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Καζηέξωζε ηύπνπ Βηβιίνπ Έξκαηνο θαη ηύπνπ Γηεζλνύο
Πηζηνπνηεηηθνύ Γηαρείξηζεο Έξκαηνο ζύκθωλα κε ηε Γηεζλή
ύκβαζε ηνπ ΙΜΟ γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηε Γηαρείξηζε ηνπ Θαιαζζίνπ
Έξκαηνο θαη ηωλ Ιδεκάηωλ ηνπ ζηα πινία (BWM 2004)

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο νη ππ’ αξηζκ. 2263.1-14/51491/2017/12-7-2017 (ΦΔΚ 2434
Β’/17-7-2017) θαη 2263.1-14/51497/2017/12-7-2017 (ΦΔΚ 2486 Β’/19-7-2017) δπν
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΤΑ) κε ηηο νπνίεο θαζηεξώλεηαη ν ηύπνο Βηβιίνπ Έξκαηνο
ππόρξεσλ πινίσλ ππό ειιεληθή ζεκαία, θαζώο θαη ν ηύπνο ηνπ Γηεζλνύο
Πηζηνπνηεηηθνύ Γηαρείξηζεο Έξκαηνο αληίζηνηρα γηα ππόρξεα πινία ππό ειιεληθή
ζεκαία πνπ εθηεινύλ δηεζλείο πιόεο.
ην Βηβιίν Έξκαηνο θαηαρσξείηαη ζηελ γιώζζα εξγαζίαο ηνπ πινίνπ θάζε εξγαζία
ζρεηηδόκελε κε ην έξκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απόξξηςεο, επεμεξγαζίαο ή δηάζεζεο
έξκαηνο ηνπ πινίνπ. Αλ ε γιώζζα εξγαζίαο δελ είλαη ε Αγγιηθή, Γαιιηθή ή Ιζπαληθή, νη
θαηαρσξήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζε κία από απηέο.
Με ην Γηεζλέο Πηζηνπνηεηηθό Γηαρείξηζεο Έξκαηνο εθνδηάδεηαη θάζε ππόρξεν πινίν ππό
ειιεληθή ζεκαία πνπ εθηειεί δηεζλείο πιόεο, ην νπνίν εθδίδεηαη ζηελ ειιεληθή θαη
αγγιηθή γιώζζα, κεηά από επηζεώξεζε πνπ εθηειείηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
Γηεζλνύο ύκβαζεο ηνπ ΙΜΟ γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζαιαζζίνπ έξκαηνο
θαη ησλ ηδεκάησλ ζηα πινία (BWM 2004).
ύκθσλα κε ηηο εθδνζείζεο ΤΑ, ηα αλσηέξσ έγγξαθα (Βηβιίν Έξκαηνο – Γηεζλέο
Πηζηνπνηεηηθό
Γηαρείξηζεο Έξκαηνο) είλαη δηαηηκεκέλα έληππα ηνπ Ναπηηθνύ
Απνκαρηθνύ Σακείνπ (ΝΑΣ).
Δθηόο ησλ αλσηέξσ ππνρξεώζεσλ γηα ηήξεζε εγγξαθώλ ζην Βηβιίν Έξκαηνο,
εγθεθξηκέλνπ από ηελ Αξρή ηεο ζεκαίαο θαη ηελ ύπαξμε ζην πινίν ζρεδίνπ δηαρείξηζεο
έξκαηνο, εγθεθξηκέλνπ από Νενγλώκνλα, εμνπζηνδνηεκέλν σο πξνο ην ζθνπό απηό από
ηελ Αξρή ηεο ζεκαίαο, ππελζπκίδεηαη όηη ηα ππόρξεα πινία, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γ.. BWM, απαηηείηαη:
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Να δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν ζύζηεκα επεμεξγαζίαο αλάινγα κε ην ρξνλνδηάγξακκα
ζπκκόξθσζεο.
Να πξνβνύλ ζε κία αξρηθή επηζεώξεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απόθηεζε
πηζηνπνηεηηθνύ BWM ή πηζηνπνηεηηθνύ ζπκκόξθσζεο.
Σν πιήξσκα λα έρεη εθπαηδεπζεί θαη εμνηθεησζεί κε ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο
δηαρείξηζεο έξκαηνο.

Σν θείκελν ησλ αλσηέξσ ΤΑ δηαηίζεηαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ
(www.et.gr - Αλαδήηεζε ΦΔΚ) θαζώο θαη ζηα ζπλεκκέλα καο.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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