
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 2222.1-1.2/88034/2019 

Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του 

Διεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας 

(FSS Code for Fire Safety Systems), ο οποίος έγινε 

αποδεκτός με την υπουργική απόφαση 4113.171/

01/2002 (ΦΕΚ 1399 Β΄). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου τέταρτου του ν. 2208/1994 «Κύρωση 

του Πρωτοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη Διεθνή 
Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα 1974» (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως ισχύει, 

β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α΄),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» [άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)].

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με το αριθμ. 2811.8/81940/
2019/12-11-2019 έγγραφο Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνεται και γίνεται αποδεκτή η τροποποίηση, 

που υιοθετήθηκε την 30ή Νοεμβρίου 2012 με την αριθμ. 
MSC.339(91) απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφά-
λειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ), του Διεθνούς Κώδικα Συστημάτων Πυρασφάλειας 
(FSS Code for Fire Safety Systems).

2. Το κείμενο της MSC.339(91)/30-11-2012 απόφασης, 
παρατίθεται σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και 
σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, ως «ΜΕΡΟΣ Α» 
και «ΜΕΡΟΣ Β», αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του αγγλικού και του 
ελληνικού κειμένου των τροποποιήσεων, που κυρώνονται 
με την παρούσα απόφαση, κατισχύει το αγγλικό κείμενο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE FOR FIRE SAFETY SYSTEMS (FSS CODE) 

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 

RECALLING Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization 
concerning the functions of the Committee, 

NOTING resolution MSC.98(73), by which it adopted the International Code for Fire Safety 
Systems (hereinafter referred to as "the FSS Code"), which has become mandatory under 
chapter II-2 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (hereinafter 
referred to as "the Convention"), 

NOTING ALSO article VIII(b) and regulation II-2/3.22 of the Convention concerning  the 
procedure for amending the FSS Code, 

HAVING CONSIDERED, at its ninety-first session, amendments to the FSS Code, proposed and 
circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention, 

1.          ADOPTS, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention, amendments to 
the International Code for Fire Safety Systems, the text of which is set out in the annex to the 
present resolution; 

2.          DETERMINES, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention, that 
the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 2014, unless, prior to 
that date, more than one third of the Contracting Governments to the Convention or 
Contracting  Governments  the  combined  merchant  fleets  of  which  constitute  not  less 
than 50 per cent of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified 
their objections to the amendments; 

3.          INVITES Contracting Governments to the Convention to note that, in accordance 
with   article VIII(b)(vii)(2)  of   the  Convention  the  amendments  shall  enter   into  force 
on 1 July 2014, upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above; 

4.          REQUESTS  the  Secretary-General,  in  conformity  with  article  VIII(b)(v)  of  the 
Convention, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the 
amendments contained in the annex to all Contracting Governments to the Convention; 

5.          ALSO REQUESTS the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its 
annex to Members of the Organization which are not Contracting Governments to the 
Convention. 

 
  

(  ) 
RESOLUTION MSC.339(91)  

(adopted on 30 November 2012) 
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"2.1.2.1 Breathing apparatus shall be a self-contained compressed air breathing 
apparatus  for  which  the  volume  of  air  contained  in  the  cylinders  shall  be  at 
least 1,200 l, or other self-contained breathing apparatus which shall be capable of 
functioning for at least 30 min.   All air cylinders for breathing apparatus shall be 
interchangeable. 

2.1.2.2 Compressed air breathing apparatus shall be fitted with an audible alarm 
and a visual or other device which will alert the user before the volume of the air in 
the cylinder has been reduced to no less than 200 l." 

CHAPTER 5 
FIXED GAS FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS 

2           In paragraph 2.1.1.1, after the second sentence, the following new sentence is 
added: 

"Adjacent spaces with independent ventilation systems not separated by at least A-0 
class divisions should be considered as the same space." 

3           In paragraph 2.1.1.3, after the first sentence, the following new sentence is added: 

"It  shall  not  be  necessary  to  move  the  containers  completely  from  their  fixing 
position for this purpose.  For carbon dioxide systems, hanging bars for a weighing 
device above each bottle row, or other means shall be provided.  For other types of 
extinguishing media, suitable surface indicators may be used." 

4            In paragraph 2.1.3.2, the first sentence is replaced by the following: 

"Means shall be provided for automatically giving audible and visual warning of the 
release of fire-extinguishing  medium  into  any  ro-ro  spaces,  container  holds 
equipped with integral reefer containers, spaces accessible by doors or hatches, 
and other spaces in which personnel normally work or to which they have access." 

ANNEX 
 

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CODE  
FOR FIRE SAFETY SYSTEMS (FSS CODE) 

CHAPTER 3 
PERSONNEL PROTECTION 

 
1 The existing paragraph 2.1.2 is replaced by the following two new paragraphs:  
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The system controls shall be arranged to allow one third, two thirds or the 
entire quantity of gas to be discharged based on the loading condition of the hold." 

7           In paragraph 2.2.2, the first sentence is replaced by the following: 

"Carbon  dioxide  systems  for  the  protection  of  ro-ro  spaces,  container  holds 
equipped with integral reefer containers, spaces accessible by doors or hatches, 
and other spaces in which personnel normally work or to which they have access 
shall comply with the following requirements:" 

8           Section 2.4 is deleted. 

9           Section 2.5 is renumbered as "2.4" and the words "in paragraphs 2.2 to 2.4" are 
replaced with the words "in paragraphs 2.2 and 2.3". 

CHAPTER 7 
FIXED PRESSURE WATER-SPRAYING AND WATER-MIST  

FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS 

10         The following new paragraph 2.4 is added after the existing paragraph 2.3: 

"2.4       Fixed  water-based  fire-fighting  systems  for  ro-ro  spaces,  vehicle 
spaces and special category spaces 

Fixed water-based fire-fighting systems for ro-ro spaces, vehicle spaces and special 
category spaces shall be approved by the Administration based on guidelines 
developed by the Organization. 

5           The following new paragraph 2.2.1.2 is added after the existing paragraph 2.2.1.1 
and the subsequent paragraphs are renumbered accordingly, including references to those 
paragraphs: 

"2.2.1.2   For  vehicle  spaces  and  ro-ro  spaces  which  are  not  special  category 
spaces, the quantity of carbon dioxide available shall be at least sufficient to give 
a minimum volume of free gas equal to 45 per cent of the gross volume of the 
largest such cargo space which is capable of being sealed, and the arrangements shall 
be such as to ensure that at least two thirds of the gas required for the relevant 
space shall be introduced within 10 min.  Carbon dioxide systems shall not be used 
for the protection of special category spaces." 
 

6 The following new paragraph 2.2.1.7 is added after the renumbered paragraph 2.2.1.6:  
 

"2.2.1.7  For  container  and  general  cargo  spaces  (primarily  intended  to  carry a 
variety of cargoes separately secured or packed), the fixed piping system shall be 
such  that  at  least  two  thirds  of  the  gas  can  be  discharged  into  the  space 
within 10 min.  For solid bulk cargo spaces, the fixed piping system shall be such 
that at least two thirds of the gas can be discharged into the space within 20 min. 
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degradation of the system, a battery of adequate capacity shall be provided to 
ensure continuous operation during changeover." 

14         The existing paragraph 2.2.3 is deleted and the following new paragraphs are added 
after the renumbered paragraph 2.2.3: 

"2.2.4    The emergency source of power specified in paragraph 2.2.1 above may 
be  supplied  by  accumulator  batteries  or  from  the  emergency  switchboard. 
The power source shall be sufficient to maintain the operation of the fire 
detection and fire alarm system for the periods required under chapter II-1, 
regulations 42 and 43,  of  the Convention  and,  at  the end of  that  period,  shall 
be  capable  of operating all connected visual and audible fire alarm signals for 
a period of at least 30 min. 

2.2.5     On ships constructed on or after 1 July 2014, where the system is supplied 
from accumulator batteries, they shall be located in or adjacent to the control panel 
for the fire detection system, or in another location suitable for use in an emergency. 
The rating of the battery charge unit shall be sufficient to maintain the normal 
output power supply to the fire detection system while recharging the batteries from 
a fully discharged condition." 
 

CHAPTER 8 
AUTOMATIC SPRINKLER, FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS 

11 In paragraph 2.5.2.3, after the first sentence, the following new sentence is added:  

"For this purpose, nominal area shall be taken as the gross horizontal projection of 
the area to be 
covered." 
 

CHAPTER 9 
FIXED FIRE DETECTION AND FIRE ALARM SYSTEMS 

 
12 In paragraph 2.2.1, after the third sentence, the following new sentence is added:  
 

"On ships constructed on or after 1 July 2014, the changeover switch shall be 
arranged such that a fault will not result in the loss of both power supplies." 

13        The  following  new  paragraph  is  added  after  paragraph  2.2.1,  and  the  existing 
paragraph 2.2.2 is renumbered as paragraph 2.2.3: 

"2.2.2  On ships constructed on or after 1 July 2014, the operation of the automatic 
changeover switch or a failure of one of the power supplies shall not result in loss of 
fire  detection  capability.  Where  a  momentary  loss  of  power  would  cause 
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enable the diesel-driven power source to be started at least six times within a period of 
30 min and at least twice within the first 10 min." 

CHAPTER 13 
ARRANGEMENT OF MEANS OF ESCAPE 

19 The existing paragraph 2.2.4 is replaced by the 

following: "2.2.4    Landings 

With the exception of intermediate landings, landings at each deck level shall be not 
less than 2 m2 in area and shall increase by 1 m2 for every 10 persons provided for in 
excess of 20 persons, but need not exceed 16 m2, except for those landings servicing 
public spaces having direct access onto the stairway enclosure. Intermediate landings 
shall be sized in accordance with paragraph 2.3.1." 

15         In paragraphs 2.3.1.2, 2.3.1.3 and 2.3.1.5, the referenced standard "IEC 60092 
505:2001" is replaced by "IEC 60092-504". 

16         In paragraph 2.5.1.3, after the second sentence, the following new sentence is added: 

"In  ships  constructed  on  or  after  1  July  2014,  with  a  cargo  control  room, an 
additional indicating unit shall be located in the cargo control room." 
 

17         In paragraph 2.5.2, after the second sentence, the following new sentence is added: 
"On ships constructed on or after 1 July 2014, detectors installed within cold spaces 
such as refrigerated compartments shall be tested using procedures having due regard 
for such locations. 

 
CHAPTER 12 

FIXED EMERGENCY FIRE PUMPS 
 

18         The existing paragraph 2.2.2.1 is replaced by the following:  

"2.2.2.1   Starting of diesel engine 

Any diesel-driven power source for the pump shall be capable of being readily 
started in its cold condition down to the temperature of 0°C by hand (manual) cranking. 
Where ready starting cannot be assured, if this is impracticable, or if lower 
temperatures are likely to be encountered, and if the room for the diesel driven 
power source is not heated, electric heating of the diesel engine cooling water or 
lubricating oil system shall be fitted, to the satisfaction of the Administration. If hand 
(manual) starting is impracticable, the Administration may permit compressed air, 
electricity, or other sources of stored energy, including hydraulic power or starting 
cartridges to be used as a means of starting.   These means shall be such as to 
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2.2.1.1 For tankers carrying: 

.1 crude   oil   or   petroleum   products   having   a   flashpoint   not exceeding 
60ºC  (closed  cup),  as  determined  by  an  approved flashpoint apparatus, 
and a Reid vapour pressure which is below atmospheric pressure or other 
liquid products having a similar fire hazard, including cargoes in chapter 18 
of the IBC Code, having a flashpoint not exceeding 60ºC (closed cup) for 
which a regular foam fire-fighting system is effective (refer to regulations II-
2/1.6.1 and 10.8 of the Convention); or 

 
.2 petroleum products with a flashpoint exceeding 60ºC (closed cup), as 

determined by an approved flashpoint apparatus (refer to regulation II-
2/1.6.4 of the Convention); or 

 
.3 IBC Code chapter 17 products with a flashpoint exceeding 60oC (closed 

cup) determined by an approved flashpoint apparatus (refer to paragraph 
11.1.3 of the IBC Code and regulation II-2/1.6.4 of the Convention), 

CHAPTER 14 
FIXED DECK FOAM SYSTEMS 

20 The existing chapter 14 is replaced by the 

following:  

"1          Application 

1.1 This chapter details the specification of fixed deck foam systems which are 
required to be provided by chapter II-2 of the Convention. 

2           Engineering specifications 

2.1        General 

2.1.1     The arrangements for providing foam shall be capable of delivering foam to 
the entire cargo tanks deck area as well as into any cargo tank the deck of which 
has been ruptured. 

2.1.2     The deck foam system shall be capable of simple and rapid operation. 
 
2.1.3   Operation of a deck foam system at its required output shall permit the 
simultaneous use of the minimum required number of jets of water at the required 
pressure from the fire main. Where the deck foam system is supplied by a common 
line from the fire main, additional foam concentrate shall be provided for 
operation of two  nozzles  for  the  same  period  of  time  required  for  the  
foam  system. The simultaneous use of the minimum required jets of water shall 
be possible on deck over the full length of the ship, in the accommodation, service 
spaces, control stations and machinery spaces. 

2.2        Component requirements 

2.2.1    Foam solution and foam concentrate 
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2.2.2     Monitors and foam applicators 

2.2.2.1  Foam from the fixed foam system shall be supplied by means of monitors and 
foam applicators.  Prototype tests of the monitors and foam applicators shall be 
performed to ensure the foam expansion and drainage time of the foam produced does 
not differ more than ±10 per cent of that determined in paragraph 2.2.1.4. When 
medium expansion ratio foam (between 21 to 1 and 200 to 1 expansion ratio) is  
employed,  the  application  rate  of  the  foam  and  the  capacity  of  a  monitor 
installation shall be to the satisfaction of the Administration.  At least 50 per cent of the 
foam solution supply rate required shall be delivered from each monitor.   On tankers 
of less than 4,000 tonnes deadweight the Administration may not require installation 
of monitors but only applicators.  However, in such a case the capacity of each applicator 
shall be at least 25 per cent of the foam solution supply rate required. 

2.2.2.2  The capacity of any applicator shall be not less than 400 l/min and the applicator 
throw in still air conditions shall be not less than 15 m. 

the  rate  of  supply of  foam  solution  shall  be  not  less  than  the  greatest  of  the 
following: 

.1 0.6 l/min per square metre of cargo tanks deck area, where cargo 
tanks  deck  area  means  the  maximum  breadth  of  the  ship 
multiplied by the total longitudinal extent of the cargo tank spaces; 

.2 6 l/min per square metre of the horizontal sectional area of the 
single tank having the largest such area; or 

.3 3 l/min per square metre of  the area protected by the largest 
monitor, such area being entirely forward of the monitor, but in no 
case should the output of any monitor be less than 1,250 l/min. 

2.2.1.2  For tankers carrying chemicals in bulk listed in chapter 17 of the IBC Code having 
a flashpoint not exceeding 60ºC (closed cup), the rate of supply of foam solution shall be 
as required by the IBC Code. 

2.2.1.3 Sufficient foam concentrate shall be supplied to ensure at least 20 min of foam 
generation in tankers fitted with an inert gas installation or 30 min of foam generation in 
tankers not fitted with an inert gas installation or not required to use an inert gas system. 
 
2.2.1.4 The foam concentrate supplied on board shall be approved by the Administration 
for the cargoes intended to be carried.  Type B foam concentrates shall be supplied for 
the protection of crude oil, petroleum products and non-polar solvent cargoes.   Type A 
foam concentrates shall be supplied for polar solvent cargoes, as listed in the table of 
chapter 17 of the IBC Code.  Only one type of foam concentrate shall be supplied, and it 
shall be effective for the maximum possible number of cargoes intended to be carried.   
For cargoes for which foam is not effective or is incompatible, additional arrangements to 
the satisfaction of the Administration shall be provided. 

2.2.1.5  Liquid cargoes with a flashpoint not exceeding 60oC for which a regular 
foam  fire-fighting  system  is  not  effective  shall  comply  with  the  provisions  of 
regulation II-2/1.6.2.1 of the Convention. 
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2.3.4.1  Valves shall be provided in the foam main, and in the fire main when this is an  
integral  part  of  the deck foam  system,  immediately  forward  of  any  monitor 
position to isolate damaged sections of those mains." 

2.3        Installation requirements 

2.3.1     Main control station 

2.3.1.1 The main control station for the system shall be suitably located outside the cargo 
area, adjacent to the accommodation spaces and readily accessible and operable in the 
event of fire in the areas protected. 

2.3.2     Monitors 

2.3.2.1  The number and position of monitors shall be such as to comply with paragraph 
2.1.1. 

2.3.2.2  The distance from the monitor to the farthest extremity of the protected 
area forward of that monitor shall not be more than 75 per cent of the monitor throw in 
still air conditions. 

2.3.2.3  A monitor and hose connection for a foam applicator shall be situated both port 
and starboard at the front of the poop or accommodation spaces facing the cargo 
tanks deck.   The monitors and hose connections shall be aft of any cargo tanks, but 
may be located in the cargo area above pump-rooms, cofferdams, ballast tanks and void 
spaces adjacent to cargo tanks if capable of protecting the deck below and aft of 
each other.   On tankers of less than 4,000 tonnes deadweight, a hose connection for 
a foam applicator shall be situated both port and starboard at the front of the poop or 
accommodation spaces facing the cargo tanks deck. 

2.3.3     Applicators 

2.3.3.1  At least four foam applicators shall be provided on all tankers.  The number and 
disposition of foam main outlets shall be such that foam from at least two applicators 
can be directed on to any part of the cargo tanks deck area. 

2.3.3.2  Applicators shall be provided to ensure flexibility of action during fire-fighting 
operations and to cover areas screened from the monitors. 

2.3.4     Isolation valves 
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ΜΕΡΟΣ Β
(Ελληνικό Κείμενο)

ΑΠΟΦΑΣΗ MSC.339 (91)
(Υιοθετήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2012)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΑΣ FSS)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ το άρθρο 28 (b) της Σύμβασης 

του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ την απόφαση MSC.98 (73) σύμφω-
να με την οποία υιοθέτησε το Διεθνή Κώδικα Συστημά-
των Πυρασφάλειας (εφεξής αναφέρεται ως (Κώδικας 
FSS) ο οποίος έγινε υποχρεωτικός σύμφωνα με το κε-
φάλαιο ΙΙ-2 της Διεθνούς Σύμβασης Ασφάλειας Ζωής 
στη Θάλασσα (SOLAS), 1974 (εφεξής αναφέρεται ως 
«η Σύμβαση»),

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ το άρθρο VIII (b) και τον κα-
νονισμό ΙΙ-2/3.22 της Σύμβασης σχετικά με τη διαδικασία 
τροποποίησης του Κώδικα FSS,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙ στην ενενηκοστή πρώτη σύνοδό 
της, τις τροποποιήσεις στον Κώδικα FSS που πρότεινε 
και κοινοποίησε σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (i) της 
Σύμβασης.

1. ΥΙΟΘΕΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (iv) της Σύμ-
βασης, τις τροποποιήσεις στον Κώδικα FSS, το κείμενο 
των οποίων παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας 
απόφασης.

2. ΟΡΙΖΕΙ σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) (iv) (2) (bb) 
της Σύμβασης ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις πρέπει να 
εκτιμώνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την 1η Ιανουαρί-
ου 2014, εκτός εάν πριν από εκείνη την ημερομηνία, άνω 
του ενός τρίτου των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων στην 
Σύμβαση ή των Συμβαλλόμενων Κυβερνήσεων οι συν-
δυασμένοι στόλοι εμπορικών στόλων των οποίων απο-
τελούν όχι λιγότερο από το 50% ολικής χωρητικότητας 
του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, έχουν ενημερώσει 
για τις αντιθέσεις τους στις τροποποιήσεις.

3. ΚΑΛΕΙ τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμ-
βαση να σημειώσουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο VIII (b) 
(vii) (2) της Σύμβασης, οι τροποποιήσεις πρέπει να τε-
θούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014 με την αποδοχή τους 
σύμφωνα με την παρ. 2 ανωτέρω.

4. ΑΙΤΕΙΤΑΙ από τον Γενικό Γραμματέα, σε συμμόρφω-
ση με το άρθρο VIII (b) (v) της Σύμβασης να διαβιβάσει 
επικυρωμένα αντίγραφα της παρούσας απόφασης και 
το κείμενο των τροποποιήσεων που εμπεριέχονται στο 
παράρτημα σε όλες τις Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις 
στην Σύμβαση.

5. ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ από τον Γενικό Γραμματέα να δι-
αβιβάσει αντίγραφα της παρούσας απόφασης και του 
παραρτήματός της στα Μέλη του Οργανισμού που δεν 
είναι Συμβαλλόμενες Κυβερνήσεις στην Σύμβαση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΔΙΕΘΝΗ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΚΩΔΙΚΑΣ FSS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 Η υφιστάμενη παράγραφος 2.1.2 αντικαθίσταται 
από δυο νέες παραγράφους.

«2.1.2.1 Η αναπνευστική συσκευή πρέπει να είναι μια 
αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα 
για την οποία ο όγκος του αέρα που περιέχεται στους 
κυλίνδρους πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.200 λίτρα ή 
άλλη αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή η οποία θα 
είναι ικανή να λειτουργεί για τουλάχιστον 30 λεπτά. Όλοι 
οι κύλινδροι αέρα για αναπνευστικές συσκευές πρέπει 
να είναι εναλλάξιμοι.

2.1.2.2 Η συσκευή αναπνοής πεπιεσμένου αέρα πρέ-
πει να είναι εφοδιασμένη με ηχητικό και οπτικό σήμα 
συναγερμού ή με άλλη συσκευή που θα ειδοποιεί τον 
χρήστη πριν μειωθεί ο όγκος του αέρα στον κύλινδρο 
σε όχι λιγότερο από 200 λίτρα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

2 Στην παρ. 2.1.1.1, στην συνέχεια της δεύτερης πρό-
τασης, η ακόλουθη νέα πρόταση προστίθεται:

«Διπλανοί χώροι με ανεξάρτητα συστήματα εξαερι-
σμού που δεν χωρίζονται από τουλάχιστον τμήματα 
κλάσης Α-0 θα πρέπει να θεωρούνται ως ο ίδιος χώρος.».

3 Στην παρ. 2.1.1.3, σε συνέχεια της πρώτης πρότα-
σης, η ακόλουθη νέα πρόταση προστίθεται:

«Δεν θα είναι απαραίτητο τα εμπορευματοκιβώτια να 
μετακινούνται τελείως από τη θέση τους για το σκοπό 
αυτό. Για τα συστήματα διοξειδίου του άνθρακα, αναρ-
τώμενες ράβδοι για συσκευή ζύγισης πάνω από κάθε 
σειρά φιάλης ή άλλα μέσα πρέπει να προβλέπονται. Για 
άλλα είδη μέσων πυρόσβεσης, κατάλληλοι δείκτες επι-
φανείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν».

4 Στην παρ. 2.1.3.2, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται 
από την ακόλουθη:

«Πρέπει να προβλέπονται μέσα για την αυτόματη ενερ-
γοποίηση ηχητικής και οπτικής προειδοποίησης σχετι-
κά με την απελευθέρωση του πυροσβεστικού μέσου σε 
όλους τους χώρους ro-ro, στα εμπορευματοκιβώτια που 
είναι εφοδιασμένα με ενσωματωμένα δοχεία ψυκτικού 
μέσου, στους χώρους που είναι προσβάσιμοι στις θύρες 
ή στις καταπακτές και σε άλλους χώρους στους οποίους 
κανονικά εργάζεται το προσωπικό.».

5 Μετά την υφιστάμενη παρ.  2.2.1.1 προστίθεται 
η ακόλουθη νέα παράγραφος 2.2.1.2 και οι επόμενες 
παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως, συμπεριλαμ-
βανομένων των αναφορών σε αυτές τις παραγράφους:

«2.2.1.2 Για χώρους οχημάτων και χώρους ro-ro που 
δεν είναι ειδικής Κατηγορίας, η διαθέσιμη ποσότητα 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
επαρκής για να παρέχεται ελάχιστη ποσότητα ελεύθερου 
αερίου ίση με το 45% του μικτού όγκου του μεγαλύτε-
ρου χώρου φόρτωσης που μπορεί να σφραγιστεί, και 
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οι ρυθμίσεις πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα του αερίου που απαιτείται για τον σχετικό 
χώρο πρέπει να εισάγονται μέσα σε 10 λεπτά. Συστήματα 
διοξειδίου του άνθρακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για την προστασία χώρων ειδικής κατηγορίας.».

6 Η ακόλουθη νέα παράγραφος 2.2.1.7 προστίθεται 
σε συνέχεια της αναριθμημένης παρ. 2.2.1.6:

«2.2.1.7 Για χώρους εμπορευματοκιβωτίων και γενικού 
φορτίου (που προορίζονται κυρίως να μεταφέρουν μια 
ποικιλία φορτίων χωριστά ασφαλισμένα ή συσκευασμέ-
να), το σταθερό σύστημα σωληνώσεων πρέπει να είναι 
έτσι ώστε τουλάχιστον τα δύο τρίτα του αερίου να μπο-
ρεί να εκχυθεί μέσα στο χώρο μέσα σε 10 λεπτά. Για τους 
χώρους στερεών φορτίων χύδην, το σταθερό σύστημα 
σωληνώσεων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα του αερίου να μπορούν να εκχύνονται εντός 
του χώρου εντός 20 λεπτών. Τα συστήματα ελέγχου πρέ-
πει να είναι διατεταγμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν το ένα 
τρίτο, τα δύο τρίτα ή το σύνολο ποσότητας αερίου να εκ-
χύνεται με βάση την κατάσταση φόρτωσης του κύτους».

7 Στην παρ. 2.2.2. η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο:

«Συστήματα διοξειδίου του άνθρακα για την προστα-
σία των χώρων ro-ro, των εμπορευματοκιβώτιων που 
είναι εφοδιασμένα με ενσωματωμένα ψυγεία εμπορευ-
ματοκιβώτια, των χώρων που είναι προσβάσιμοι από τις 
πόρτες ή τις καταπακτές και άλλων χώρων στους οποί-
ους το προσωπικό συνήθως εργάζεται ή έχει πρόσβαση 
πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:».

8 Το Τμήμα 2.4 διαγράφεται.
9 Το Τμήμα 2.5 αναριθμείται ως «2.4» και οι λέξεις 

«στις Παραγράφους 2.2 έως 2.4» αντικαθίσταται με τις 
λέξεις «στις παρ. 2.2 και 2.3».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

10 Η ακόλουθη νέα παράγραφος 2.4 προστίθεται σε 
συνέχεια της υφιστάμενης παρ. 2.3:

«2.4 Σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με βάση το 
νερό για χώρους ro-ro, οχημάτων και χώρους ειδικής 
κατηγορίας

Τα σταθερά συστήματα πυρόσβεσης με βάση το νερό 
για τους χώρους ro-ro, χώρους οχημάτων και χώρους 
ειδικής κατηγορίας εγκρίνονται από την Αρχή με βάση 
τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει εκπονήσει ο Ορ-
γανισμός».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ, 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΟΣ

11 Στην παρ. 2.5.2.3, σε συνέχεια της πρώτης πρότα-
σης, η ακόλουθη νέα πρόταση προστίθεται:

«Για τον σκοπό αυτό, η ονομαστική περιοχή λαμβά-
νεται ως ολική οριζόντια προβολή της προς κάλυψη 
περιοχής.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡΟΣ

12 Στην παρ. 2.2.1, σε συνέχεια της τρίτης πρότασης, 
η ακόλουθη νέα πρόταση προστίθεται:

«Για πλοία κατασκευασμένα στις ή μετά την 1η Ιου-
λίου 2014, ο διακόπτης αλλαγής πρέπει να έχει τέτοια 
διάταξη που μια αποτυχία/αστοχία δεν θα έχει ως απο-
τέλεσμα απώλεια και των δυο παροχών ισχύος.».

13 Η ακόλουθη νέα παράγραφος προστίθεται σε συνέ-
χεια της παρ. 2.2.1 και η υφιστάμενη παράγραφος 2.2.2 
αναριθμείται ως παράγραφος 2.2.3:

«2.2.2 Για πλοία κατασκευασμένα στις ή αργότερα την 
1η Ιουλίου 2014, η λειτουργία του διακόπτη αυτόμα-
της αλλαγής ή η αστοχία ενός από τα τροφοδοτικά δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ικανότητας 
πυρανίχνευσης. Εκεί που η στιγμιαία απώλεια ισχύος θα 
προκαλούσε υποβάθμιση του συστήματος, μια συστοι-
χία επαρκούς χωρητικότητας πρέπει να παρέχεται για 
να διασφαλίζεται η συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια 
της αλλαγής.».

14 Η υφιστάμενη παράγραφος 2.2.3 διαγράφεται και 
οι ακόλουθες νέες παράγραφοι προστίθενται μετά την 
αναριθμημένη παρ. 2.2.3:

«2.2.4 Η πηγή ισχύος έκτακτης ανάγκης που ορίζεται 
ανωτέρω στην παρ. 2.2.1 μπορεί να παρέχεται από συσ-
σωρευτές ή από τον πίνακα διανομής έκτακτης ανάγκης. 
Η πηγή ισχύος θα είναι επαρκής για τη διατήρηση της 
λειτουργίας του συστήματος πυρανίχνευσης και συ-
ναγερμού πυρός για τις περιόδους που απαιτούνται 
σύμφωνα με το κεφάλαιο II-1, Κανονισμοί 42 και 43 της 
Σύμβασης και, στο τέλος της περιόδου αυτής, θα είναι 
σε θέση να λειτουργεί όλα τα συνδεδεμένα οπτικά και 
ακουστικά σήματα συναγερμού πυρός για περίοδο του-
λάχιστον 30 λεπτών.

2.2.5 Για πλοία που κατασκευάζονται την 1η Ιουλί-
ου 2014 ή αργότερα, όπου το σύστημα τροφοδοτείται 
από συσσωρευτές, αυτοί πρέπει να βρίσκονται εντός ή 
δίπλα στον πίνακα ελέγχου για το σύστημα ανίχνευσης 
πυρός ή σε άλλο σημείο κατάλληλο για χρήση σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης. Η διαβάθμιση της μονάδας 
φόρτισης της μπαταρίας πρέπει να είναι επαρκής για τη 
διατήρηση της κανονικής τροφοδοσίας ισχύος εξόδου 
στο σύστημα ανίχνευσης πυρός κατά τη διάρκεια της 
επαναφόρτισης των μπαταριών από κατάσταση πλήρως 
αποφορτισμένη.».

15 Στις παρ. 2.3.1.2, 2.3.1.3 και 2.3.1.5, το πρότυπο 
αναφοράς «IEC 60092 505:2001» αντικαθίσταται από 
«IEC 60092-504».

16 Στην παρ. 2.5.1.3, σε συνέχεια της δεύτερης πρό-
τασης, η ακόλουθη νέα πρόταση προστίθεται:

«Στα πλοία που είναι κατασκευασμένα στις ή αργότερα 
από την 1η Ιουλίου 2014, με αίθουσα ελέγχου φορτίου, 
πρέπει να τοποθετηθεί επιπλέον μονάδα ενδείξεων στην 
αίθουσα ελέγχου φορτίου.».

17 Στην παρ. 2.5.2, σε συνέχεια της δεύτερης πρότα-
σης, η ακόλουθη νέα πρόταση προστίθεται:
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«Στα πλοία που είναι κατασκευασμένα στις ή αργότερα 
από την 1η Ιουλίου 2014, οι ανιχνευτές που είναι εγκατε-
στημένοι σε ψυχρούς χώρους, όπως οι ψυκτικοί θάλαμοι, 
πρέπει να δοκιμάζονται χρησιμοποιώντας τις διαδικασί-
ες που έχουν ληφθεί υπόψη για τέτοιους χώρους.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

18 Η υφιστάμενη παράγραφος 2.2.2.1 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο:

«2.2.2.1 Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα
Οποιαδήποτε πηγή τροφοδοσίας με κινητήρα ντίζελ 

για την αντλία πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει εύκολα 
σε κρύα κατάσταση έως τη θερμοκρασία 0°C με χει-
ροκίνητη εκκίνηση. Όπου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί 
άμεση εκκίνηση, εάν αυτό είναι ανέφικτο, ή αν υπάρχει 
πιθανότητα αντιμετώπισης χαμηλότερων θερμοκρασιών 
και εάν δεν έχει θερμανθεί ο χώρος για την πηγή ηλε-
κτροπαραγωγής που λειτουργεί με ντίζελ, πρέπει να το-
ποθετείται ηλεκτρική θέρμανση του συστήματος ψύξης 
του κινητήρα πετρελαίου ή του συστήματος λιπαντικού, 
κατά την κρίση της Διοίκησης. Αν η χειροκίνητη εκκίνηση 
είναι ανέφικτη, η Διοίκηση μπορεί να επιτρέψει τη χρήση 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτρικού ρεύματος ή άλλων πηγών 
αποθηκευμένης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της 
υδραυλικής ισχύος ή των κασετών εκκίνησης, ως μέσου 
εκκίνησης. Τα μέσα αυτά πρέπει να είναι τέτοια ώστε 
θα επιτρέψει την εκκίνηση της πηγής τροφοδοσίας με 
καύσιμο πετρέλαιο (ντίζελ) τουλάχιστον έξι φορές μέσα 
σε διάστημα 30 λεπτών και τουλάχιστον δύο φορές μέσα 
στα πρώτα 10 λεπτά.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

19 Η υφιστάμενη παράγραφος 2.2.4 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο:

«2.2.4 Εκφορτώσεις
Με εξαίρεση τις ενδιάμεσες εκφορτώσεις, οι εκφορ-

τώσεις σε κάθε επίπεδο καταστρώματος δεν πρέπει 
να είναι μικρότερες από 2 ανά τ.μ. (m²) και αυξάνονται 
κατά 1 ανά τ.μ. (m²) για κάθε 10 άτομα που προβλέ-
πονται και άνω των 20 ατόμων αλλά δεν υπερβαίνουν 
τα 16 ανά τ.μ. (m²), εκτός από εκείνες τις εκφορτώσεις 
που εξυπηρετούν δημόσιους χώρους που έχουν άμεση 
πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο. Το μέγεθος των ενδιά-
μεσων εκφορτώσεων πρέπει να ορίζεται σύμφωνα με 
την παρ. 2.3.1.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

20 Το υφιστάμενο κεφάλαιο 14 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο:

«1 Εφαρμογή
1.1 Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει λεπτομερώς τις 

προδιαγραφές των σταθερών συστημάτων αφρού που 
απαιτείται να παρέχονται από το κεφάλαιο ΙΙ-2 της Σύμ-
βασης.

2 Τεχνικές προδιαγραφές
2.1 Γενικά
2.1.1 Οι διατάξεις για την παροχή αφρού πρέπει να 

είναι ικανές να μεταφέρουν αφρό σε ολόκληρο το χώρο 
του καταστρώματος των δεξαμενών φορτίου, καθώς και 
σε κάθε δεξαμενή φορτίου, του οποίου το κατάστρωμα 
έχει υποστεί ρήξη.

2.1.2 Το σύστημα αφρού καταστρώματος πρέπει να 
είναι ικανό για απλή και γρήγορη λειτουργία.

2.1.3 Η λειτουργία του συστήματος αφρού καταστρώ-
ματος στην απαιτούμενη έξοδο του πρέπει να επιτρέπει 
την ταυτόχρονη χρήση του ελάχιστου απαιτούμενου 
αριθμού πιδάκων νερού με την απαιτούμενη πίεση από 
το πυροσβεστικό δίκτυο. Όταν το σύστημα αφρού κα-
ταστρώματος τροφοδοτείται από κοινή γραμμή από τον 
πυροσβεστικό κύκλο, πρόσθετο συμπύκνωμα αφρού θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τη λειτουργία δύο ακρο-
φυσίων για την ίδια χρονική περίοδο που απαιτείται για 
το σύστημα αφρού.

2.2 Απαιτούμενα στοιχεία
2.2.1 Διάλυμα αφρού και συμπύκνωμα αφρού
2.2.1.1 Για δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν:
.1 αργό πετρέλαιο ή προϊόντα πετρελαίου που έχουν 

σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 60°C (κλει-
στό δοχείο), όπως καθορίζεται από μια εγκεκριμένη 
συσκευή ανάφλεξης και πίεση ατμού Reid κάτω από 
την ατμοσφαιρική πίεση ή άλλα υγρά προϊόντα που 
παρουσιάζουν παρόμοιο κίνδυνο πυρκαγιάς, συμπε-
ριλαμβανομένων των φορτίων στο κεφάλαιο 18 του 
κώδικα IBC, με σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει 
τους 60°C (κλειστό δοχείο) για τα οποία ένα σύστημα 
πυρόσβεσης είναι αποτελεσματικό (ανατρέξτε στους 
κανονισμούς II-2/1.6.1 και 10.8 της σύμβασης) ή

.2 προϊόντα πετρελαίου με σημείο ανάφλεξης που 
υπερβαίνει τους 60°C (κλειστό δοχείο), όπως καθορίζεται 
από εγκεκριμένη συσκευή σημείου ανάφλεξης (βλέπε 
κανονισμό ΙΙ-2/1.6.4 της σύμβασης) ή

.3 προϊόντα Κώδικα IBC κεφάλαιο 17 με σημείο ανά-
φλεξης άνω των 60°C (κλειστό δοχείο) που καθορίζεται 
από εγκεκριμένη συσκευή σημείου ανάφλεξης (βλέπε 
παρ. 11.1.3 του Κώδικα IBC και κανονισμό II-2/1.6.4 της 
Σύμβασης).

Ο ρυθμός παροχής διαλύματος αφρού δεν πρέπει να 
είναι λιγότερος από τον μέγιστο των ακόλουθων:

.1 0,6 l/min ανά τετραγωνικό μέτρο της επιφάνειας 
των δεξαμενών φορτίου καταστρώματος, όπου επιφά-
νεια των δεξαμενών φορτίου καταστρώματος είναι το 
μέγιστο πλάτος του πλοίου πολλαπλασιασμένο με τη 
συνολική διαμήκη έκταση των χώρων δεξαμενών φορ-
τίου.

.2 6 l/min ανά τετραγωνικό μέτρο της οριζόντιας δι-
ατομής της μίας και μοναδικής δεξαμενής με τη μέγιστη 
επιφάνεια, ή

.3 3 l/min ανά τετραγωνικό μέτρο της περιοχής που 
προστατεύεται από τη μεγαλύτερη οθόνη, αυτή η περι-
οχή η οποία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την οθό-
νη, αλλά σε καμία περίπτωση η έξοδος οποιασδήποτε 
οθόνης δεν θα είναι μικρότερη από 1.250 l/min.
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2.2.1.2 Για δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν χημικά χύ-
δην όπως παρατίθενται στο κεφάλαιο 17 του Κώδικα IBC 
με σημείο ανάφλεξης που δεν υπερβαίνει τους 60°C 
(κλειστό δοχείο), ο ρυθμός παροχής διαλύματος αφρού 
πρέπει να είναι όπως απαιτείται από τον Κώδικα IBC.

2.2.1.3 Πρέπει να παρέχεται επαρκές συμπύκνωμα 
αφρού για τη διασφάλιση τουλάχιστον 20 λεπτών δη-
μιουργίας αφρού σε δεξαμενόπλοια εξοπλισμένα με 
εγκατάσταση αδρανούς αερίου ή 30 λεπτά παραγωγής 
αφρού σε δεξαμενόπλοια που δεν διαθέτουν εγκατάστα-
ση αδρανούς αερίου ή δεν απαιτείται να χρησιμοποιούν 
σύστημα αδρανούς αερίου.

2.2.1.4 O συμπυκνωμένος αφρός που παρέχεται επί 
του σκάφους εγκρίνεται από την Αρχή για τα φορτία που 
πρόκειται να μεταφερθούν. Τα συμπυκνώματα αφρού 
τύπου Β πρέπει να παρέχονται για την προστασία αργού 
πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και φορτίων μη πο-
λικών διαλυτών. Για φορτία πολικού διαλύτη πρέπει να 
παρέχονται συμπυκνώματα αφρού τύπου Α, όπως ανα-
φέρονται στον πίνακα του Κεφαλαίου 17 του Κώδικα IBC. 
Πρέπει να παρέχεται μόνο ένας τύπος συμπυκνώματος 
αφρού και να είναι αποτελεσματικός για το μέγιστο δυ-
νατό αριθμό φορτίων που πρόκειται να μεταφερθούν. Για 
φορτία για τα οποία ο αφρός δεν είναι αποτελεσματικός 
ή ασυμβίβαστος πρέπει να παρέχονται επιπρόσθετες 
διευθετήσεις που ικανοποιούν την Αρχή.

2.2.1.5 Υγρά φορτία με σημείο ανάφλεξης που δεν 
υπερβαίνει τους 60°C για τα οποία το τακτικό σύστημα 
πυρόσβεσης αφρού δεν είναι αποτελεσματικό πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού ΙΙ-2/
1.6.2.1 της Σύμβασης.

2.2.2 Οθόνες και μονάδες παραγωγής αφρού
2.2.2.1 Αφρός σταθερού συστήματος αφρού πρέπει να 

παρέχεται με οθόνες και συσκευές εφαρμογής αφρού. 
Πρέπει να διεξάγονται πρωτότυπες δοκιμές των οθονών 
και των συσκευών εφαρμογής αφρού, ώστε να εξασφα-
λίζεται ότι ο χρόνος διαστολής του αφρού και ο χρόνος 
αποστράγγισης του παραγόμενου αφρού δεν διαφέρουν 
περισσότερο από ±10 τοις εκατό από αυτόν που καθο-
ρίζεται στην παρ. 2.2.1.4. Όταν χρησιμοποιείται αφρός 
μέσης διαστολής (με λόγο διαστολής μεταξύ 21 έως 1 
και 200 προς 1), ο ρυθμός εφαρμογής του αφρού και 
η χωρητικότητα μιας εγκατάστασης οθόνης πρέπει να 
είναι προς ικανοποίηση της Διοίκησης. Τουλάχιστον το 
50% του ποσοστού της απαιτούμενης παροχής διαλύμα-
τος αφρού πρέπει να παραδίδεται από κάθε οθόνη. Στα 
δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους κάτω των 4.000 τόνων, 
η Διοίκηση μπορεί να μην απαιτεί εγκατάσταση οθονών, 
αλλά μόνο Μονάδες εφαρμογής. Ωστόσο, σε μια τέτοια 
περίπτωση, η χωρητικότητα κάθε μονάδας εφαρμογής 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% της απαιτούμενης πα-
ροχής του διαλύματος αφρού.

2.2.2.2 Η χωρητικότητα κάθε μονάδας εφαρμογής δεν 
πρέπει να είναι λιγότερη από 400 l/min και η ρίψη της 
μονάδας εφαρμογής σε συνθήκες νηνεμίας δεν πρέπει 
να είναι μικρότερη από 15 μ.

2.3 Απαιτήσεις εγκατάστασης
2.3.1 Κύριος σταθμός ελέγχου
2.3.1.1 Ο κύριος σταθμός ελέγχου για το σύστημα πρέ-

πει να είναι κατάλληλα τοποθετημένος εκτός του χώρου 

φορτίου, δίπλα στους χώρους ενδιαίτησης και εύκολα 
προσβάσιμος και λειτουργικός σε περίπτωση πυρός στις 
προστατευόμενες περιοχές.

2.3.2 Οθόνες
2.3.2.1 Ο αριθμός και η θέση οθονών πρέπει να είναι 

σε συμμόρφωση με την παρ. 2.1.1.
2.3.2.2 Η απόσταση από την οθόνη έως το απώτατο 

άκρο της προστατευόμενης περιοχής που βρίσκεται 
μπροστά από την οθόνη αυτή δεν πρέπει να υπερβαί-
νει το 75% της ρίψης της οθόνης σε συνθήκες νηνεμίας.

2.3.2.3 Μια σύνδεση οθόνης και εύκαμπτου σωλήνα 
για συσκευή αφρού πρέπει να βρίσκονται τόσο στον αρι-
στερό όσο και στο δεξιό άξονα στο εμπρόσθιο τμήμα 
του χώρου ή των χώρων διαμονής που βλέπουν στις 
δεξαμενές φορτίου καταστρώματος. Οι συνδέσεις οθο-
νών και εύκαμπτων σωλήνων πρέπει να βρίσκονται στις 
δεξαμενές φορτίου πρύμνης φορτίο αλλά μπορεί να βρί-
σκονται στην περιοχή φορτίου άνω των αντλιοστασίων, 
των δεξαμενών καυσαερίων, των δεξαμενών έρματος 
και των κενών χώρων που γειτνιάζουν με τις δεξαμενές 
φορτίου, εάν είναι σε θέση να προστατεύουν το κατά-
στρωμα που βρίσκεται κάτω και στην πρύμνη οπίσθια 
ενός του άλλου. Σε δεξαμενόπλοια νεκρού βάρους λιγό-
τερο των 4.000 τόνων, μια σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα 
μονάδας εφαρμογής αφρού πρέπει να βρίσκεται τόσο 
στον αριστερό όσο και στο δεξιό άξονα στο εμπρόσθιο 
μέρος του επιστέγου ή των χώρων διαμονής που βλέ-
πουν στις δεξαμενές φορτίου καταστρώματος.

2.3.3 Μονάδες εφαρμογής
2.3.3.1 Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις 

μονάδες εφαρμογής αφρού σε όλα τα δεξαμενόπλοια. 
Ο αριθμός και η διάθεση των κεντρικών εξόδων αφρού 
πρέπει να είναι έτσι ώστε αφρός από τουλάχιστον δύο 
μονάδες εφαρμογής να μπορεί να κατευθύνεται σε 
οποιοδήποτε τμήμα της περιοχής δεξαμενών φορτίου 
καταστρώματος.

2.3.3.2 Πρέπει να παρέχονται μονάδες εφαρμογής για 
να εξασφαλίζεται η ευελιξία της δράσης κατά τις επιχει-
ρήσεις πυρόσβεσης και να καλύπτονται οι περιοχές που 
ελέγχονται από τις οθόνες.

2.3.4 Βαλβίδες απομόνωσης
2.3.4.1 Βαλβίδες πρέπει να παρέχονται στο κύριο δί-

κτυο αφρού και στο κύριο πυροσβεστικό δίκτυο όταν 
αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος 
αφρού καταστρώματος, αμέσως μπροστά από οποιαδή-
ποτε θέση οθόνης για την απομόνωση κατεστραμμένων 
τμημάτων αυτών των δικτύων.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 5 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02045431112190016*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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