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Αυστραλία / AMSA PSC - Εκστρατεία Στοχευμένου Ελέγχου για θέματα
στοιβασίας και ασφάλισης φορτίου (Σε όλα τα πλοία που καταπλέουν στους
λιμένες της Αυστραλίας και υποχρεούνται να τηρούν διαδικασίες σχετικά με τη
στοιβασία και την ασφάλιση φορτίου, σύμφωνα με τον κανονισμό VI/5 της ΔΣ
SOLAS)

Σας ενημερώνουμε ότι το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping) μας
γνωστοποίησε ότι η Αρχή κράτους Λιμένα της Αυστραλίας (Australian Maritime Safety Authority AMSA), εξέδωσε τη Ναυτιλιακή Οδηγία (Marine Notice) 05/20 με την οποία ενημερώνει για τη
διενέργεια τρίμηνης Εκστρατείας Στοχευμένου Ελέγχου, με έναρξη από 1η Αυγούστου 2020. Η
εκστρατεία αυτή αφορά στα πλοία που υποχρεούνται να φέρουν εξοπλισμό, εγχειρίδιο (Cargo
Securing manual) και να τηρούν διαδικασίες σχετικά με τη στοιβασία και την ασφάλιση φορτίου,
σύμφωνα με τον κανονισμό VI/5 της ΔΣ SOLAS και θα περιλαμβάνει την εξακρίβωση της ορθής
στοιβασίας και ασφάλισης των εμπορευματοκιβωτίων (containers).
Οι έλεγχοι που εντάσσονται στην εκστρατεία αυτή θα διενεργούνται στο πλοίο κατά το δυνατόν
ταυτόχρονα με τις συνήθεις (routine) επιθεωρήσεις Αρχής κράτους Λιμένα, ενώ δύνανται να γίνονται
και ανεξάρτητα (standalone), δηλαδή ακόμα και αν αυτό δεν είναι επιλέξιμο (eligible) για
επιθεώρηση PSC.
Επιπρόσθετα, προς υποβοήθηση της προετοιμασίας των πλοίων ενόψει των εν λόγω ελέγχων, η
ΑMSA ανήρτησε στο διαδικτυακό της ιστότοπο, δείγμα από το ερωτηματολόγιο (checklist) που θα
χρησιμοποιούν οι επιθεωρητές PSC κατά τις σχετικές επιθεωρήσεις.
Στο ερωτηματολόγιο αυτό, ενδεικτικά, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν τη
διαθεσιμότητα επί του πλοίου, καθώς και την εξοικείωση και ορθή χρήση από το πλήρωμα του
εγκεκριμένου Εγχειριδίου Ασφάλισης Φορτίου, την κατάσταση και την ποσότητα των επί του πλοίου
φορητών και μονίμων διατάξεων (εξοπλισμού) ασφάλισης φορτίου και τη σωστή και σύμφωνη με το
εγκεκριμένο σχέδιο έχμασης (approved lashing plan) πρόσδεση των containers.
Η ναυτιλιακή οδηγία 05/20, καθώς και το ανωτέρω ερωτηματολόγιο μπορεί να αναζητηθεί στους
ηλεκτρονικούς
συνδέσμους
https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/052020focused-inspection-campaign-proper-stowage-and-securing-cargo και website αντίστοιχα.
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