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Paris MoU / Απόδοση Κρατών Σημαίας και Αναγνωρισμένων Οργανισμών για το
έτος 2019 (Αφορά ναυτιλιακές εταιρείες, πλοία των οποίων καταπλέουν στα
λιμάνια των χωρών μελών του Paris MoU)

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (ΔΑΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής με εγκύκλιό της μας γνωστοποιεί την ανακοίνωση τύπου της 1.7.2020 της
Γραμματείας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MoU) σχετικά με την υιοθέτηση,
μετά από έγκριση της Επιτροπής του Paris MoU με γραπτή διαδικασία, των νέων πινάκων απόδοσης
των Κρατών των Σημαιών, οι οποίοι προέκυψαν από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των
ετών 2017-2019.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση για το τρέχον έτος στον Λευκό Κατάλογο (White List) των
ποιοτικών σημαιών μεταξύ των σαράντα μίας (41) σημαιών που περιλαμβάνει ο Κατάλογος,
βελτιώνοντας κατά τρεις (3) θέσεις την κατάταξή της συγκριτικά με πέρυσι. Τις πέντε (5) πρώτες
θέσεις στον Λευκό Κατάλογο καταλαμβάνουν, κατά φθίνουσα σειρά, το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Νορβηγία, οι Μπαχάμες, η Ολλανδία και η Δανία.
Στον Γκρι Κατάλογο (Grey List) περιλαμβάνονται δεκαέξι (16) κράτη σημαίας και στο Μαύρο
Κατάλογο (Black List) δεκατρία (13) κράτη σημαίας, όπως οι Νήσοι Κουκ και το Σαιντ Κιτς και
Νέβις.
Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποιείται ο πίνακας απόδοσης των Αναγνωρισμένων
Οργανισμών (Α.Ο.) (Recognized Organizations - ROs) των ετών 2017-2019 στον οποίο
συγκαταλέγονται συνολικά τριάντα τρεις (33) Α.Ο. Τις πρώτες έντεκα (11) θέσεις (high performance
level) καταλαμβάνουν μέλη του IACS και ο τουρκικός νηογνώμονας. Δύο (2) νηογνώμονες
κατατάχθηκαν στην κατηγορία πολύ χαμηλής απόδοσης συγκριτικά με τέσσερις (4) νηογνώμονες
που περιλάμβανε η περσινή κατάταξη.
Σημειώνεται ότι από 1.7.2020 οι ανωτέρω πίνακες τέθηκαν σε εφαρμογή και θα χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό του προφίλ επικινδυνότητας των πλοίων (Ship Risk Profile - SRP).
Περισσότερα στοιχεία μπορεί να αναζητηθούν στην Ετήσια Έκθεση (Annual Report) του Paris MοU
για το Port State Control (PSC) του έτους 2019 που θα δημοσιευθεί μέχρι την 1.9.2020, λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού, στην ιστοσελίδα www.parismou.org. Οι υπερσύνδεσμοι με τη σχετική
ανακοίνωση της Γραμματείας του Paris MοU, καθώς και τους ανωτέρω πίνακες παρατίθενται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.parismou.org/2019-performance-lists-paris-mou.
Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.
Με εκτίμηση,
Γραμματεία ΠΕΠΕΝ

