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Θέμα:

ΙΜΟ / Εγκύκλιορ ζσεηικά με ηην έκδοζη Διεθνών Πιζηοποιηηικών
Διασείπιζηρ Έπμαηορ ζηα ςπό ελληνική ζημαία πλοία

Εθαπμογή:

ε όλα ηα πλοία ςπό ελληνική ζημαία πος ςπάγονηαι ζηο καθεζηώρ
εθαπμογήρ ηηρ Δ BWM 2004.

Πεπίλητη:

Με ηην εγκύκλιο ηος IMO γνυζηοποιείηαι ζηα Κπάηη Μέλη ηος
Οπγανιζμού η δςναηόηηηα έκδοζηρ από ηην Ελλάδα, από ηην ημεπομηνία
ιζσύορ (8/5/2017) ηος κςπυηικού νόμος ηηρ Δ BWM 2004 και ενηεύθεν, ηυν
Διεθνών Πιζηοποιηηικών Διασείπιζηρ Έπμαηορ ζε ςπόσπεα ςπό ελληνική
ζημαία πλοία.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο απνζηείινπκε ζπλεκκέλωο ηελ ππό ζηνηρεία BWM.2/Circ.64/29.8.2017
εγθύθιην ηνπ Δηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (ΙΜΟ), κε ηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ζηα Κξάηε
Μέιε ηνπ ε επηζηνιή πνπ απέζηεηιε ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο, ζρεηηθά
κε ηελ έθδνζε Δηεζλώλ Πηζηνπνηεηηθώλ Δηαρείξηζεο Έξκαηνο ζε ππόρξεα ππό ειιεληθή ζεκαία
πινία, ζύκθωλα κε ηε Δ BWM 2004.
Εηδηθόηεξα, κε ηελ αλωηέξω εγθύθιην γλωζηνπνηείηαη ζηα Κξάηε Μέιε ηνπ ΙΜΟ ε δπλαηόηεηα
έθδνζεο από ηελ Ειιάδα, από ηην ημεπομηνία ιζσύορ (8/5/2017) ηος κςπυηικού νόμος
(4470/2017) ηηρ Δ BWM 2004 και ενηεύθεν, ηωλ Δηεζλώλ Πηζηνπνηεηηθώλ Δηαρείξηζεο
Έξκαηνο ζε ππόρξεα ππό ειιεληθή ζεκαία πινία, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξωζε ηωλ
πξνβιεπόκελωλ από ηελ αλωηέξω Δ επηζεωξήζεωλ κέζω ηωλ εμνπζηνδνηεκέλωλ από ηελ
Ειιάδα αλαγλωξηζκέλωλ νξγαληζκώλ.
πληζηάηαη ζηηο δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο πινίωλ ε ελ ιόγω εγθύθιηνο ηνπ ΙΜΟ λα θέξεηαη επί
ηωλ πινίωλ εθείλωλ, για ηα οποία ηο ζσεηικό πιζηοποιηηικό διασείπιζηρ έπμαηορ θα έσει
εκδοθεί μέσπι ηην 26/9/2017, ημεπομηνία καηά ηην οποία η Δ BWM 2004 ηίθεηαι ζε ιζσύ
για ηην Ελλάδα, πξνθεηκέλνπ λα επηδεηρζεί ζε πεξίπηωζε πνπ δεηεζεί ζην πιαίζην ειέγρνπ ηνπ
πινίνπ από ηηο Αξρέο ηνπ Κξάηνπο Ληκέλα (Port State Control).

Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
ΤΝ. 1
Μεηά ηιμήρ,
Ο Ππόεδπορ
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