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ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤΑ

Θέμα:

ΤΝΑΝΠ / Διεςκπινιζηική Εγκύκλιορ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηηρ Δ..
BWM 2004 ζε εγκπίζειρ ηύπος ζςζηημάηων διασείπιζηρ έπμαηορ ζε
ςπόσπεα ςπό ελληνική ζημαία πλοία

Εθαπμογή:

ε όλα ηα πλοία ςπό ελληνική ζημαία πος ςπάγονηαι ζηο καθεζηώρ
εθαπμογήρ ηηρ Δ.. BWM 2004.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο απνζηείινπκε ζπλεκκέλσο ηε λεώηεξε δηεπθξηληζηηθή Εγθύθιην
ππ’αξηζ. πξση.: 2263.1-14/74509/2017/19-10-2017 ηνπ Κιάδνπ Ειέγρνπ Πινίσλ (ΚΕΠ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ε νπνία εθδόζεθε κεηά από ζρεηηθή
παξέκβαζε ηεο Ελώζεσο Ειιήλσλ Εθνπιηζηώλ. Η Εγθύθιηνο απεπζύλεηαη θπξίσο ζηνπο
εμνπζηνδνηεκέλνπο από ην ΤΝΑΝΠ νξγαληζκνύο, πξνο ελεκέξσζε θαη αλάινγε εθαξκνγή
θαη απνζθνπεί ζηελ άξζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζζεθαλ ζην αξρηθό ζηάδην
εθαξκνγήο κεηά ηελ 26.9.2017.
Εηδηθόηεξα, κε ηελ Εγθύθιην δηεπθξηλίδεηαη όηη δεν απαιηείηαι γνωμοδόηηζη ηος
Τποςπγείος Τγείαρ ζε πεξηπηώζεηο ζπζηεκάησλ πνπ είηε έρνπλ ιάβεη πηζηνπνηεηηθό
έγθξηζεο ηύπνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία (8/5/2017), ζέζεο ζε ηζρύ ηνπ θπξσηηθνύ λόκνπ, είηε
έρνπλ ιάβεη ηελική έγκπιζη (Final approval) από ηνλ ΙΜΟ, ή έρνπλ ιάβεη βαζική έγκπιζη
(Basic Approval) θαη πξόθεηηαη λα ιάβνπλ ηειηθή έγθξηζε, θαηόπηλ ππνβνιήο ζρεηηθήο
αίηεζεο, από έηεξν πιελ ηεο Ειιάδνο θξάηνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο ζρεηηθέο
Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ ΙΜΟ. εκεηώλεηαη όηη ε γλσκνδόηεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
απαηηείηαη κεηά ηελ 8.5.2017, όπσο ξεηά αλαθέξεηαη, κόλν γηα απσικέρ εγθξίζεηο ηύπνπ
ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο έξκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ελεξγέο νπζίεο θαηά ην ζηάδην πξηλ ηελ
ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο από ηελ Ειιάδα πξνο ηνλ ΙΜΟ γηα αμηνιόγεζε θαη ηειηθή
έγθξηζε ηύπνπ.
Επίζεο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο έξκαηνο πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο
ηνπ βηνινγηθνύ πξνηύπνπ D-2 ηεο Δ.., ηα νπνία ζα εγθξηζνύλ κε βάζε ηνλ Κώδηθα ηνπ ΙΜΟ
γηα ηε Δηαρείξηζε Έξκαηνο (Revised G8 Guidelines - BWMS Code), κπνξνύλ από ηώξα λα
εγθαζίζηαληαη πξναηξεηηθά ζε πινία ππό ειιεληθή ζεκαία. Τπελζπκίδεηαη όηη γηα ηελ
πεξίπησζε απηή ε ςποσπεωηική εθαπμογή ηνπ Κώδηθα αξρίδεη ηελ 28.10.2018, θαη όηη όια
ηα ζπζηήκαηα ηα νπνία εγθξίλνληαη, ζύκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο νδεγίεο (G8 Guidelines) ηνπ
ΙΜΟ, όπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ κέρξη ηελ 28.10.2018, δύλαηαη λα
εγθαζίζηαληαη ζηα αλσηέξσ πινία ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 28.10.2020.
Επηζεκαίλεηαη όηη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο , ε έθδνζε Δηεζλνύο Πηζηνπνηεηηθνύ Δηαρείξηζεο
Έξκαηνο (ΔΠΔΕ), κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη όηη ε ζπκκόξθσζε ππόρξενπ πινίνπ ππό
ειιεληθή ζεκαία ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ βηνινγηθνύ πξνηύπνπ D-2 ηεο Δ..,
αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ηζρύνο ηνπ, πξνϋπνζέηεη απαξαηηήησο όηη ην εγθαηεζηεκέλν
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ζύζηεκα δηαρείξηζεο έξκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ έρεη εγθξηζεί είηε από ηνλ ΚΕΠ είηε από
Αλαγλσξηζκέλν Οξγαληζκό γηα ινγαξηαζκό ηεο Ειιάδνο.
Επηπξόζζεηα, κε ηελ σο άλσ εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ
αθνινπζείηαη πιένλ από ηνλ ΚΕΠ ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο νξγαληζκνύο γηα ηελ έθδνζε
ΔΠΔΕ ζε ππό ειιεληθή ζεκαία πινίν, πξνο πηζηνπνίεζε ζπκκόξθσζεο κε ην πξόηππν D-2
ηεο Δ.., πνπ δηαζέηεη απνθιεηζηηθά έγθξηζε ηύπνπ άιιεο θξαηηθήο Αξρήο ή Αλαγλσξηζκέλνπ
Οξγαληζκνύ γηα ινγαξηαζκό άιιεο θξαηηθήο αξρήο, πιελ ηεο ειιεληθήο, θαζώο απαηηείηαη
μόνο ε ύπαξμε αληίζηνηρεο έγθξηζεο ηύπνπ πνπ έρεη εθδνζεί γηα ινγαξηαζκό ηεο Ειιάδαο,
έζησ θαη αλ απηή έρεη εθδνζεί γηα ινγαξηαζκό άιιεο θξαηηθήο αξρήο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηόπηλ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο από ηελ αληίζηνηρε θξαηηθή αξρή ή ηνλ
Αλαγλσξηζκέλν Οξγαληζκό πνπ έρεη εθδώζεη γηα ινγαξηαζκό ηεο ηέηνην πηζηνπνηεηηθό πξνο
ηνλ ΚΕΠ είηε πξνο Αλαγλσξηζκέλν γηα ινγαξηαζκό ηεο Ειιάδνο Οξγαληζκό θαη κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο κεηά ηε δηάζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαηά πεξίπησζε
ηπρόλ απαηηνύκελσλ ζηνηρείσλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα έθδνζεο, θαηά πεξίπησζε,
πηζηνπνηεηηθνύ έγθξηζεο ηύπνπ βξαρείαο ρξνληθήο ηζρύνο, πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο
(03) κήλεο κε βάζε πθηζηάκελν αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί από άιιε θξαηηθή
αξρή ή από Αλαγλσξηζκέλν Οξγαληζκό γηα ινγαξηαζκό ηεο ηειεπηαίαο.
Από ηα αλσηέξσ δηαθαίλεηαη όηη ε ειιεληθή αξρή δελ πξνθξίλεη ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο
πηζηνπνίεζεο έγθξηζεο ηύπνπ από ηνλ ΚΕΠ ή από εμνπζηνδνηεκέλν νξγαληζκό κε βάζε
μερσξηζηέο δεηγκαηνιεςίεο, αιιά αξθείηαη
πιένλ ζηελ ππνβνιή ηνπ πθηζηάκελνπ
πηζηνπνηεηηθνύ άιιεο θξαηηθήο αξρήο ή Αλαγλσξηζκέλνπ γηα ινγαξηαζκό ηεο Οξγαληζκνύ,
είηε ησλ απνηειεζκάησλ ειέγρνπ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί πξηλ ηελ έθδνζή ηνπ, εθόζνλ θξηζεί
όηη απηά δηαζθαιίδνπλ ηελ νπζία ηεο πηζηνπνίεζεο.
Η Έλσζηο Ειιήλσλ Εθνπιηζηώλ παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο Δ.. BWM
2004 θαη εθόζνλ θξηζεί όηη νη παξαζρεζείζεο δηεπθξηλίζεηο δελ επαξθνύλ, κε γλώκνλα ηελ
ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε εμππεξέηεζε ησλ ππόρξεσλ πινίσλ πνπ θέξνπλ ειιεληθή
ζεκαία, ζα επαλέιζεη πξνο ην ΤΝΑΝΠ θαη ζα απαηηήζεη ηελ εθ λένπ επηθαηξνπνίεζή ηνπο.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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