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Θέµα:

ΥΝΑΝΠ / Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία Αποφάσεων του UN ΙΜΟ
(MEPC 72)

Εφαρµογή:

Σε όλα τα πλοία υπό ελληνική σηµαία που υπάγονται στο καθεστώς
εφαρµογής της ∆Σ BWM 2004.

Σχετικά:

Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8182/16.10.2019

Περίληψη:

Γνωστοποιείται ότι µε Προεδρικό ∆ιάταγµα ενσωµατώθηκαν οι Αποφάσεις
του UN ΙΜΟ σχετικά µε τροποποιήσεις σε Κανονισµούς του Παραρτήµατος
της ∆Σ Ballast Water Management (BWM) 2004 που αφορούν στον Κώδικα
για την Έγκριση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Έρµατος (BWMS Code), στο
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής διαχείρισης έρµατος στα πλοία και στις
θεωρήσεις των επιπρόσθετων επιθεωρήσεων στο ∆ιεθνές Πιστοποιητικό
∆ιαχείρισης Έρµατος, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την MEPC 72 και
τέθηκαν διεθνώς σε ισχύ από την 13.10.2019.

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ΕΕΕ, υπήρξε ενηµέρωση σχετικά µε το χρονοδιάγραµµα
συµµόρφωσης, τις εγκρίσεις εξοπλισµού επεξεργασίας έρµατος σε υπόχρεα πλοία, την
υιοθέτηση και θέση σε ισχύ από την 13.10.2019 του Κώδικα για την Έγκριση Συστηµάτων
∆ιαχείρισης Έρµατος των Πλοίων (Code for Approval of Ballast Water Management Systems BWMS Code), σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆Σ BWM 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε ότι η ∆ιεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) µας γνωστοποίησε τη
δηµοσίευση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος υπ’ αριθµ. 2 (ΦΕΚ 2Α/14.1.2020), µε το οποίο
ενσωµατώθηκαν στην ελληνική νοµοθεσία οι υπό στοιχεία Αποφάσεις MEPC.296(72),
MEPC.297(72) και MEPC.299(72), οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Προστασίας
Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών (UN
IMO / MEPC 72) την 13.4.2018 (για το περιεχόµενο των Αποφάσεων αυτών σχετική είναι η
ανωτέρω Εγκύκλιος ΕΕΕ).
Σύµφωνα µε το τέταρτο άρθρο του ανωτέρω Π∆, η ισχύς αυτού αρχίζει από την 13.10.2019. Το
κείµενό του µπορεί να αναζητηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr
- Αναζήτηση ΦΕΚ).
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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