ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2011
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωζηνπνηήζνπκε όηη, ην Υπνπξγείν Ακύλεο
έρεη θαζνξίζεη ηνπο παξαθάηω θαλνληζκνύο πνπ νθείινπλ λα ηεξνύλ ηα
Δκπνξηθά πινία θαηά ηελ δηέιεπζή ηνπο από ηα Αηγππηηαθά ρωξηθά ύδαηα ή
θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Αηγππηηαθή επηθξάηεηα.
Α.
Η ύπαξμε ή θαηνρή εμνπιηζκνύ, γηα ιόγνπο απηνπξνζηαζίαο, ζηα
εκπνξηθά πινία, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο θαλνληζκνύο θαη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ΙΜΟ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγεηαη ιαλζαζκέλε ρξήζε ηνπο ή ρξήζε κε
πξνβιεπόκελε από ηνπο εγρώξηνπο θαλνληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο θαηά ηελ
παξακνλή ηωλ πινίωλ ζηνπο ιηκέλεο ηεο ρώξαο, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ
απνθπγή θξνπζκάηωλ επηζεηηθόηεηαο θαη κε απνδεθηώλ ελεξγεηώλ επί ηωλ
πινίωλ.
Β.
Γελ ζα εγθξίλεηαη νπνηνδήπνηε αίηεκα εμνπιηζκνύ ηωλ Δκπνξηθώλ
πινίωλ κε ειαθξύ εμνπιηζκό απηνπξνζηαζίαο, παξά κόλν κεηά από ηελ
έγθξηζε ηνπ ΙΜΟ θαη ηελ ζπγθαηάζεζε ηωλ ρωξώλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ
Δξπζξά Θάιαζζα θαη απηό ζα γίλεηαη (ζε πεξίπηωζε πνπ εγθξηζεί ε
ηξνπνπνίεζε ηωλ θαλνληζκώλ ηνπ ΙΜΟ) βάζεη ηωλ αθόινπζωλ θαλνληζκώλ/
δεζκεύζεωλ αζθαιείαο :
(1)
Αλαθνξά ηνπ ηύπνπ ηνπ θαηερόκελνπ εμνπιηζκνύ θαη
πξνζδηνξηζκόο ηνπ ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο ηνπ επί ηνπ
εκπνξηθνύ πινίνπ, πξν ηεο εηζόδνπ ηνπ ζηα ρωξηθά ύδαηα ηεο
ρώξαο.
(2)

Γξαπηή βεβαίωζε ηνπ Πινηάξρνπ ηνπ εκπνξηθνύ πινίνπ, όηη ζα
ηεξήζεη ηνπο εζληθνύο θαλνληζκνύο θαη δηαδηθαζίεο πνπ
αθνξνύλ ζηε ρξήζε ηωλ θαηερνκέλωλ όπιωλ θαζώο θαη όηη ζα
παξαδώζεη ζηηο αξκόδηεο Αξρέο ηεο ρώξαο άηνκα πνπ
ελδερνκέλωο, ζα δηαπξάμνπλ εγθιεκαηηθή ελέξγεηα ή ζα
παξαβηάζνπλ ηνπο θαλνληζκνύο θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο
ηνπ πινίνπ ζηα ρωξηθά ύδαηα ή ηελ επηθξάηεηα ηεο ρώξαο.

(3)

Γηαηήξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο αξκνδίωλ Αξρώλ γηα δηελέξγεηα
έξεπλαο θαη ειέγρνπ ηνπ εκπνξηθνύ πινίνπ θαη ηνπ θαηερνκέλνπ
εμνπιηζκνύ θαηά ηελ δηάξθεηα δηέιεπζήο ηνπ από ηα ρωξηθά
ύδαηα ηεο ρώξαο ή ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ επηθξάηεηά ηεο.

(4)

Απαγόξεπζε δηαθίλεζεο ηνπ θαηερνκέλνπ εμνπιηζκνύ εθηόο
ηωλ εκπνξηθώλ πινίωλ θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζε
ιηκέλεο ή δηέιεπζήο ηνπο από ηε δηώξπγα ηνπ Σνπέδ, όπόηε ν
εμνπιηζκόο ζα πξέπεη λα παξακέλεη αζθαιηζκέλνο. Δπίζεο ν
Πινίαξρνο παξαδίδεη ζηνλ πινεγό πηζηνπνηεηηθό κε ηα πιήξε
ζηνηρεία ηνπ θαηερνκέλνπ εμνπιηζκνύ, ηνπ νπνίνπ ε δηαθίλεζε
επηηξέπεηαη , κεηά ηελ έμνδν ηνπ πινίνπ από ηελ επηθξάηεηα ηεο
Αηγύπηνπ.

