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ECDIS / Επικαιποποιήζειρ εκδόζευν ηυν πποηύπυν ηος ΙΗΟ
Με ηην εγκύκλιο παπέσεηαι πληποθόπηζη ζσεηικά με ηιρ
επικαιποποιήζειρ εκδόζευν ηυν πποηύπυν ηος IHO μέσπι ηην
31/8/2017 για ηα ζςζηήμαηα ECDIS (ηλεκηπονικοί σάπηερ).

Με ηελ από 18.11.2016 δεκνζίεπζε καο ζαο ελεκεξώζακε γηα ηνλ νδεγό ειέγρνπ ηεο
λέαο έθδνζεο 4.0 ηνπ S-52 ‘Presentation Library’ γηα ειεθηξνληθνύο ράξηεο (ECDIS) πνπ
εμέδωζε ν Δηεζλήο Τδξνγξαθηθόο Οξγαληζκόο (IHO), θαζώο θαη γηα ηελ θαηαιπηηθή
εκεξνκελία (31/8/2017) ηζρύνο ηεο έθδνζεο 3.4.
Ο ΙΗΟ έρεη αλαπηύμεη λέεο εθδόζεηο ηωλ πξνηύπωλ S-52 θαη S-64 πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα
ηελ αληηκεηώπηζε θπξίωο ηωλ ιεηηνπξγηθώλ αλωκαιηώλ ζπζηεκάηωλ ECDIS. Οη λέεο
εθδόζεηο δεκνζηεύηεθαλ ην 2015 θαη πεξηιακβάλνπλ επηθαηξνπνίεζε ηνπ IHO ECDIS
Presentation Library από ηελ έθδνζε 3.4 ζηελ έθδνζε 4.0.
πζηήκαηα ECDIS πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί επί ηνπ πινίνπ κεηά ηελ 19/8/2015 ζα πξέπεη
ήδε λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα λέα πξόηππα ECDIS θαη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα
επηβεβαηώζνπλ όηη ηα ζπζηήκαηα είλαη επηθαηξνπνηεκέλα ειέγρνληαο ην πηζηνπνηεηηθό
έγθξηζεο ηύπνπ, θαζώο θαη λα επαιεζεύζνπλ όηη πεξηιακβάλεηαη δήιωζε όηη ην ζύζηεκα
είλαη ειεγκέλν θαη εγθεθξηκέλν ζύκθωλα κε ην IEC 61174:2015 ηνπ International
Electrotechnical Commission.
πζηήκαηα ECDIS πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί επί ηνπ πινίνπ πξηλ ηελ 19/8/2015 θαη δελ
έρνπλ αλαβαζκηζηεί ζηελ έθδνζε 4.0 ην πηζηνπνηεηηθό έγθξηζεο ηύπνπ ηνπο αληηζηνηρεί
ζην IEC 61174:2008.
Οη εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ πξνρωξήζεη ζε αλαβάζκηζε ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηνύλ
ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θαηαζθεπαζηέο ζπζηεκάηωλ ECDIS πξνθεηκέλνπ λα
επηθαηξνπνηήζνπλ ηα ζπζηήκαηά ηνπο από ηελ έθδνζε 3.4 ζηελ έθδνζε 4.0 μέσπι ηην
31/8/2017 όπνπ είλαη ε θαηαιπηηθή εκεξνκελία ηζρύνο ηεο έθδνζεο 3.4 ώζηε λα
ζπκκνξθωζνύλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ V/19.2.1.4 ηεο Δ.. SOLAS θαη λα
απνθεπρζνύλ ηπρόλ πξνβιήκαηα.
Επηπξόζζεηα ζύκθωλα κε ηα ηζρύνληα πξόηππα ηνπ ΙΗΟ, όπωο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ (http://www.iho.int/mtg_docs/enc/ECDIS-ENC_StdsIn_Force.htm),
άιιεο ινγηζκηθέο επηθαηξνπνηήζεηο πνπ απαηηνύληαη κέρξη ηελ 31/8/2017 πεξηιακβάλνπλ
επηθαηξνπνίεζε ηεο έθδνζεο 6.0 (Chart Content and Display Aspects) ηνπ S-52, θαζώο
θαη ηεο έθδνζεο 2.0.0 (Test Data Sets) ηνπ S-64 ζηε λεόηεξε δηαζέζηκε θαηά αληηζηνηρία
έθδνζή ηνπο.

ελίδα 2

ύκθωλα κε ηελ Intertanko, ηα πεξηζζόηεξα Κξάηε εκαίαο αληηκεηωπίδνπλ απηέο ηηο
επηθαηξνπνηήζεηο ωο ππνρξεωηηθέο θαη ελδέρεηαη λα απαηηνύληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία
αλαβάζκηζεο ηνπ ινγηζκηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ECDIS πνπ είλαη εμνπιηζκέλα ηα πινία
θαηά ηνλ έιεγρν Κξαηώλ Ληκέλα ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο.
πληζηάηαη ζε νπνηαδήπνηε πεξίπηωζε ακθηβνιίαο νη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο λα
επηθνηλωλήζνπλ κε ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θαηαζθεπαζηέο ζπζηεκάηωλ ECDIS.
Επηπξνζζέηωο, εάλ δηαπηζηωζεί όηη ν επί ηνπ πινίνπ εμνπιηζκόο ECDIS δελ είλαη
ζπκβαηόο κε ηα ηειεπηαία πξόηππα IHO ή δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο αλαβαζκίζεηο
ινγηζκηθνύ, νη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα επηθνηλωλήζνπλ θαη κε ηελ Αξρή
ηεο εκαίαο ηνπ πινίνπ γηα παξνρή νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηηο πεξαηηέξω απαηηνύκελεο
ελέξγεηεο.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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