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Θέμα:

ηοσεςμένη Εκζηπαηεία Ελέγσος για ηην αζθάλεια ναςζιπλοΐαρ από
Paris MoU και Tokyo MoU, καθώρ και για θέμαηα ελέγσος ηυν
ζυζηικών μέζυν ηος πλοίος από ηο Caribbean MoU

Εθαπμογή:

ε όλα ηα ελληνόκηηηα πλοία ανεξαπηήηος ζημαίαρ πος πλέοςν ζηα
λιμάνια ηυν συπών μελών ηος Paris MoU, Tokyo MoU και
Caribbean MoU.

σεηικά:

Εγκύκλιορ ΕΕΕ ςπ’ απ. 7671/22.7.2016
Εγκύκλιορ ΕΕΕ ςπ’ απ. 7674/29.7.2016
Εγκύκλιορ ΕΕΕ ςπ’ απ. 7838/23.6.2017

Πεπίλητη:

Παπέσεηαι ενημέπυζη ζσεηικά με: α) ηη ηοσεςμένη Εκζηπαηεία
Ελέγσος για ηην αζθάλεια ναςζιπλοΐαρ από Paris MoU και Tokyo
MoU με παπάλληλη κοινοποίηζη Καηεςθςνηηπίυν Γπαμμών ηος ICS
πος καηαπηίζθηκαν ενότει ηυν ανυηέπυ επιθευπήζευν και β) ηη
ηοσεςμένη Εκζηπαηεία ζε θέμαηα ελέγσος ηυν ζυζηικών μέζυν
ηος πλοίος από ηο Caribbean MoU.

Έρνπκε ηε ηηκή λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη νη Γξακκαηείεο ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο
ηεο πεξηνρηθήο ζπκθσλίαο ηνπ Παξηζηνύ θαη ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηεο πεξηνρηθήο
ζπκθσλίαο ηνπ Σόθην αλαθνίλσζαλ όηη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ, κεηαμύ 1εο επηεκβξίνπ
έσο 30εο Ννεκβξίνπ 2017, θνηλή ηνρεπκέλε Εθζηξαηεία Ειέγρνπ γηα ηελ αζθάιεηα ηεο
λαπζηπινΐαο (Concentrated Inspection Campaign on safety of navigation - CIC). ρεηηθή
ηπγράλεη θνηλή Αλαθνίλσζε Σύπνπ από Paris MoU θαη Tokyo MoU πνπ επηζπλάπηεηαη
(ςν: 1, 2) .
Η CIC επηθεληξώλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο όπνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί πςειά
επίπεδα ειιείςεσλ θαηά ηηο επηζεσξήζεηο / ειέγρνπο Port State Control (PSC) πνπ
αθνξνύλ ζηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ V ηεο Δηεζλνύο ύκβαζεο γηα
ηελ Αζθάιεηα ηεο Αλζξώπηλεο Ζσήο ζηε Θάιαζζα (Δ SOLAS) (safety of navigation).
Η δηεμαγσγή ηνπ CIC, πνπ ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε ηαθηηθή επηζεώξεζε PSC ελόο
πινίνπ, ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηαπηόζεκα ηππνπνηεκέλα εξσηεκαηνιόγηα, πνπ
δεκνζηνπνηήζεθαλ από ηηο Γξακκαηείεο Paris θαη Tokyo MoU θαη επηζπλάπηνληαη ζηελ
αλσηέξσ Αλαθνίλσζε Σύπνπ. εκεηώλεηαη όηη νη πεξηνρηθέο ζπκθσλίεο γηα ην PSC,
όπσο ην Paris MoU θαη Tokyo MoU, ζπρλά επηδηώθνπλ λα δηεμάγνπλ από θνηλνύ CIC
πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπλ ηελ ελαξκόληζε ησλ ειέγρσλ θαηά ηηο επηζεσξήζεηο PSC
παγθνζκίσο.

ελίδα 2

Με γλώκνλα λα ππνβνεζεζνύλ νη πινηνθηήηεο θαη νη πινίαξρνη ησλ ππό ηε δηαρείξηζή
ζαο πινίσλ, ελόςεη ηεο επηθείκελεο CIC, ε Γξακκαηεία ηνπ ICS θαηήξηηζε
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο πνπ παξέρνπλ, κεηά από αμηνιόγεζε, θαζνδήγεζε θαη
πιεξνθνξίεο γηα κάθε εξώηεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηππνπνηεκέλν εξσηεκαηνιόγην,
νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη πξνο πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο (ςν: 3 Αnnex A).
εκεηώλεηαη όηη ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ ICS παξέρνληαη επίζεο νδεγίεο γηα
αληηκεηώπηζε ηπρόλ δεηεκάησλ πνπ έρνπλ εγεξζεί από ηελ Απζηξαιία ζηνλ ΘΜΟ (III 3 –
ΘΜΟ Implementation Instruments Sub-committee) θαη ζπλδένληαη κε πξόηππα αζθαιείαο
λαπζηπινΐαο θαη πξαθηηθέο.
Επηζεκαίλεηαη όηη ε θαζνδήγεζε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηηο
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ ICS δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη όηη αληηθαζηζηνύλ ηηο
ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη από ην θξάηνο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ ή ησλ νδεγηώλ πνπ
πξέπεη λα παξέρνληαη γεληθά, ζηα ππό ηε δηαρείξηζή ζαο πινία, γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ηνπο θαηά ηηο επηζεσξήζεηο PSC.
Επηπξόζζεηα, θαηά ην πξναλαθεξόκελν ρξνληθό
δηάζηεκα (1/9-30/11/2017)
αλαθνηλώζεθε από ηε Γξακκαηεία ηνπ Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο ηεο πεξηνρηθήο
ζπκθσλίαο ηεο Καξατβηθήο (Caribbean MoU) όηη ζα δηελεξγεζεί
ηνρεπκέλε
Εθζηξαηεία Ειέγρνπ ζε ζέκαηα ειέγρνπ ησλ ζσζηηθώλ κέζσλ ηνπ πινίνπ (Life Saving
Appliances), (Επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή Αλαθνίλσζε Σύπνπ από CMoU) (ςν: 4).
Η εθζηξαηεία απηή απνβιέπεη ζε ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο ζηνλ ηνκέα ησλ ζσζηηθώλ
κέζσλ ηνπ πινίνπ ζύκθσλα κε ηελ Δ SOLAS θαη ην Δηεζλή Κώδηθα ζσζηηθώλ
κέζσλ ζηα πινία (LSA Code). Επηπξόζζεηα, αληηθείκελν ησλ ειέγρσλ ζα απνηειέζνπλ
ην επίπεδν εμνηθείσζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ Πινηάξρνπ, ησλ Αμησκαηηθώλ θαη ηνπ
πιεξώκαηνο ζρεηηθά κε ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό ζην ηνκέα ζσζηηθώλ κέζσλ πνπ
πξέπεη λα θέξεη ην πινίν, θαζώο θαη ε πξνζνρή πνπ ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεηαη
από ην πιήξσκα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα αζθάιεηαο.
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