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Paris MoU / Απόδοση Κρατών Σηµαίας και Αναγνωρισµένων
Οργανισµών για το έτος 2018

Σας γνωρίσουµε ότι η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (∆ΑΝ) του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µε εγκύκλιό της, µας γνωστοποιεί την ανακοίνωση
τύπου της 17.6.2019 της Γραµµατείας του Μνηµονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris
MoU) σχετικά µε την υιοθέτηση, κατά τις εργασίες της 52ης συνεδρίασης της Επιτροπής
του Paris MoU, των νέων πινάκων απόδοσης των Κρατών των Σηµαιών, οι οποίοι
προέκυψαν από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των ετών 2016-2018.
Η Ελλάδα βρίσκεται στη 23η θέση για το τρέχον έτος στον Λευκό Κατάλογο (White List)
των ποιοτικών σηµαιών µεταξύ των σαράντα ένα (41) που περιλαµβάνει ο Κατάλογος.
Τις πέντε (5) πρώτες θέσεις στον Λευκό Κατάλογο καταλαµβάνουν, κατά φθίνουσα
σειρά, η Νήσος Μαν, οι Μπαχάµες, η Σιγκαπούρη, η Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Στο Γκρι Κατάλογο (Grey List) συµπεριλαµβάνονται δεκαοκτώ (18) Κράτη Σηµαίας,
εντάσσοντας στην κατηγορία αυτή Κράτη Σηµαιών όπως η Σαουδική Αραβία, οι
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, η Αλγερία, η Ελβετία, η Ινδία και η Ισλαµική
∆ηµοκρατία του Ιράν. Στον Μαύρο Κατάλογο (Black List) συµπεριλαµβάνονται
δεκατέσσερα (14) Κράτη Σηµαίας, εντάσσοντας, µεταξύ άλλων, σε αυτόν την Ουκρανία,
την Αλβανία και τις Νήσους Κουκ.
Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιείται ο πίνακας απόδοσης των
Αναγνωρισµένων Οργανισµών (Recognized Organizations - ROs) των ετών 2016-2018
στον οποίο συγκαταλέγονται συνολικά τριάντα δύο (32) Α.Ο. Τις πρώτες έντεκα (11)
θέσεις (high performance level) καταλαµβάνουν µέλη του IACS και ο τουρκικός
νηογνώµονας.
Σηµειώνεται ότι από 1.7.2019 οι ανωτέρω πίνακες θα τεθούν σε εφαρµογή και θα
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του προφίλ επικινδυνότητας των πλοίων (Ship
Risk Profile - SRP), ενώ υπενθυµίζεται ότι από 1.1.2011 πλοία που φέρουν σηµαία, η
οποία περιλαµβάνεται στο Μαύρο ή Γκρι κατάλογο, υπόκεινται σε αυξηµένους και
στοχευµένους ελέγχους. Εάν µάλιστα έχουν υποστεί πολλαπλές κρατήσεις, τους
επιβάλλεται το µέτρο της απαγόρευσης κατάπλου σε λιµένες και αγκυροβόλια (banning).

Σελίδα 2

Περισσότερα στοιχεία µπορεί να αναζητηθούν στην Ετήσια Έκθεση (Annual Report) του
Paris MoU για το Port State Control (PSC) που θα είναι διαθέσιµη εντός του Ιουλίου
2019 στην ιστοσελίδα www.parismou.org. Η σχετική ανακοίνωση της Γραµµατείας του
Paris MoU, καθώς και σύνδεσµος για τους ανωτέρω πίνακες παρατίθενται στον
ηλεκτρονικό σύνδεσµο https://www.parismou.org/2018-performance-lists-paris-mou.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
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