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ζσεηικά με ηιρ ενέπγειερ πος ππέπει να πποβεί ένα πλοίο με πποοπιζμό
λιμένα ηων ΗΠΑ ζηην πεπίπηωζη πος θέπει μη λειηοςπγικό ζύζηημα
διασείπιζηρ έπμαηορ

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ε Ακεξηθαληθή Αθηνθπιαθή (USCG)
εμέδωζε ηελ 14/2/2018, ην επηζπλαπηόκελν CG-CVC Policy Letter 18-02, πνπ αθνξά ζε
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα πξνβνύλ ηα πινία πνπ
έρνπλ πξννξηζκό ιηκέλα ηωλ ΗΠΑ ζε πεξίπηωζε πνπ θέξνπλ κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα
δηαρείξηζεο έξκαηνο (inoperable BWM system).
ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο παξέρεηαη πιεξνθόξεζε, ώζηε ζε ζπλάξηεζε κε ην αλ
έρεη παξέιζεη ή όρη ε πξνβιεπόκελε εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο ηνπ πινίνπ1, ζε
πεξίπηωζε πνπ έλα πινίν κε πξννξηζκό ιηκέλα ηωλ ΗΠΑ θέξεη κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα
δηαρείξηζεο έξκαηνο, λα ζπκκνξθώλεηαη κε κία εθ ηωλ ινηπώλ -πιελ ηεο εγθαηάζηαζεο
θαη ρξήζεο ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο έξκαηνο- εγθεθξηκέλωλ κεζόδωλ δηαρείξηζεο
έξκαηνο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο Καλνληζκνύο ζαιαζζίνπ έξκαηνο ηωλ ΗΠΑ [Title
33 Code of Federal Regulations (CFR) Part 151, Sections 151.1510(α) ή 151.2025(α)].
Δηαθνξεηηθά, θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ ην πινίν δελ δύλαηαη λα ζπκκνξθωζεί κε ηνπο
αλωηέξω Καλνληζκνύο ζαιαζζίνπ έξκαηνο ηωλ ΗΠΑ, ζα πξέπεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό
λα αλαθέξεη ζην Δηνηθεηή ηεο πεξηνρήο ηεο USCG ή ζηνλ θνληηλόηεξν Captain of the
Port (COTP), θαζώο θαη ζηνλ COTP ηνπ επόκελνπ ιηκέλα πξννξηζκνύ (αλ είλαη
δηαθνξεηηθόο από ηνλ θνληηλόηεξν COTP), ηε κε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο BWM,
θαζώο θαη λα πξνεηνηκάζεη ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή ζπκκόξθωζεο, ρξεζηκνπνηώληαο
ηηο νδεγίεο ηνπ ρεδίνπ Δηαρείξηζεο Έξκαηνο (BWM Plan) ηνπ πινίνπ, θαη βαζηδόκελν
ζηηο ηθαλόηεηέο ηνπ, ζηε δηαδξνκή ηνπ θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ.
Η USCG ππνρξενύηαη λα απνθξηζεί άκεζα ζην πινίν πνπ έρεη αλαθέξεη όηη θέξεη κε
ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα BWM, λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο, όπωο ην ηζηνξηθό ηνπ πινίνπ, ην
ηζηνξηθό κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ παξαζρεζείζα εθπαίδεπζε ηνπ
πιεξώκαηνο ζηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζώο θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα επηζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ηε
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Ηκεξνκελία ζπκκόξθωζεο γηα ηηο αλάγθεο ηωλ Καηεπζπληήξηωλ Γξακκώλ, ελλνείηαη επίζεο ε
εκεξνκελία ζπκκόξθωζεο κεηά από ρνξήγεζε παξάηαζεο (Extended compliance date).

ελίδα 2

δηαζεζηκόηεηα αληαιιαθηηθώλ θαη/ή ηερληθνύ πξνζωπηθνύ θαη αλαιόγωο λα αμηνινγήζεη
ηελ θαηάζηαζε παξέρνληαο νδεγίεο ζην πινίν.
Επηπξόζζεηα, ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο παξέρεηαη πιεξνθόξεζε θαη γηα άιια
δεηήκαηα, όπωο ην ηη πξνβιέπεη ε USCG ζε πεξηπηώζεηο πνπ ην πινίν έρεη
πξνγξακκαηηζκέλα θαη άιια ιηκάληα θαηάπινπ ζηηο ΗΠΑ, όηαλ ην πινίν θέξεη ζύζηεκα
από θαηαζθεπαζηή BWMS πνπ θήξπμε πηώρεπζε. Επίζεο, πεξηέρνληαη ζρεηηθέο
ζπζηάζεηο γηα ηελ ηαθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ BWMS θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεξώκαηνο
ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο BWMS πνπ θέξεη ην πινίν.
εκεηώλεηαη όηη ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο δελ αληηκεηωπίδνληαη πεξηπηώζεηο πνπ ην
κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο έξκαηνο ηνπ πινίνπ είλαη απνηέιεζκα κίαο
θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ πξνθιήζεθε από θαηξηθέο ζπλζήθεο, αηύρεκα,
πιεκκύξα, θηι.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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