Θέμα:
Port State Control – Paris and Indian Ocean MOUs / προκαταρκτικά
Αποτελέσματα Στοχευμένης Εκστρατείας Ελέγχου των Ωρών Ανάπαυσης των
Πληρωμάτων (ΔΣ STCW 2010) των πλοίων
Εφαρμογή: Σε όλα τα πλοία που κατέπλευσαν στα λιμάνια των χωρών
μελών του Paris καιIndian Ocean MOUs.
Περίληψη:
Η εγκύκλιος παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την στοχευμένη
εκστρατεία συγκεντρωτικού ελέγχου (CIC) από επιθεωρητές κρατών λιμένων
για τις ώρες ανάπαυσης των πληρωμάτων των πλοίων που καταπλέουν στα
λιμάνια των χωρών μελών των Paris και Indian Ocean MOUs.
Η αρμόδια Διεύθυνση (ΔΑΝ) του ΥΝΑ με Εγκύκλιό της ενημερώνει ότι οι χώρες μέλη
του Paris MOU ανακοίνωσαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα (preliminary results)
από τη διενέργεια κοινής τρίμηνης στοχευμένης εκστρατείας συγκεντρωτικού ελέγχου
(Concentrated Inspection Campaign - CIC), μεταξύ 1/9/14 και 30/11/14, για τον
έλεγχο συμμόρφωσης των πλοίων που κατέπλευσαν στα λιμάνια τους σχετικά με τις
απαιτήσεις της Δ.Σ. STCW για τις ώρες ανάπαυσης του πληρώματος.
Από τα στατιστικά στοιχεία που εξήχθησαν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, επί
4041 ελέγχων σε χώρες μέλη τουParis MOU διαπιστώθηκαν 912 non-conformities.
Σε 16 από αυτά επιβλήθηκαν κρατήσεις λόγω παράβασης των ωρών αναπαύσεως
και εργασίας των πληρωμάτων. O αριθμός αυτός αντιστοιχεί μόλις στο 0,39% του
συνόλου των πλοίων που επιθεωρήθηκαν στο πλαίσιο της στοχευμένης εκστρατείας
και κρατήθηκαν για παραβάσεις της Δ.Σ.STCW (ώρες ανάπαυσης).
Σε παρόμοια ανακοίνωση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων από τη διενέργεια της
τρίμηνης στοχευμένης εκστρατείας προέβη και η Γραμματεία των χωρών μελών του
Indian Ocean MOU (IOMOU). Επί 1259 ελέγχων σε χώρες μέλη του IOMOU
διαπιστώθηκαν 118 non-conformities και σε 35 πλοία (2,78%) επιβλήθηκαν
κρατήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο της εκστρατείας.
Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο, με βάση το οποίο οι επιθεωρητές των κρατών
λιμένων διενήργησαν τους ελέγχους, στα πλαίσια των συνήθων επιθεωρήσεων είναι
το ίδιο με αυτό που χρησιμοποίησαν παράλληλα και από κοινού οι χώρες μέλη
των Paris και Tokyo MOUs. Η διενέργεια της στοχευμένης εκστρατείας των ΜOUs
εστιάσθηκε στο ίδιο αντικείμενο ελέγχου, κατά την ίδια χρονική περίοδο και με τους
ίδιους όρους, με αυτών των συνεργαζόμενων MOUs, όπως του Indian Ocean MOU.
Τα αποτελέσματα των εκστρατειών θα αναλυθούν περαιτέρω στις προσεχείς
συναντήσεις των αρμοδίων οργάνων των Paris και Indian MOUs αντίστοιχα εντός Α
εξαμήνου 2015 και θα οριστικοποιηθούν με την υποβολή ενημερωτικού εγγράφου
στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ).
Για περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται οι ανακοινώσεις των Paris και Indian
Ocean MOUs στις ακόλουθες ιστοσελίδες αντίστοιχα:
https://www.parismou.org/press-release-preliminary-results-concentrated-inspectioncampaign-hours-rest
http://www.iomou.org/php/iomoudoc2/Press%20Release%20CIC%20on%20Hours%
20of%20Rest-2.pdf

