλίας-Licence No....._Ο Χηµικός Ναυτιλίας-The Marine chemist.... 

 
ΟΡΟΙ, ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΙΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 
ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Θεωρούνται οι εργασίες που παράγουν φωτιά, φλόγα, θερµότητα, σπινθήρα ή 
ηλεκτρικό τόξο.  
ΨΥΧΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Θεωρούνται οι εργασίες που δεν είναι θερµές.  
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Σηµαίνει ότι στους χώρους 
που χαρακτηρίζονται έτσι:α) η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από το επιτρεπόµενο όριο έκθεσης 



β) η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατά όγκο και γ) κατά τη γνώµη του 
Χηµικού Ναυτιλίας τα υπολείµµατα που υπάρχουν δεν µπορούν µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που 
επικρατούν και µε θερµές εργασίες να παράγουν αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση.  
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Σηµαίνει ότι στους 
χώρους που χαρακτηρίζονται έτσι: α) η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από το επιτρεπόµενο όριο 
έκθεσης, β) η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι από 19,5% έως 22,5% κατά όγκο και γ)κατά τη γνώµη του 
Χηµικού Ναυτιλίας τα υπολείµµατα που υπάρχουν δεν µπορούν µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που 
επικρατούν και χωρίς θερµές εργασίες να παράγουν αέρια σε επικίνδυνη συγκέντρωση.  
ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Σηµαίνει ότι στους 
χώρους που χαρακτηρίζονται έτσι: α) η συγκέντρωση των αερίων ή του οξυγόνου δεν είναι µέσα στα 
επιτρεπόµενα όρια έκθεσης ή β) κατά τη γνώµη του Χηµικού Ναυτιλίας τα υπολείµµατα που υπάρχουν 
µπορούν µε τις επικρατούσες ατµοσφαιρικές συνθήκες να παράγουν επικίνδυνα αέρια.  
Α∆ΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: Σηµαίνει ότι οι χώροι που χαρακτηρίζονται έτσι έχουν αδρανοποιηθεί 
µε αδρανή αέρια (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, καυσαέρια) και η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι 
µικρότερη ή ίση του 8% κατ' όγκο.  
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ:Είναι οι δεξαµενές που περιέχουν θαλάσσερµα και στον κενό χώρο τους, αν 
υπάρχει, η συγκέντρωση των αερίων είναι κάτω από το επιτρεπόµενο όριο έκθεσης.  
Τα επιτρεπόµενα όρια έκθεσης που αναφέρονται παραπάνω είναι αυτά που ορίζονται κάθε φορά από την 
Ελληνική νοµοθεσία.  
Το πιστοποιητικό αυτό είναι πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια και όχι πυρασφάλειας, 
βασίζεται στις συνθήκες που επικρατούν την ώρα του ελέγχου και ισχύει για τους χώρους που 
αναφέρονται και µε τον όρο τήρησης των οδηγιών-περιορισµών.  
Το πιστοποιητικό αυτό (ανεξάρτητα του χρόνου που ισχύει και που αναφέρεται σ' αυτό) χάνει αυτόµατα 
κάθε ισχύ του, όταν σε κάποιο από τους χώρους που ελέγχθηκαν τοποθετηθούν ξανά φορτία ή διάφορες 
ουσίες που µπορούν να δηµιουργήσουν επικίνδυνη από αέρια ατµόσφαιρα. Γενικά το πιστοποιητικό χάνει 
αυτόµατα την ισχύ του, εφόσον έγινε µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο της 
επιθεώρησης των χώρων και που σ' αυτές βασίστηκε η γνωµάτευση. Μεταβολή των συνθηκών αυτών 
δηµιουργεί υποχρέωση για την ανανέωση του πιοστοποιητικού µε την διενέργεια νέων ελέγχων.  
Ο έλεγχος έγινε, για τα ∆/Ξ, στους χώρους φορτίου ή σε όποιο άλλο χώρο ζητήθηκε και αναφέρεται στο 
πιστοποιητικό, και όχι στις δεξαµενές καυσίµων ή σε άλλους κλειστούς χώρους που πρέπει να 
θεωρούνται επικίνδυνοι, εκτός και αν αλλιώς αναφέρεται στο πιστοποιητικό.  
Σε περίπτωση µεταφοράς έρµατος, αδρανοποίησης δεξαµενών, αποσύνδεσης, σωληνώσεων, δοκιµής 
(πρεσσάρισµα) θερµαντικών στοιχείων, κλεισίµατος ανθρωποθυρίδων, χρωµατισµού, διαρροής, 
φόρτωσης, χειρισµού επιστοµίων ή παρόµοιων εξαρτηµάτων, που µπορούν να αλλάξουν την κατάσταση 
των χώρων που ελέγχθηκαν, το πιστοποιητικό αυτό παύει να ισχύει. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ή 
αφαίρεσης έρµατος, να γίνεται συγχρόνως µηχανικός εξαερισµός. Απαγορεύεται κάθε θερµή εργασία, 
εκτός αν αλλιώς αναφέρεται, στα δίκτυα σωληνώσεων (ενδεικτικά αναφέρονται σωλήνες, εξαεριστικά, 
καταµετρικά, καλοριφέρ, επιστόµια, αντλίες, φίλτρα), επιθέµατα λαµαρίνας, γενικά σε κάθε κλειστό 
εξάρτηµα καθώς και σε σηµεία που βρίσκονται σε λιγότερο από 50 εκατοστόµετρα απόσταση από 
δεξαµενές καυσίµων ή από κάθε κλειστό χώρο που δεν ελέγχθηκε ή που χαρακτηρίζεται «ασφαλής για 
τον άνθρωπο-µη ασφαλής για θερµές εργασίες».  
Η αποσύνδεση των δικτύων σωληνώσεων πρέπει να γίνεται µε εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρα, 
εκτός αν αλλιώς αναφέρεται. Στο χώρο που γίνεται τέτοια αποσύνδεση απαγορεύεται κάθε θερµή 
εργασία µέχρι να σφραγιστεί στεγανά το δίκτυο που αποµένει και επαναχαρακτηρισθεί ο χώρος ασφαλής 
για τον άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες» Σε κάθε χώρο που χαρακτηρίζεται «ασφαλής για τον 
άνθρωπο-ασφαλής για θερµές εργασίες» πρέπει να υπάρχει σε κάθε θέση θερµής εργασίας πυρασφάλεια.  
Σε κάθε κλειστό χώρο που εργάζεται προσωπικό, πρέπει να γίνεται εξαερισµός σε όλη τη διάρκεια των 
εργασιών.  

 
QUALIFICATIONS, DESIGNATIONS & INSTRUCTIONS-LIMITATIONS 

 
HOT WORK: Any work which involves fire, heat, spark or voitaic are producing operations.  
COLD WORK:Any work wich is not hot work.  
SAFE FOR MEN-SAFE FOR FIRE: means that in the compartent so designated: a) the gas content is 
within a perissible concentration, b) the oxygen content is from 19,5% to 22,5% b.b. and c) in the 



judgement of the Marine Chemist the residues are not capable of producing a dangerous concentration of 
gases under prevailing atmospheric conditions in the presence of fire.  
SAFE FOR MEN-NOT SAFE FOR FIRE: Means that in the comparment so designated: a) the gas 
content is within a perissible conventration, b) the oxygen content is from 19,5% to 22,5% b.v. and c) in 
the judgment of the marine Chemist the residues are not capable of producing a dangerous concentration 
of gases under prevailing atmospheric conditions in the absence of fire.  
NOT SAFE FOR MEN-NOT SAFE FOR FIRE: Means that in the compartment to designated: a) the gas 
or oxygen content is not within a persissible concentration, or b) in the jadgment of the Marine Chemist 
the residues of producing dangerous gases under spevailing atmospheric conditions.  
INERTED SPACES: Mean's that compartment so designated are inerted by inert gas and the ocygen 
content is 8,0% b.v. maximum.  
BALLAST TANKS: Means that the compartment so designated contains sea water ballast, with gas 
concentration into their empty space, if there is, within the permissible limits.  
The permissible limits which are mentioned above, are those that are stated by the Greek laws.  
This certificate is a gas free certificate and not fire protection one, it is based on conditions existing at the 
time the inspection was completed and is balid for the mentioned spaces, subject to compliance with all 
instructions-limitations.  
This certificate is invalid when into any inspected space cargoes or other materials which say release 
dangerous gases are londed, or the existed conditions at the time of inspection are changed. In case of any 
change of conditions, a new gas free certificate to be issued. The inspection, for the tankers, was carried 
out in cargo tanks or is any other requested and mentioned in the certificate space, and not in bunker 
thanks or other enclosed spaces, which shall be consihered dangerous, unless otherwise in the certificate it 
is sentioned. In the event of any ballast tranter, inertiang, dismantling of pipe line, testing of hearting 
coils, covering of manholes, painting, leakage, lodading manipulation of vaives or similar equipment 
tending to after conditions into the inspected spaces, thiw certificate is null and void. During transfer or 
ballast discharging, the spaces to be ventilated.  
The use of hot work on pipe lines (for instane pipes, vents, sounding, heating coils, valves, pumps, 
filters), doubling plates or similarly enclosed appurteances and areas closer than 50 cas from bunker tanks 
or any enclosed space not inspecter or designated «safe for men-not for fire» is prohibited.  
The dismantling of pipe lines must be carried out with cold, work, unless otherwise in this certificate is 
mentioned. In spaces where pipes are dismantled, hot work is prohibited, until the lines are blanked 
airtifhtly and the space redesignated «safe for me-safe for fire». In spaces designated «safe for men-safe 
for fire», before hot work is understaken all fire extinguishing capabilities to be available. During any 
work into enclosed spaces, a continuous ventilation must be done.  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ 
 

Τίτλος χηµικού εργαστηρίου-γραφείου-εταιρείας-∆ιεύθυνση-τηλέφωνο-τέλεξ  
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΑΕΡΙΑ 
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΉ ΒΑΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ) 

GAS FREE CERTIFICATE Υπ' αριθ.............. 
(For vesseles entering a shipyard or for laying up) Number 

Όνοµα και τύπος πλοίου:........... ∆ιεθνές διακριτικό σήµα:...  
Name and type of versel……………………… Call sign  
Ονοµατεπώνυµο πλοιάρχου ή υπεύθυνου αξιωµατικού:..  
Master's or responsible officer's name  
Τελευταίο φορτίο κατά δήλωση πλοιάρχου:... Θέση πλοίου..........  
last cargo as per manster's slatement………………………….. Location 
Ηµεροµηνία και ώρα ελέγχου:…………………..Ηµερ. και ώρα λήξης πιστ/κου:……………. 
Time and date of inspection:……………………..Valid until 
  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ  
 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι οι αναφερόµενες στην οπίσθια σελίδα δεξαµενές και άλλοι χώροι του 
παραπάνω πλοίου, µετά την επιθεώρηση και εξέταση µε ειδικά όργανα, βρέθηκαν κατά την ώρα της 



επιθεώρησης τουλάχιστον «ασφαλείς για τον άνθρωπο-µη ασφαλείς για θερµές εργασίες» ή 
αδρανοποιηµένοι.  
Το παρον πιστοποιητικό εκδίδεται για να χρησιµεύσει µόνο για την είσοδο του πλοίου σε Επισκευαστική 
Βάση ή τον παροπλισµό του.  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ, ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ. Για εργασία στους 
χώρους αυτούς απαιτείται ειδικό πιστοποιητικό.  
Σε περίπτωση µεταφοράς ή αφαίρεσης έρµατος, το παρόν πιστοποιητικό ακυρούται.  
Ο έλεγχος έγινε στους χώρους που από κατασκευής τους χρησιµοποιούνται µόνο για την µεταφορά 
φορτίου και όχι στις δεξαµενές καυσίµων ή σε άλλους χώρους που περιέχουν καύσιµα ή εύφλεκτα, είτε 
από τη χρήση τους, είτε από διαρροή. Οι χώροι αυτοί θεωρούνται επικίνδυνοι και θα πρέπει να 
αναφέρονται έγκαιρα από τον πλοίαρχο στον Χηµικόν Ναυτιλίας για να γίνει ο σχετικός έλεγχος.  
Το παρόν πιστοποιητικό χάνει την ισχύ του, όταν στους επιθεωρηθέντες χώρους τοποθετηθούν ξανά 
φορτία ή διάφορα επικίνδυνα υλικά. 

 
TO THE ANCHORAGE OFFICE 

 
This is to certify that we have examined and tested with suitable instruments all spaces mentioned in the 
overleaf list and found them, at the time of inspection, to be at least “safe for men-not safe for fire” or 
inerted.  
This certificate is issued to be used for vessels entering a shipyard or for laying up.  
ANY WORK IN THE CHECKED COMPARTMENTS IS PROHIBITED. For any work, another gas free 
certificate is required.  
In the event of ballast condition change, this certificate is null and void.  
The inspection carried out only in spaces designated in vessel's drawings as cargo spaces and not in 
bunker tanks or other enclosed spaces which, due to any reason, contain bunkers or cargo. These spaces 
are considered not safe and shall be reported to the Marine Chemist by vessel's master for inspection.  
This certificate is invalid when into any inspected spaces cargoes or other dangerous materials are loades 
again.  

 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ-EXAMINED SPACES 

 
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣΦΟΡΤΙΟΥ -CARGO TANKS..................................................  
Αριστερής πλευράς-Port side....................................................  
Κεντρικές-Center..............................................................  
∆εξιάς πλευράς-Starboard side..................................................  
ΧΩΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-COFFERDAMS  
...............................................................................  
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-PUMPROOMS  
...............................................................................  
∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΡΜΑΤΟΣ-BALLAST TANKS  
Αριστερής πλευράς-Port side...................................................  
Κεντρικές-Center...............................................................  
∆εξιάς πλευράς-Starboard side..................................................  
ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ-OTHER SPACES  
...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-REMARKS  
...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  

(Σφραγίδα, υπογραφή και ονοµατεπώνυµο ολογράφως) 
Αριθµός αδείας Χηµικού Ναυτιλίας-Licence No.._.....Ο Χηµικός Ναυτιλίας-The Marine Chemist. 


