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Θέμα:

ΗΠΑ – Αναθευπημένερ Οδηγίερ ηηρ Ακηοθςλακήρ ζσεηικά με
αιηήζειρ σοπήγηζηρ παπάηαζηρ ηηρ ημεπομηνίαρ ζςμμόπθυζηρ για
ηην εγκαηάζηαζη εγκεκπιμένυν ζςζηημάηυν διασείπιζηρ θαλαζζίος
έπμαηορ ζε πλοία

Πεπίλητη:

Η εγκύκλιορ παπέσει πληποθόπηζη ζσεηικά με ηιρ Αναθευπημένερ
Οδηγίερ ηηρ Αμεπικανικήρ Ακηοθςλακήρ ζσεηικά με αιηήζειρ
σοπήγηζηρ παπάηαζηρ ηηρ ημεπομηνίαρ ζςμμόπθυζηρ για ηην
εγκαηάζηαζη εγκεκπιμένυν ζςζηημάηυν διασείπιζηρ θαλαζζίος
έπμαηορ ζε ςπόσπεα πλοία.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα αλαθεξζνύκε ζηηο εμειίμεηο ζηηο ΗΠΑ, κεηά ηελ έγθξηζε ηύπνπ ην
Δεθέκβξην ηνπ 2016 ηξηώλ ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο ζαιαζζίνπ έξκαηνο από ηελ
Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή (USCG) (δπν κε ηερλνινγία UV θαη έλα κε ηερλνινγία
electro-chlorination) πνπ παξάγνληαη από Επξωπαίνπο θαηαζθεπαζηέο.
Σν USCG εμέδωζε ηελ 6.3.2017 αλαζεωξεκέλν πιεξνθνξηαθό δειηίν κε ζηνηρεία OESMarine Safety Information Bulletin: 003/17 κε λεώηεξεο νδεγίεο ζρεηηθά κε αηηήζεηο
ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηεο εκεξνκελίαο ζπκκόξθωζεο πνπ αθνξνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε
εγθεθξηκέλωλ ζπζηεκάηωλ δηαρείξηζεο ζαιαζζίνπ έξκαηνο ζε ππόρξεα πινία.
Τπελζπκίδεηαη όηη νη πινηνθηήηεο / δηαρεηξηζηέο πινίωλ ππνρξενύληαη λα
ζπκκνξθώλνληαη κε ηνπο Καλνληζκνύο ζαιαζζίνπ έξκαηνο ηωλ ΗΠΑ [Title 33 Code of
Federal Regulations (CFR) Part 151, Sections 151.1510 ή 151.2025]. Μεηά ηελ εθπλνή
ηεο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίαο ζπκκόξθωζεο ελόο πινίνπ, νη Καλνληζκνί απηνί
απαηηνύλ ηε ρξήζε κίαο εθ ηωλ εγθεθξηκέλωλ κεζόδωλ δηαρείξηζεο ζαιαζζίνπ έξκαηνο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο. Μηα από ηηο εγθεθξηκέλεο κεζόδνπο είλαη ε
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζαιαζζίνπ έξκαηνο,
εγθεθξηκέλνπ από ηελ Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή.
Εάλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν εγθεθξηκέλν ζύζηεκα από ηελ Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή γηα
έλα πινίν θαη δελ είλαη εθηθηή ε ζπκκόξθωζή ηνπ κε κηα από ηηο άιιεο εγθεθξηκέλεο
κεζόδνπο δηαρείξηζεο ζαιαζζίνπ έξκαηνο, ν πινηνθηήηεο / δηαρεηξηζηήο δύλαηαη λα
ππνβάιεη αίηεζε ρνξήγεζεο παξάηαζεο ηεο εκεξνκελίαο ζπκκόξθωζεο. Σν αλ
πθίζηαηαη “δηαζέζηκν” ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζαιαζζίνπ έξκαηνο, εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ
από ην USCG, βαζίδεηαη ζηελ ηεθκεξίωζε πνπ ζα ππνβάιιεηαη από ηνλ πινηνθηήηε /
δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ κε ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ηεο παξάηαζεο.

ειίδα 2
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηωλ παξαηάζεωλ, όηαλ ρνξεγεζνύλ, ζα βαζίδεηαη ζηε
δηαζεζηκόηεηα εγθεθξηκέλωλ ζπζηεκάηωλ από ηελ Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή θαη ζηα
αλαιπηηθά πιάλα εγθαηάζηαζήο ηνπο. Πινηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηέο πινίωλ ζα πξέπεη
λα αλακέλνπλ όηη ρνξεγεζείζεο παξαηάζεηο δελ ζα επζπγξακκίδνληαη ηππηθά κε ηνλ
πξνγξακκαηηζκέλν δεμακεληζκό ηνπ πινίνπ (scheduled dry docking).
Εηδηθόηεξα, νη λεώηεξεο νδεγίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Αθηνθπιαθήο πεξηιακβάλνπλ
δηεπθξηλίζεηο ωο εμήο:
Για πλοία με ημεπομηνία ζςμμόπθυζηρ ππιν από ή ηην 31/12/2018, νη αηηήζεηο
ρνξήγεζεο παξαηάζεωλ ζα αμηνινγνύληαη ωο αθνινύζωο:
-

Θα απνξξίπηνληαη αηηήζεηο ρνξήγεζεο παξαηάζεωλ ζηηο νπνίεο δελ
ηεθκεξηώλεηαη γηαηί δελ είλαη δπλαηό λα επηηεπρζεί ζπκκόξθωζε κε κηα από ηηο
κεζόδνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκό ηωλ ΗΠΑ (33 CFR 151.1510 ή
151.2025) κέρξη ηελ πξνβιεπόκελε εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο.

-

Πινηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηέο πινίωλ πνπ έρνπλ εμαθξηβώζεη όηη ππάξρεη
εγθεθξηκέλν ζύζηεκα από ηελ Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή γηα έλα πινίν αιιά δελ
ππάξρεη επαξθήο ρξόλνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ
εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο ηνπ πινίνπ, κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο
παξάηαζεο πξέπεη λα παξαζέζνπλ κηα ζηξαηεγηθή ζπκκόξθωζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο αλαιπηηθνύ πιάλνπ εγθαηάζηαζεο ελόο ζπζηήκαηνο
(detailed installation plan) πνπ έρεη έγθξηζε ηύπνπ από ην USCG, πξηλ ηελ ιήμε
ηεο παξάηαζεο. Παξαηάζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ζηε βάζε απηή ζα έρνπλ κέγηζηε
δηάξθεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 18 κήλεο.

-

Πινηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηέο πινίωλ πνπ έρνπλ εμαθξηβώζεη όηη δελ ππάξρεη
εγθεθξηκέλν ζύζηεκα από ηελ Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή γηα έλα πινίν, κε ηελ
ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο παξάηαζεο πξέπεη λα παξαζέζνπλ κηα
ζηξαηεγηθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζπκκόξθωζεο, πξηλ
ηελ ιήμε ηεο παξάηαζεο. Παξαηάζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ζηε βάζε απηή ζα έρνπλ
κέγηζηε δηάξθεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 30 κήλεο.

Για πλοία με ημεπομηνία ζςμμόπθυζηρ μεηαξύ 1/1/2019 και 31/12/2020, ν ρξόλνο
έλαξμεο
εμέηαζεο αηηεκάηωλ ρνξήγεζεο παξαηάζεωλ από ηελ Ακεξηθαληθή
Αθηνθπιαθή πξνζδηνξίδεηαη ζε 18 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο ηνπ
πινίνπ. Σα αηηήκαηα απηά ελδερόκελα ζα επεξεαζζνύλ από αιιαγέο ζηελ αγνξά ή από
ηε δηαζεζηκόηεηα εγθεθξηκέλωλ ζπζηεκάηωλ από ην USCG. Πινηνθηήηεο θαη
δηαρεηξηζηέο πινίωλ ελζαξξύλνληαη λα παξάζρνπλ πξόζζεηε πιεξνθόξεζε πξνο
επίξξωζε αηηεκάηωλ πνπ ππνβάιινληαη γηα αλαλέωζε παξαηάζεωλ.
Για πλοία με ημεπομηνία ζςμμόπθυζηρ καηά ή μεηά ηην 1/1/2021, ε Ακεξηθαληθή
Αθηνθπιαθή δειώλεη όηη δελ ζθνπεύεη λα ρνξεγήζεη απαιιαγέο. Πινηνθηήηεο θαη
δηαρεηξηζηέο πινίωλ ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζνπλ ώζηε απηά λα ζπκκνξθωζνύλ κέρξη
ηελ πξνβιεπόκελε εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο.
Εναλλακηικό ζύζηημα επεξεπγαζίαρ (Alternative Management System-AMS): Πινίν
πνπ έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη έλα Alternative Management System (AMS), ην νπνίν

ειίδα 3
δηαζέηεη έγθξηζε ηύπνπ από ηνλ ΙΜΟ αιιά όρη από ην USCG, δελ πιεξνί ηηο
πξνϋπνζέζεηο γηα ρνξήγεζε παξαηάζεωλ, επεηδή ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο θαλνληζκνύο.
Σν ζύζηεκα AMS κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κηα πεξίνδν πέληε εηώλ κεηά ηελ
εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο ηνπ πινίνπ. Καηά ην ρξόλν πνπ ζπζηήκαηα εγθεθξηκέλνπ
ηύπνπ από ηελ Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή είλαη δηαζέζηκα γηα έλα πινίν, δελ είλαη
απνδεθηό λα εγθαζίζηαηαη ζην πινίν έλα ζύζηεκα AMS αληί ελόο εγθεθξηκέλνπ
ζπζηήκαηνο από ην USCG. Επνκέλωο, αλ έλα πινίν δελ έρεη ππεξβεί ρξνληθά ηελ
εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο θαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο AMS εμεηάδεηαη ωο κηα
κέζνδνο ζπκκόξθωζεο, ν πινηνθηήηεο ή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη λα
αμηνινγήζεη αλ έλα ζύζηεκα εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ από ην USCG είλαη δηαζέζηκν γηα ην
πινίν. Εάλ απνθαζηζηεί όηη έλα ηέηνην ζύζηεκα δελ είλαη δηαζέζηκν, έλα ζύζηεκα AMS
κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο ηνπ πινίνπ θαη λα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηα πεξίνδν κέρξη πέληε έηε κεηά ηελ αξρηθά πξνβιεπόκελε
εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο ηνπ πινίνπ.
Παπαηάζειρ ηηρ πποβλεπόμενηρ ημεπομηνίαρ ζςμμόπθυζηρ είλαη έγθπξεο κέρξη ηελ
αλαγξαθόκελε ζην έγγξαθν εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο θαη κπνξεί λα κεηαθέξνληαη ζην
λέν πινηνθηήηε / δηαρεηξηζηή γηα ην ππόινηπν ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο ηνπο. Με ηε ιήμε ηεο
έγγξαθεο παξάηαζεο πνπ αθνξά ζε έλα πινίν, απηό ππνρξενύηαη λα εθαξκόζεη κηα από
ηηο κεζόδνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Καλνληζκό ηωλ ΗΠΑ (33 CFR 151.1510 ή
151.2025).
Αιηήζειρ σοπήγηζηρ παπαηάζευν: Τπελζπκίδεηαη ζηηο πινηνθηήηξηεο θαη
δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο όηη νη αηηήζεηο ρνξήγεζεο παξαηάζεωλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη
12-16 κήλεο πξηλ
ηελ εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο ηνπ πινίνπ. Αηηήκαηα πνπ
ππνβάιινληαη λωξίηεξα ηωλ 12 κελώλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο ηνπ πινίνπ
ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα κελ ηθαλνπνηεζνύλ.
ςμπληπυμαηικέρ παπαηάζειρ: Εάλ ε Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή ρνξεγήζεη παξάηαζε
ζε έλα πινίν, ν πινηνθηήηεο / δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ ώζηε λα δηαζθαιίζεη όηη ην πινίν ζα έρεη ζπκκνξθωζεί ζηελ αλαλεωκέλε
εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο. Δελ πξέπεη λα αλακέλεηαη ε έθδνζε ζπκπιεξωκαηηθώλ
παξαηάζεωλ.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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