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Θέμα:

ΙΜΟ/Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηηρ Δ STCW 78, όπυρ
ηποποποιήθηκε (Μανίλα 2010)

Πεπίλητη:

Παπέσεηαι ενημέπυζη ζσεηικά με ηη διεςκπινιζηική εγκύκλιο, πος
εξέδυζε ο ΙΜΟ ππορ ηα εμπλεκόμενα μέπη αναθοπικά με ηην
εθαπμογή ηηρ Δ STCW 78, όπυρ ηποποποιήθηκε (Μανίλα 2010).

αο γλωξίζνπκε όηη ν Δηεζλήο Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο (IMO) εμέδωζε ηελ
επηζπλαπηόκελε εγθύθιην STCW.7/Circ. 24 ηεο 6.2.2017 πνπ αθνξά νδεγίεο πξνο
Αξρέο, Ληκεληθέο Αξρέο, Αλαγλωξηζκέλνπο Οξγαληζκνύο θαη άιια εκπιεθόκελα κέξε
ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ STCW 78, όπωο ηξνπνπνηήζεθε (Μαλίια 2010).
Η εγθύθιηνο παξέρεη δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ πξνβιεπόκελν έιεγρν ηωλ
εγγξάθωλ/πηζηνπνηεηηθώλ ηωλ λαπηηθώλ, ηελ απνζύλδεζε ηωλ πξόηππωλ εθπαηδεπηηθώλ
ζεηξώλ ηνπ ΙΜΟ από ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ νη Αξρέο, θαζώο θαη γηα ηελ
παξεξκελεία πνπ γίλεηαη ζρεηηθά κε ην λα δεηείηαη απνδεηθηηθό εγθεθξηκέλεο
εθπαίδεπζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνύ ECDIS πνπ θέξεη έλα πινίν. Επηπιένλ
παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εζθαικέλε εξκελεία ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ Καλνληζκώλ
II/5 (able seafarer deck), III/5 (able seafarer engine), III/6 (electro-technical officers) and
III/7 (electro-technical ratings).
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ:
•
Αλαθνξά ζηε ιίζηα ηωλ certificates ή documentary evidence πνπ απαηηνύληαη
από ηελ Δ STCW, 1978, όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα B-I/2 ηνπ
Κώδηθα STCW.
•
ύζηαζε όηη ηα αλωηέξω απνδεηθηηθά λαπηηθήο ηθαλόηεηαο δελ απαηηείηαη λα
πεξηιακβάλνπλ αλαθνξά ζε πξόηππεο εθπαηδεπηηθέο ζεηξέο ηνπ ΙΜΟ.
•
ύζηαζε ώζηε ζηα απνδεηθηηθά λαπηηθήο ηθαλόηεηαο λα κε παξαηίζεηαη ν ρξόλνο
/ εκεξνκελίεο ηωλ ηξνπνπνηήζεωλ ηεο Δ STCW, αιιά λα αλαθέξεηαη ε έθθξαζε ‘the
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for
Seafarers, 1978, as amended’. Αλαθνξέο ζε ηξνπνπνηήζεηο ηεο Δ STCW ζα γίλνληαη
επίζεο απνδεθηέο.
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•
Άξζε ηεο παξεξκελείαο όηη νη λαπηηθνί πνπ απαηηείηαη λα εθπαηδεπηνύλ γηα ηελ
ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ECDIS δελ απαηηείηαη λα έρνπλ απνδεηθηηθό εγθεθξηκέλεο
εθπαίδεπζεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπιηζκνύ ECDIS πνπ θέξεη ην πινίν, αιιά
απαηηείηαη λα είλαη εμνηθεηωκέλνη (familiarization) κε ηνλ επί ηνπ πινίνπ εγθαηεζηεκέλν
εμνπιηζκό ECDIS.
•
Άξζε ηεο εζθαικέλεο εξκελείαο ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ Καλνληζκώλ II/5 (able
seafarer deck), III/5 (able seafarer engine), III/6 (electro-technical officers) and III/7
(electro-technical ratings), θαη εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπηωζε πνπ απαηηείηαη από ηνπο
επηζεωξεηέο ην πιήξωκα λα θαηέρεη ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, όηαλ νη ελ ιόγω εηδηθόηεηεο
δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Minimum Safe Manning Document (MSMD) ηνπ πινίνπ,
ππελζπκίδνληαη ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1 ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 11 ηωλ
‘Procedures for Port State Control’, 2011 [Resolution A.1052(27)], όπνπ αλαθέξεηαη όηη:
‘If a ship is manned in accordance with a MSMD or equivalent document issued by the
flag State, the port State control officers should accept that the ship is safely manned’.
πληζηάηαη ώζηε ε επηζπλαπηόκελε εγθύθιηνο λα ππάξρεη επί ηωλ πινίωλ ζε πεξίπηωζε
ηπρόλ δπζθνιηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ελδερόκελωλ ειέγρωλ.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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