Θέμα:

Paris MOU / Απόδοζη Κπαηών Σημαίαρ και Αναγνυπιζμένυν
Οπγανιζμών για ηο έηορ 2015

Εθαπμογή:

Σε όλα ηα πλοία πος πλέοςν ζηα λιμάνια ηυν συπών μελών ηος Paris
MOU.

Πεπίλητη:

Με ηην εγκύκλιο γνυζηοποιείηαι από ηην Διεύθςνζη Αζθάλειαρ
Ναςζιπλοΐαρ δεληίο ηύπος ηος Paris MOU ζσεηικά με ηην καηάηαξη
βάζει απόδοζηρ ηυν Κπαηών Σημαίαρ και ηυν Αναγνυπιζμένυν
Οπγανιζμών ζύμθυνα με ηην γπαμμαηεία ηος Paris MOU για ηο έηορ
2015.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη ε Γηεύζπλζε Αζθάιεηαο Ναπζηπινΐαο (ΓΑΝ) ηνπ
Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο κε εγθύθιηό ηεο καο γλσζηνπνηεί ηελ
αλαθνίλσζε ηύπνπ ηελ 8.6.2016 ηεο γξακκαηείαο ηνπ Μλεκνλίνπ Σπλελλόεζεο ησλ
Παξηζίσλ (Paris MOU) ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε, θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο 49εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Paris MOU, ησλ λέσλ πηλάθσλ απόδνζεο ησλ Κξαηώλ ησλ Σεκαηώλ νη
νπνίνη πξνέθπςαλ από ηελ αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ησλ εηώλ 2013-2015.
Η Διιάδα βξίζθεηαη ζηε 19ε ζέζε παξακέλνληαο θαη γηα ην ηξέρνλ έηνο ζηνλ Λεπθό
Καηάινγν (White List) ησλ πνηνηηθώλ ζεκαηώλ. Τηο πέληε πξώηεο ζέζεηο ζηνλ Λεπθό
Καηάινγν θαηαιακβάλνπλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, Σνπεδία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία,
Γαλία θαη Ννξβεγία.
Δπηπιένλ, ζηελ ίδηα αλαθνίλσζε γλσζηνπνηείηαη ν πίλαθαο απόδνζεο ησλ Αλαγλσξηζκέλσλ
Οξγαληζκώλ (Recognized Organizations - ROs) ησλ εηώλ 2013-2015. Τηο πξώηεο 12 ζέζεηο
(high performance level) θαηαιακβάλνπλ κέιε ηνπ IACS θαη ν ηνπξθηθόο λενγλώκνλαο.
Σεκεηώλεηαη όηη από 1.7.2016 νη αλσηέξσ πίλαθεο ζα ηεζνύλ ζε εθαξκνγή θαη ζα
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πξνθίι επηθηλδπλόηεηαο ησλ πινίσλ (Ship Risk
Profile - SRP), ελώ ππελζπκίδεηαη όηη από 1.1.2011 πινία πνπ θέξνπλ ζεκαία, ε νπνία
πεξηιακβάλεηαη ζην Μαύξν ή Γθξη θαηάινγν, ππόθεηληαη ζε απμεκέλνπο θαη ζηνρεπκέλνπο
ειέγρνπο. Δάλ κάιηζηα έρνπλ ππνζηεί πνιιαπιέο θξαηήζεηο ηνπο επηβάιιεηαη ην κέηξν ηεο
απαγόξεπζεο θαηάπινπ ζε ιηκέλεο θαη αγθπξνβόιηα (banning).
Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία κπνξεί λα αλαδεηεζνύλ ζηελ Δηήζηα Έθζεζε (Annual Report) ηνπ
Paris MOU γηα ην Port State Control (PSC) πνπ ζα είλαη δηαζέζηκε εληόο ηνπ ηξέρνληνο
κελόο ζηελ ηζηνζειίδα www.parismou.org. Η ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο γξακκαηείαο ηνπ
Paris MOU, θαζώο θαη ζύλδεζκνο γηα ηνπο αλσηέξσ πίλαθεο παξαηίζεληαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://www.parismou.org/new-performance-lists-paris-mou-0.

