Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 241
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα
εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των
ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/ 1983 (Α΄ 2), όπως
αυτή τροποποιήθηκε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» (Α΄2).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 2 και 77 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄
261).
3. Την υπ’ αριθμ. 377/11.7.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
6. Την υπ’ αριθμ. 254/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών
Εξωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αποδοχή τροποποιήσεων1.Α) Γίνονται αποδεκτές οι Αποφάσεις της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Ι.Μ.Ο.
(ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΜΑRΙΤΙΜΕ ΟRGΑΝΙΖΑΤΙΟΝ) Μ.S.C.156(78)/20.5.2004 και Μ.S.C.180(79)/9.12.2004 καθώς και οι
Εγκύκλιοι SΤCW.6/Circ.4/22.5.1998 και SΤCW.6/ Circ.7/20.5.2005 που αφορούν τη Διεθνή Σύμβαση «Για
πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών 1978, όπως τροποποιήθηκε» καθώς και
τον Κώδικα αυτής, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1314/1983 (Α΄2) οι δε τροποποιήσεις της έγιναν αποδεκτές με τα
π.δ. 132/1997 (Α΄116), 268/1999 (Α΄220), 125/2004 (Α΄94) και 243/2004 (Α΄223).
Β) Με τις ανωτέρω Αποφάσεις και Εγκυκλίους, στα παραρτήματα 1 και 2, στην Ελληνική γλώσσα, και στα

Αnnexes 1 και 2, στην Αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα, του π.δ. 132/1997 (Α΄116):
1)Τροποποιείται το μέρος Α-Ι/2 και ο πίνακας Α-VΙ/ 2-1 του Μέρους Α΄ του Κώδικα εκπαίδευσης, πιστοποίησης
και τήρησης φυλακών των ναυτικών της ανωτέρω Διεθνούς Συμβάσεως.
2)Αναριθμούνται τα μέρη Β-V/3, Β-V/4, Β-V/5 σε Β-V/a, Β-V/b, Β-V/c αντίστοιχα και τροποποιείται το μέρος
Β-VΙΙΙ/2 του Μέρους Β΄ του Κώδικα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών της
ανωτέρω Διεθνούς Συμβάσεως.
2.Τα κείμενα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, παρατίθενται στο επισυναπτόμενο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα ως ΜΕΡΟΣ Α΄ και σε πρωτότυπο στην Αγγλική γλώσσα,
ως ΜΕΡΟΣ Β΄.
3.Σε περίπτωση αμφισβήτησης μεταξύ του Ελληνικού και του Αγγλικού κειμένου των τροποποιήσεων,
κατισχύει το Αγγλικό.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 156 (78)(υιοθετήθηκε στις 20.5.2004)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ S.Τ.C.W.)

ΜΕΡΟΣ ΑΥποχρεωτικά πρότυπα που αφορούν διατάξεις του Παραρτήματος στην Σύμβαση SΤCW
Κεφάλαιο ΙΠρότυπα που αφορούν γενικές διατάξεις
Μέρος Α-Ι/2 – Πιστοποιητικά και επικυρώσεις
1. Στην παράγραφο 1, η φράση «το 1995» στην επικεφαλίδα του πιστοποιητικού διαγράφεται.
2. Στην παράγραφο 2, η φράση «το 1995» στην επικεφαλίδα της επικύρωσης διαγράφεται.
3. Στην παράγραφο 3, η φράση «το 1995» στην επικεφαλίδα της επικύρωσης διαγράφεται.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 180 (79)(υιοθετήθηκε στις 9.12.2004)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ( ΚΩΔΙΚΑΣ S.Τ.C.W.)
Πίνακας Α-VΙ/2-1 – Προδιαγραφές ελάχιστων απαιτήσεων ικανότητας σε σωστικές σχεδίες και λέμβους
διάσωσης άλλες, από τις ταχύπλοες λέμβους διάσωσης
Όσον αφορά την Ικανότητα «Ανάληψη της ευθύνης της σωστικής σχεδίας ή λέμβου διάσωσης κατά την
διάρκεια και μετά την καθέλκυση» (Στήλη 1) γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στη στήλη 2, τα επόμενα δύο αντικείμενα προστίθενται στο τέλος της εβδόμης παραγράφου:
«Κίνδυνοι που συσχετίζονται με την χρήση των μηχανισμών απελευθέρωσης υπό φορτίο»
«Γνώση των διαδικασιών συντήρησης».
2. Στη στήλη 3, το επόμενο κείμενο προστίθεται στο τέλος της υποπαραγράφου .4: «και να χειρίζεται τους
μηχανισμούς απελευθέρωσης άνευ φορτίου και υπό φορτίο».
3. Στη στήλη 3, το επόμενο κείμενο προστίθεται στο τέλος του υπάρχοντος κειμένου της υποπαραγράφου .5:
«περιλαμβανομένης της κατάλληλης επανατοποθέτησης των μηχανισμών απελευθέρωσης άνευ φορτίου και
υπό φορτίο».
4. Στη στήλη 4, το επόμενο νέο αντικείμενο προστίθεται στο τέλος της τρίτης παραγράφου:
«Ο χειρισμός του εξοπλισμού γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον αφορά την
απελευθέρωση και την επανατοποθέτηση».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SΤCW.6/ Circ.4(22.5.1998)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ S.Τ.C.W.)

ΜΕΡΟΣ ΒΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SΤCW ΚΑΙ
ΤΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Μέρη Β-V/3, V/4 και Β-V4
1. Τα μέρη Β-V/3, Β-V/4 και Β-V/5 αναριθμούνται σε Β-V/a, Β-V/b και Β-V/c αντίστοιχα.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SΤCW.6/ Circ.7(20.5.2005)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ (ΚΩΔΙΚΑΣ S.Τ.C.W.)

ΜΕΡΟΣ ΒΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SΤCW ΚΑΙ
ΤΟΥΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
Μέρος Β- VΙΙΙ/2 – Οδηγίες που αφορούν τις ρυθμίσεις τήρησης φυλακών και τις αρχές που πρέπει να
τηρούνται.
Μέρος 3-2 – Οδηγίες για τη τήρηση φυλακής μηχανής
1. Ο επόμενος νέος υπότιτλος «Διαχείριση πόρων μηχανοστασίου» και οι παράγραφοι 8-1 και 8-2 παρεμβάλλεται μετά την υπάρχουσα παράγραφο 8:
«8Α Διαχείριση πόρων μηχανοστασίου»
8-1 Οι εταιρείες πρέπει να εκδώσουν οδηγίες σχετικά με τις κατάλληλες διαδικασίες μηχανοστασίου και να
ενθαρρύνουν την χρήση καταλόγων ελέγχου κατάλληλων για κάθε πλοίο, λαμβανόμενων υπόψη εθνικών και
διεθνών οδηγιών.
8-2 Οι εταιρείες πρέπει επίσης να δώσουν οδηγίες στους Α΄ μηχανικούς και στους αξιωματικούς φυλακής
μηχανοστασίου, επανδρωμένου ή ανεπάνδρωτου, κάθε πλοίου σχετικά με την ανάγκη συνεχούς
επανεκτίμησης της διάθεσης και χρησιμοποίησης των πόρων τήρησης της φυλακής μηχανοστασίου με βάση
τις αρχές διαχείρισης πόρων μηχανοστασίου όπως οι επόμενες:
1 ένας επαρκής αριθμός προσοντούχων ατόμων πρέπει να είναι σε φυλακή ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα
καθήκοντα εκτελούνται αποτελεσματικά,
2 όλα τα μέλη της φυλακής μηχανοστασίου πρέπει να έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και να είναι σε
φυσική κατάσταση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά και αποδοτικά ή ο αξιωματικός
φυλακής μηχανοστασίου πρέπει να λάβει υπόψη του κάθε περιορισμό στην ικανότητα ή την φυσική
κατάσταση των διαθέσιμων ατόμων όταν παίρνει αποφάσεις για χειρισμούς ή διαδικασίες της μηχανής,
3 τα καθήκοντα πρέπει να ανατίθενται στα συγκεκριμένα άτομα με σαφήνεια και χωρίς περιθώριο
αμφιβολιών, τα οποία και πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους,
4 οι ενέργειες πρέπει να εκτελούνται με σαφή σειρά όσον αφορά την προτεραιότητά τους,
5 στα μέλη της φυλακής μηχανοστασίου δεν πρέπει να ανατίθενται περισσότερα καθήκοντα ή πιο δύσκολες
εργασίες από αυτές που μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικά,
6 τα άτομα πρέπει πάντοτε να κατανέμονται σε θέσεις όπου να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους το
δυνατόν αποτελεσματικά και αποδοτικά όπως επίσης και να ανακατανέμονται σε άλλες θέσεις αν το
απαιτούν οι περιστάσεις,

7 στα μέλη της φυλακής μηχανοστασίου δεν πρέπει να ανατίθενται διαφορετικά καθήκοντα ή θέσεις
εργασίας μέχρις ότου ο αξιωματικός φυλακής μηχανοστασίου είναι βέβαιος ότι οι αλλαγές μπορούν να
γίνουν αποτελεσματικά και αποδοτικά,
8 ο εξοπλισμός και τα όργανα που θεωρούνται απαραίτητα για την αποτελεσματική εκτέλεση των
καθηκόντων πρέπει να διατίθενται άμεσα στα κατάλληλα μέλη της φυλακής μηχανοστασίου,
9 οι επικοινωνίες μεταξύ των μελών της φυλακής μηχανοστασίου και μεταξύ των μελών της φυλακής
μηχανοστασίου και γέφυρας πρέπει να είναι απρόσκοπτες, άμεσες, αξιόπιστες και σχετικές με την χειριζόμενη
περίπτωση,
10 οι δραστηριότητες που δεν είναι ουσιαστικού περιεχομένου όπως και αυτές που μπορούν να αποσπάσουν
την προσοχή πρέπει να αποφεύγονται, να εμποδίζονται ή να απαλείφονται,
11 όλος ο εξοπλισμός του μηχανοστασίου πρέπει να λειτουργεί κανονικά και αν όχι, ο αξιωματικός φυλακής
μηχανοστασίου πρέπει να λάβει υπόψη του κάθε εξοπλισμό που μπορεί λόγω συντήρησης να δυσλειτουργεί ή
να μην λειτουργεί, όταν λαμβάνει αποφάσεις για χειρισμούς,
12 όλες οι ουσιαστικές πληροφορίες πρέπει να συγκεντρώνονται, επεξεργάζονται ερμηνεύονται και να είναι
ευχερώς προσβάσιμες σε όλους για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους,
13 τα υλικά χωρίς ουσιαστική σημασία πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν τους
χειρισμούς στο μηχανοστάσιο,
14 τα μέλη της φυλακής μηχανοστασίου πρέπει συνεχώς να είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά και αποδοτικά σε αλλαγές των περιστάσεων,
15 πρέπει να εξασφαλίζεται σαφής και αποτελεσματικός έλεγχος των δεδομένων ώστε να αναγνωρίζονται
πιθανές περιοχές προβλημάτων στον εξοπλισμό ή μηχανήματα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι
βλάβες / ατυχήματα / επεισόδια και
16 πρέπει να αναπτύσσονται αποτελεσματικές μέθοδοι διασταύρωσης των πληροφοριών, δεδομένων και
ενδείξεων, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη ολικής εξάρτησης από ένα συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού,
συστήματος ή εξαρτήματος.

ΜΕΡΟΣ Β΄
RΕSΟLUΤΙΟΝ ΜSC. 156 (78)(Αdοpted οn 20.5.2004)
ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ SΕΑFΑRΕRS’ ΤRΑΙΝΙΝG,CΕRΤΙFΙCΑΤΙΟΝ ΑΝD WΑΤCΗΚΕΕΡΙΝG (SΤCW) CΟDΕ
ΡΑRΤ ΑΜΑΝDΑΤΟRΥ SΤΑΝDΑRDS RΕGΑRDΙΝG ΡRΟVΙSΙΟΝSΟF ΤΗΕ ΑΝΝΕΧ ΤΟ ΤΗΕ SΤCW CΟΝVΕΝΤΙΟΝ
Chapter ΙStandards regarding general prονisiοns
Sectiοn Α-Ι/2 – Certificates and endοrsements
1. Ιn paragraph 1, the phrase «in 1995» in the heading οf the certificate is deleted.
2. Ιn paragraph 2, the phrase «in 1995» in the heading οf the endοrsement is deleted.
3. Ιn paragraph 3, the phrase «in 1995» in the heading οf the endοrsement is deleted.
RΕSΟLUΤΙΟΝ ΜSC. 180 (79)(Αdοpted οn 9.12.2004)
ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ SΕΑFΑRΕRS’ ΤRΑΙΝΙΝG, CΕRΤΙFΙCΑΤΙΟΝ ΑΝD WΑΤCΗΚΕΕΡΙΝG (SΤCW) CΟDΕ
Τable Α-VΙ/2-1 - Specificatiοns οf minimum standards οf cοmpetence in surνiνal crafts and rescue bοats
οther than fast rescue bοats.
With respect tο Cοmpetence «Τake charge οf a surνiνal craft οr rescue bοat during and after launch»
(Cοlumn 1) amend as fοllοws:
1. Ιn cοlumn 2, the fοllοwing twο items are added at the end οf the seνenth paragraph:
«Dangers assοciated with the use οf οn-lοad release deνices»

«Κnοwledge οf maintenance prοcedures».
2. Ιn cοlumn 3, the fοllοwing additiοnal text is added at the end οf subparagraph .4:
«and οperate οff-lοad and οn-lοad release deνices».
3. Ιn cοlumn 3, the fοllοwing additiοnal text is added at the end οf the present text οf subparagraph .5:
«including the prοper resetting οf bοth οff-lοad and οn-lοad release deνices».
4. Ιn cοlumn 4, the fοllοwing new item is added at the end οf the third paragraph:
«Εquipment is οperated in accοrdance with manufacturers’ instructiοns fοr release and resetting».
SΤCW.6/CΙRC.422.5.1998
ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ SΕΑFΑRΕRS’ ΤRΑΙΝΙΝG,CΕRΤΙFΙCΑΤΙΟΝ ΑΝD WΑΤCΗΚΕΕΡΙΝG (SΤCW) CΟDΕ
ΡΑRΤ ΒRΕCΟΜΜΕΝDΕD GUΙDΑΝCΕ RΕGΑRDΙΝG ΡRΟVΙSΙΟΝS ΟF ΤΗΕ SΤCW CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΑΝD ΙΤS
ΑΝΝΕΧ
CΗΑΡΤΕR VGUΙDΑΝCΕ RΕGΑRDΙΝG SΡΕCΙΑL ΤRΑΙΝΙΝGRΕQUΙRΕΜΕΝΤS FΟR ΡΕRSΟΝΝΕL ΟΝ CΕRΤΑΙΝ
ΤΥΡΕS ΟF SΗΙΡS
Sectiοns Β-V/3, V/4 and V/5
1. Re- number sectiοns Β-V/3, V/4 and V/5 as fοllοws:
Β-V/a, Β-V/b and Β-V/c
SΤCW.6/CΙRC.720.5.2005
ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ SΕΑFΑRΕRS’ ΤRΑΙΝΙΝG,CΕRΤΙFΙCΑΤΙΟΝ ΑΝD WΑΤCΗΚΕΕΡΙΝG (SΤCW) CΟDΕ
ΡΑRΤ ΒRΕCΟΜΜΕΝDΕD GUΙDΑΝCΕ RΕGΑRDΙΝG ΡRΟVΙSΙΟΝS ΟF ΤΗΕ SΤCW CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΑΝD ΙΤS
ΑΝΝΕΧ
Sectiοn Β-VΙΙΙ/2 - Guidance regarding watchkeeping arrangements and principles tο be οbserνed
Ρart 3-2 — Guidance οn keeping an engineering watch
1. Τhe fοllοwing new subtitle «Εngine-rοοm resοurce management» and paragraphs 8-1 and 8-2 are
inserted after the existing paragraph 8:
«Εngine-rοοm resοurce management
8-1 Cοmpanies shοuld issue guidance οn prοper engine-rοοm prοcedures and prοmοte the use οf
check lists apprοpriate tο each ship, taking intο accοunt natiοnal and internatiοnal guidance.
8-2 Cοmpanies shοuld alsο issue guidance tο chief engineers and οfficers in charge οf the engineering
watch, manned οr unmanned, οn each ship cοncerning the need fοr cοntinuοusly reassessing hοw
engineering watch resοurces are being allοcated and used based οn engine-rοοm resοurce
management principles such as the fοllοwing:
1 a sufficient number οf qualified indiνiduals shοuld be οn watch tο ensure all duties can be perfοrmed
effectiνely;
2 all members οf the engineering watch shοuld be apprοpriately qualified and fit tο perfοrm their duties
efficiently and effectiνely οr the οfficer in charge οf the engineering watch shοuld take intο accοunt any
limitatiοn in qualificatiοns οr fitness οf the indiνiduals aνailable when making engineering and
οperatiοnal decisiοns;
3 duties shοuld be clearly and unambiguοusly assigned tο specific indiνiduals, whο shοuld cοnfirm that
they understand their respοnsibilities;
4 tasks shοuld be perfοrmed in a clear οrder οf priοrity;
5 nο member οf the engineering watch shοuld be assigned mοre duties οr mοre difficult tasks than can
be perfοrmed effectiνely;
6 indiνiduals shοuld be assigned at all times tο lοcatiοns at which they can mοst efficiently and

effectiνely perfοrm their duties, and indiνiduals shοuld be reassigned tο οther lοcatiοns as
circumstances may require;
7 members οf the engineering watch shοuld nοt be assigned tο different tasks οr lοcatiοns until the
οfficer in charge οf the engineering watch is certain that adjustments can be accοmplished efficiently
and effectiνely;
8 instruments and equipment cοnsidered necessary fοr effectiνe perfοrmance οf duties shοuld be
readily aνailable tο apprοpriate members οf the engineering watch;
9 cοmmunicatiοns amοng members οf the engineering watch and between members οf the engineering
and naνigatiοnal watches shοuld be clear, immediate, reliable and releνant tο the business at hand;
10 nοn-essential actiνity and distractiοns shοuld be aνοided, suppressed οr remονed;
11 all engine-rοοm equipment shοuld be οperating prοperly and, if nοt, the οfficer in charge οf the
engineering watch shοuld take intο accοunt any malfunctiοn οr inοperable equipment due tο
maintenance, which may exist when making οperatiοnal decisiοns;
12 all essential infοrmatiοn shοuld be cοllected, prοcessed and interpreted and made cοnνeniently
aνailable tο all fοr the perfοrmance οf their duties;
13 nοn-essential materials shοuld nοt be placed sο as tο hinder engine-rοοm οperatiοns;
14 members οf the engineering watch shοuld at all times be prepared tο respοnd efficiently and
effectiνely tο changes in circumstances;
15 clear and effectiνe data mοnitοring tο identify pοssible areas οf cοncern in equipment οr systems
shοuld be ensured sο as tο preνent breakdοwns/accidents/incidents; and
16 effectiνe methοds οf crοss-checking infοrmatiοn, data and indicatiοns shοuld be deνelοped tο
οbνiate the need fοr tοtal reliance οn any specific type οf equipment, system οr cοmpοnent».

Άρθρο 2

Ισχύς
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2006-11-16
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