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ΘΕΜΑ:

«Εφαρμογή του υςτήματοσ Αναγνώριςησ & Εντοπιςμοφ Πλοίων Μακράσ
Αποςτάςεωσ (Long Range Identification & Tracking of Ships - LRIT) ςτα Ελληνικά
εμπορικά πλοία».

ΧΕΣ.:

α)
Απόφαςθ MSC 202(81)/19-05-2006 του ΙΜΟ «Σροποποιιςεισ τθσ Διεκνοφσ
φμβαςθσ Π.Α.Α.Η.Ε.Θ. 1974, όπωσ τροποποιικθκε»
β)
Απόφαςθ MSC 211(81)/19-05-2006 του ΙΜΟ «Διευκετιςεισ για τθν ζγκαιρθ
εγκακίδρυςθ του ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και εντοπιςμοφ πλοίων μακράσ
αποςτάςεωσ (LRIT)»
γ)
Απόφαςθ MSC 263(84)/16-05-2008 του IΜΟ «Ανακεωρθμζνα πρότυπα
απόδοςθσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ για το ςφςτθμα αναγνϊριςθσ και εντοπιςμοφ
πλοίων μακράσ αποςτάςεωσ πλοίων (LRIT)»
δ)
Απόφαςθ MSC 264(84)/16-05-2008 του ΙΜΟ «Εγκακίδρυςθ του Διεκνοφσ
κζντρου ανταλλαγισ πλθροφοριϊν LRIT ςε προςωρινι βάςθ»
ε)
Εγκφκλιοσ MSC.1/CIRC.1307/09-06-2009: «Κακοδιγθςθ για τον ζλεγχο και
τθν πιςτοποίθςθ ςυμμόρφωςθσ των πλοίων προσ τισ απαιτιςεισ για εκπομπι
πλθροφοριϊν LRIT»
ςτ)
Εγκφκλιοσ MSC.1/CIRC. 1309/09-06-2009: «Πλθροφορίεσ που ζχουν
αποςταλεί ςτον Οργανιςμό αναφορικά με τθν εγκακίδρυςθ των Κζντρων Δεδομζνων
LRIT και θ κζςθ τουσ ςχετικά με τισ αναπτυξιακζσ δοκιμζσ και το περιβάλλον
παραγωγισ του ςυςτιματοσ LRIT»
η)
Εγκφκλιοσ 3233.2/50/2008/05-09-2008 ΤΕΝΑΝΠ/ΔΑΝ-ΔΕΠ1
θ)
Εγκφκλιοσ 3233.2/66/2008/10-12-2008 ΤΕΝΑΝΠ/ΔΑΝ-ΔΕΠ2
κ)
Εγκφκλιοσ 3233.2/74/2008/30-12-2008 ΤΕΝΑΝΠ/ΔΑΝ-ΔΕΠ3
ι)
Εγκφκλιοσ 3233.2/25/2009/19-03-2009 ΤΕΝΑΝΠ/ΔΑΝ-ΔΕΠ4
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1.

Γενικά

τθ ςυνζχεια των (η), (θ), (κ) και (ι) Εγκυκλίων τθσ Τπθρεςίασ μασ και λαμβάνοντασ
υπόψθ τα αποτελζςματα των εργαςιϊν τθσ 86θσ υνόδου τθσ Επιτροπισ Ναυτιλιακισ
Αςφάλειασ (MSC 86) του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ (ΙΜΟ) (27/05 – 05/06/2009), ςασ
γνωρίηουμε τα κατωτζρω τα οποία αφοροφν τισ νεϊτερεσ εξελίξεισ ςτο «φςτθμα Αναγνϊριςθσ
και Εντοπιςμοφ Πλοίων Μακράσ Αποςτάςεωσ» (LRIT).

2.

Ευρωπαϊκό Κζντρο Δεδομζνων (ΕΚΔ)

2.1. Όπωσ ζχει ανακοινωκεί από τθν «Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ναυτικισ
Αςφάλειασ» (EMSA), θ ανάπτυξθ του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Δεδομζνων και όλεσ οι απαραίτθτεσ
δοκιμζσ ζχουν ολοκλθρωκεί. Κατόπιν ςχετικισ εγκρίςεωσ του ΙΜΟ, από τθν 1η Ιουνίου 2009, το
ΕΚΔ ζχει ειςζλκει ςτο «Περιβάλλον Παραγωγισ» (Production Environment), (ιτοι, ζναρξθ
πλιρουσ λειτουργίασ).
2.2. Με τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ΕΚΔ, θ Ελλάδα, όπωσ και τα υπόλοιπα Κ-Μ
τθσ Ε.Ε., ςυμμορφϊνεται με τισ ςχετικζσ απαιτιςεισ, προσ παροχι δεδομζνων LRIT πριν τισ 30
Ιουνίου 2009.

3.

Πληροφορίεσ αναφορικά με τα Κζντρα Δεδομζνων

3.1. Θ Επιτροπι MSC, υιοκζτθςε τθν Εγκφκλιο MSC.1/Circ. 1309, ςφμφωνα με
τθν οποία εξουςιοδοτικθκε θ Γραμματεία του Οργανιςμοφ όπωσ, κατά το χρονικό διάςτθμα
από 15/06/2009 ζωσ και 30/09/2009, αναρτιςει ςτθν ιςτοςελίδα www.imo.org και ακολοφκωσ
να επικαιροποιεί λίςτα με τα παρακάτω ςτοιχεία:
(α)
Σα υμβαλλόμενα Κ-μ, τα οποία ζχουν εγκακιδρφςει και
λειτουργοφν Κζντρα Δεδομζνων LRIT.
(β)
Σα υμβαλλόμενα Κ-μ, τα οποία ζχουν γνωςτοποιιςει μζχρι
30/06/2009 ςτον Οργανιςμό, όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ και τα οποία ζχουν
εγκακιδρφςει Κζντρα Δεδομζνων LRIT τα οποία δεν ζχουν ειςαχκεί ςτο «Περιβάλλον
Παραγωγισ» (Production Environment) πριν τθν 01/07/2009, αλλά ωςτόςο θ ζναρξθ
των δοκιμϊν και θ ενςωμάτωςι τουσ ςτο φςτθμα, ζχει προγραμματιςτεί πριν τθν
15/07/2009 και κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ζωσ και τθν 30/09/2009.
(γ)
Σα υμβαλλόμενα Κ-μ, τα οποία ζχουν γνωςτοποιιςει μζχρι
30/06/2009 όλεσ τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςτον Οργανιςμό και ζχουν προβεί ςε
διευκετιςεισ με κάποιο από τα Κ-μ των ανωτζρω περιπτϊςεων (α) και (β), για παροχι
υπθρεςιϊν LRIT, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 8.3.2 και 16.1.1 τθσ MSC
Resolution 263(84), και ωςτόςο:
(ι)
οι επιπλζον απαιτοφμενεσ δοκιμζσ με το αντίςτοιχο Κζντρο
Δεδομζνων δεν ζχουν ολοκλθρωκεί πριν τθν 01/07/2009,
(ιι)
ζχουν προγραμματιςτεί να εκκινιςουν πριν τθν 15/07/2009
και κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν ζωσ και τθν 30/09/2009.
(δ)
Σα υμβαλλόμενα Κ-μ, τα οποία δεν ζχουν προβεί ςτισ απαραίτθτεσ
ενζργειεσ ωσ (α), (β) και (γ) ανωτζρω.
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3.2.
Σα αναφερόμενα ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςθσ κα μποροφν να λθφκοφν
υπόψθ κατά τουσ ελζγχουσ Port State Control των υπόχρεων πλοίων.
3.3.
01/10/2009.

4.

Θ Εγκφκλιοσ MSC.1/Circ. 1309 κα κεωρείται ωσ ανακλθκείςα από τθν

Θζματα Port State Control

4.1. φμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ Επιτροπισ του Paris MOU κατά τθ διάρκεια
των εργαςιϊν τθσ 42θσ υνόδου, μεταξφ άλλων αποφαςίςτθκε, όπωσ με τθ λιξθ των
μεταβατικϊν διατάξεων (transitional arrangements) τθν 30/06/2009, για τον εξοπλιςμό LRIT
των πλοίων, κα ξεκινιςουν οι ςχετικοί ζλεγχοι ςτο πλαίςιο του Port State Control.
4.2. Ειδικότερα, οι Επικεωρθτζσ Paris MOU, κα προβαίνουν ςε ζλεγχο του
Πιςτοποιθτικοφ Αςφαλείασ Ραδιοεπικοινωνιϊν του πλοίου, προκειμζνου να εξακριβωκεί θ
θμερομθνία υποχρζωςθσ ςυμμόρφωςθσ του πλοίου με τισ απαιτιςεισ LRIT, ενϊ παράλλθλα κα
ελζγχουν:
(α)
τθν φπαρξθ ζγκυρθσ Ζκκεςθσ υμμόρφωςθσ (Conformance Test
Report), ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο MSC.1/Circ. 1307 του ΙΜΟ (βλ. παρ. 5 παροφςθσ)
και
(β) τθν φπαρξθ τροποποιθμζνου Πίνακα Εξοπλιςμοφ5 του πιςτοποιθτικοφ
αςφάλειασ εξαρτιςμοφ πλοίου, ςτον οποίο κα πρζπει να αποτυπϊνεται θ
ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ LRIT.
4.3. Οι λόγοι οι οποίοι ενδζχεται να οδθγιςουν ςτθν επιβολι του μζτρου τθσ
απαγόρευςθσ απόπλου (detention), είναι οι ακόλουκοι:
(α)
απουςία τροποποιθμζνου Πίνακα Εξοπλιςμοφ5 του πιςτοποιθτικοφ
αςφάλειασ εξαρτιςμοφ πλοίου, όπου να αποτυπϊνεται θ ςυμμόρφωςθ του με τισ
απαιτιςεισ εξοπλιςμοφ LRIT
(β)
απουςία ζγκυρθσ Ζκκεςθσ υμμόρφωςθσ
(γ)
μθ εξοικείωςθ του Πλοιάρχου ι του πλθρϊματοσ με τισ βαςικζσ
λειτουργικζσ διαδικαςίεσ του LRIT και
(δ)
μθ εκπομπι πλθροφοριϊν LRIT από το πλοίο, παρ’ ότι ζχει λάβει
ςχετικι ειδοποίθςθ.
4.4. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι δεν κα επιβάλλεται απαγόρευςθ απόπλου, ςε
περιπτϊςεισ όπου ο εξοπλιςμόσ των πλοίων λειτουργεί κανονικά, αλλά τα αντίςτοιχα Κζντρα
Δεδομζνων δεν δφνανται να λάβουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ.

5

Πίνακασ εξοπλιςμοφ είναι ο Πίνακασ εξοπλιςμοφ (Record of Equipment) του Πιςτοποιθτικοφ Αςφαλείασ
Επιβατθγοφ Πλοίου(Form P), ο Πίνακασ εξοπλιςμοφ (Record of Equipment) του Πιςτοποιθτικοφ Αςφαλείασ
εξαρτιςμοφ Φ/Γ Πλοίου (Form Ε), ο Πίνακασ εξοπλιςμοφ (Record of Equipment) του Πιςτοποιθτικοφ
Αςφαλείασ Φ/Γ Πλοίου (Form C) και ο Πίνακασ εξοπλιςμοφ (Record of Equipment) του Πιςτοποιθτικοφ
Αςφαλείασ εξαρτιςμοφ Φ/Γ Πλοίου (Form Ε), κακϊσ και ο Πίνακασ εξοπλιςμοφ (Record of Equipment) του
Πιςτοποιθτικοφ Αςφαλείασ ταχυπλόυ ςκάφουσ εκδιδόμενου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Διεκνοφσ Κϊδικα
Αςφαλείασ ταχυπλόων ςκαφϊν 1994 ι του Διεκνοφσ Κϊδικα Αςφαλείασ ταχυπλόων ςκαφϊν 2000.
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5.

Δοκιμζσ υμμόρφωςησ (Conformance Tests)

5.1. Οι δοκιμζσ ςυμμόρφωςθσ του εξοπλιςμοφ των πλοίων κα διενεργοφνται
πλζον με βάςθ τθ νζα Εγκφκλιο MSC.1/Circ. 1307, θ οποία αντικαθιςτά τθν MSC.1/Circ. 1296.
5.2. φμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 4.2.4 τθσ νζασ Εγκυκλίου
MSC.1/Circ. 1307, ςτθν περίπτωςθ που για τθν εκπομπι μθνυμάτων LRIT, το πλοίο
χρθςιμοποιεί «φςτθμα Εκπομπισ Πλθροφοριϊν Αςφαλείασ Πλοίου» (SSAS - Ship Security Alert
System), αυτό πλζον κα πρζπει να φζρει πιςτοποίθςθ από το ΤΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ ι από
Αναγνωριςμζνο Οργανιςμό. τθν πιςτοποίθςθ κα πρζπει να αναφζρεται ότι αυτό
ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ XI-2/6 και τισ διατάξεισ των Αποφάςεων
MSC.136(76) ι MSC.147(77) «Πρότυπα απόδοςθσ του ςυςτιματοσ εκπομπισ πλθροφοριϊν
αςφαλείασ πλοίου» και με τισ απαιτιςεισ του μζρουσ 4 των τροποποιθμζνων προτφπων
απόδοςθσ. Επίςθσ, κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ Δοκιμι υμμόρφωςθσ
(Conformance Test), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Παράρτθμα 1 τθσ MSC.1/Circ. 1307.
5.3. τθν παράγραφο 14.3 τθσ MSC.1/Circ. 1307 επιςθμαίνεται ότι, για τουσ
ςκοποφσ τθσ υλοποίθςθσ των διατάξεων του Κανονιςμοφ V/19-1.4.1.2 και V/19-1.4.1.3, θ
θμερομθνία τθσ «πρϊτθσ επικεϊρθςθσ» που κακορίηεται ςτθν παράγραφο 14.2 τθσ ανωτζρω
Εγκυκλίου, δεν μεταβάλλεται ωσ αποτζλεςμα, είτε επικεωριςεων που διενεργοφνται ςε ςχζςθ
με τθ μεταφορά ςθμαίασ των πλοίων, είτε ωσ ςυνζπεια οποιαςδιποτε προγραμματιςμζνθσ ι
μθ επικεϊρθςθσ, είτε ελζγχου ι οποιωνδιποτε επιπρόςκετων, περιςταςιακϊν επικεωριςεων
που μπορεί να απαιτοφνται από τθν αρμόδια Αρχι.
5.4. Όπωσ προκφπτει από το Παράρτθμα 2 τθσ MSC.1/Circ. 1307, υπάρχουν
τροποποιιςεισ ςτθ μορφι τθσ Ζκκεςθσ υμμόρφωςθσ, θ οποία εκδίδεται από τον
Εξουςιοδοτθμζνο Πάροχο Τπθρεςιϊν Ελζγχου Δορυφορικϊν Εφαρμογϊν (Authorized Testing
Application Service Provider - ASP), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 7.1 τθσ εν λόγω
Εγκυκλίου του ΙΜΟ.
5.5.
Όςεσ Εκκζςεισ υμμόρφωςθσ (Conformance Test Reports) ζχουν εκδοκεί
για πλοία ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Εγκφκλιο MSC.1/Circ. 1257 πριν τθν 15θ
Δεκεμβρίου 2008 και όςεσ ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν MSC.1/Circ. 1296
πριν τθν 1θ Ιουλίου 2009, παραμζνουν αποδεκτζσ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερομζνων ςτισ
παραγράφουσ 7.2 και 7.3 τθσ MSC.1/Circ. 1296, αναφορικά με τθν εγκυρότθτα των Εκκζςεων
Δοκιμϊν υμμόρφωςθσ. τθν περίπτωςθ που οι παραπάνω Εκκζςεισ επανεκδοκοφν ι
επικαιροποιθκοφν από 1θσ Ιουλίου 2009 και ζπειτα, κα πρζπει να αντικαταςτακοφν από
αντίςτοιχεσ Εκκζςεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν Εγκφκλιο MSC.1/Circ. 1307.

6.

Ζνταξη των πλοίων ςτο Ευρωπαϊκό Κζντρο Δεδομζνων

6.1.
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι Ναυτικισ Αςφάλειασ (EMSA) τθρεί βάςθ
δεδομζνων πλοίων, ςτθν οποία το ΤΕΝΑΝΠ προςκζτει τα ςτοιχεία των πλοίων που εκδίδουν
Ζκκεςθ υμμόρφωςθσ (Conformance Test Report), όπωσ αυτζσ αποςτζλλονται ςτισ διευκφνςεισ
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου lritgr@yen.gr και telecoms@yen.gr. Ζπειτα, με βάςθ τα ςτοιχεία
αυτά και ιδιαίτερα τον Αναγνωριςτικό Αρικμό τθσ ςυςκευισ που εκπζμπει μθνφματα LRIT
(Radio Identification Number, που για Inm-C ςυςτιματα είναι το IMN, για D+ και mini-C είναι το
ISN και για το Iridium είναι το IMEI), πραγματοποιείται θ ζνταξθ ςτο ΕΚΔ LRIT.
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6.2. Θ διαδικαςία ζνταξθσ περιλαμβάνει τθν απομακρυςμζνθ διαμόρφωςθ των
ρυκμίςεων του εξοπλιςμοφ LRIT ςτο πλοίο και τθν εγκατάςταςθ τθσ επικοινωνιακισ ςφνδεςθσ
ανάμεςα ςτον εξοπλιςμό και ςτον «Αναγνωριςμζνο Πάροχο Τπθρεςιϊν Ελζγχου Δορυφορικϊν
Εφαρμογϊν» (Recognized Application Service Provider - ASP). Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ, ξεκινά θ μετάδοςθ των μθνυμάτων LRIT από τον εξοπλιςμό του πλοίου ςε τακτά
χρονικά διαςτιματα.

7.

Ενζργειεσ

7.1. Οι Πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ παροφςα μζςω των
Ενϊςεων τουσ, παρακαλοφνται να λάβουν υπόψθ τουσ τα ανωτζρω και ιδιαίτερα τα
αναφερόμενα ςτισ παρ. 2, 4, 5 και 6 αναφορικά με τθν ενεργοποίθςθ του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου
Δεδομζνων (ΕΚΔ), τα κζματα Port State Control, τθ διαδικαςία δοκιμϊν ςυμμόρφωςθσ και τθν
ζνταξθ των πλοίων ςτο ΕΚΔ αντίςτοιχα.
7.2.
Οι «Αναγνωριςμζνοι Οργανιςμοί» ςτουσ οποίουσ κοινοποιείται θ παροφςα
παρακαλοφνται να λάβουν υπόψθ τουσ τα ανωτζρω 2, 4, και 5 αναφορικά με τθν ενεργοποίθςθ
του ΕΚΔ, τα κζματα Port State Control και τθ διαδικαςία δοκιμϊν ςυμμόρφωςθσ αντίςτοιχα.
7.3. Οι εταιρίεσ “POLE STAR SPACE APPLICATIONS LTD”, “TRANSAS TELEMATICS
LTD”, “SATPRO INT. LTD & CO KG”, “OTESAT-MARITEL – ΔΟΡΤΦΟΡΙΚΕ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ
ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε. (ςε ςυνεργαςία με THRANE & THRANE A/S)”, “FULCRUM MARITIME
SERVICES LTD” και “COLLECTE LOCALISATION SATELLITES”, ςτισ οποίεσ κοινοποιείται θ παροφςα,
παρακαλοφνται να λάβουν υπόψθ τουσ τα ανωτζρω και ιδιαίτερα τα αναφερόμενα ςτθν
Παράγραφο 5, αναφορικά με τθ διαδικαςία δοκιμϊν ςυμμόρφωςθσ.
7.4. Δεδομζνου ότι, θ ορκι λειτουργία του υςτιματοσ βαςίηεται ςτθν
προκακοριςμζνθσ ςυχνότθτασ αποςτολι μθνυμάτων LRIT, ςυνεπάγεται ότι οποιαδήποτε
διακοπή ςτθν αποςτολι των μθνυμάτων αυτϊν, κα διερευνάται τόςο από τον υπεφκυνο
Ευρωπαϊκό Φορζα (EMSA), όςο και από το ΤΕΝΑΝΠ. Κατόπιν των ανωτζρω, προκφπτει ότι οι
Πλοιοκτιτεσ πρζπει να βεβαιϊνονται ότι ο εξοπλιςμόσ LRIT διατηρείται πάντα
ενεργοποιημζνοσ. Αν παραςτεί θ ανάγκθ να απενεργοποιθκεί (π.χ. κατά τθ διάρκεια επιςκευϊν
του πλοίου), απαιτείται να ενθμερωκεί εγγράφωσ και/ι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
(lritgr@yen.gr) θ αρμόδια Τπθρεςία ΤΕΝΑΝΠ / ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ, ϊςτε να
αναλθφκοφν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ το ΕΚΔ. Επίςθσ, τονίηεται ότι θ ςυςκευι πρζπει,
όποτε απαιτθκεί, να τερματίηει τθ λειτουργία τθσ μζςω του παρεχόμενου λογιςμικοφ,
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εκάςτοτε καταςκευαςτι, και ςε καμία περίπτωςη με άμεςη
διακοπή τησ τροφοδοςίασ τησ.
7.5.
Οι πλοιοκτιτεσ απαιτείται να ενθμερϊνουν εγγράφωσ και/ι μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (lritgr@yen.gr και telecoms@yen.gr) τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του
ΤΕΝΑΝΠ (ΚΕΕΠ/ΔΕΠ και ΔΑΝ), ςχετικά με οποιαδιποτε τροποποίθςθ του εξοπλιςμοφ LRIT ι
των αναγνωριςτικϊν ςτοιχείων του πλοίου. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιςτον οι ακόλουκεσ:
(α)
Απενεργοποίθςθ του εξοπλιςμοφ, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι
αςφάλειασ ναυςιπλοΐασ.
(β)
Αντικατάςταςθ του εξοπλιςμοφ LRIT με νεότερο ι διαφορετικοφ
τφπου και γενικά οποιαδιποτε τροποποίθςθ του Αναγνωριςτικοφ Αρικμοφ (Radio
Identification Number).
(γ)
Αλλαγι ονόματοσ πλοίου.
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(δ)
Αποβολι ελλθνικισ ςθμαίασ ι είςοδοσ ςτθν ελλθνικι ςθμαία.
Ειδικότερα, για τθν περίπτωςθ αποβολισ τθσ ελλθνικισ ςθμαίασ και φψωςθ ςθμαίασ
χϊρασ εκτόσ Ε.Ε. (κατ’ επζκταςθ εκτόσ του ΕΚΔ LRIT), απαιτείται θ ζγκαιρη ενθμζρωςθ
των αρμοδίων Τπθρεςιϊν, ϊςτε να ακολουκιςουν οι διαδικαςίεσ απζνταξθσ του
πλοίου από το ΕΚΔ.
7.6. Επίςθσ, υπενκυμίηεται ότι ςτουσ λογαριαςμοφσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
lritgr@yen.gr και telecoms@yen.gr κα πρζπει να αποςτζλλονται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ
ενόσ υπευθφνου για κάθε πλοίο (Ονοματεπϊνυμο, Διεφκυνςθ, Σθλζφωνο, Fax, e-mail), ϊςτε
να ειςαχκοφν από τθν Τπθρεςία μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Βάςθ Δεδομζνων πλοίων LRIT.
Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω απαίτθςθ ιςχφει και για πλοία των οποίων οι Εκκζςεισ
υμμόρφωςθσ ζχουν ιδθ αποςταλεί ςτο ΤΕΝΑΝΠ.
7.7. Οι εταιρίεσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 7.3 και ακολοφκωσ οι Πλοιοκτιτεσ,
πρζπει να βεβαιϊνονται πωσ τα αναγραφόμενα ςτο Πιςτοποιθτικό υμμόρφωςθσ ςτοιχεία,
είναι ορκά, με ιδιαίτερη προςοχή να δίνεται ςτον Αναγνωριςτικό Αρικμό τθσ ςυςκευισ (Radio
Identification Number).
7.8. Σζλοσ, υπενκυμίηεται ότι οι εταιρίεσ που αναφζρονται ςτθν παρ. 7.3,
υποχρεοφνται να αποςτζλλουν άμεςα όλεσ τισ Εκκζςεισ υμμόρφωςθσ (Conformance Test
Reports), που κα πρζπει να ςυντάςςονται εφεξισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο
Παράρτθμα 2 τθσ Εγκυκλίου MSC.1/Circ. 1307:
(α)
τον Πλοιοκτιτθ (και δι’ αυτοφ ςτθν Αρμόδια Αρχι ι Αναγνωριςμζνο
Οργανιςμό ζκδοςθσ των Κυβερνθτικϊν Πιςτοποιθτικϊν αξιοπλοΐασ του Πλοίου) και
(β)
το ΤΕΝΑΝΠ, ςτουσ λογαριαςμοφσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
lritgr@yen.gr και telecoms@yen.gr.

Ο ΑΡΧΘΓΟ

Αντιναφαρχοσ Λ.. ΡΕΝΣΗΕΠΕΡΘ Θ.

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΕΝΩΘ ΕΛΛΘΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ, Α. Μιαοφλθ 85, Πειραιάσ 185 38
2. ΝΑΤΣΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ, Α. Μιαοφλθ 65, Πειραιάσ 185 38
3. ΕΝΩΘ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ, Α. Μιαοφλθ 81, Πειραιάσ 185 38 (fax 210
4280134)
4. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΘΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ, Α. Ποςειδϊνοσ 26, Πειραιάσ 185 31 (fax 210
4226155)
5. ΕΝΩΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ, Α. Μιαοφλθ 87, Πειραιάσ 185 38 (fax 210 4220822)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ
1. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING, κουηζ 6, Πειραιά 185 35

Σελ. 6 από 7

2. BUREAU VERITAS, Αιτωλικοφ 23, Πειραιά 185 45
3. DET NORSKE VERITAS, Ακτι Κονδφλθ 26-28, 185 45 Πειραιά
4. GERMANISHER LLOYD'S, Ακτι Μιαοφλθ 85, Πειραιά, 185 38
5. LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, Α. Μιαοφλθ 87, Πειραιά, 185 38
6. NIPPON KAIJIKYOKAI, Λ. Ποςειδϊνοσ & Πίνδου 1-3, Μοςχάτο, 183 44
7. ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΝΘΟΓΝΩΜΩΝ, Ακτι Μιαοφλθ 23, Πειραιά, 185 35
8. REGISTRO ITALIANO NAVALE, Ακτι Μιαοφλθ 47-49, Πειραιάσ, 185 36
9. KOREAN REGISTER OF SHIPPING, Λ. Ακθνάσ 41, Βουλιαγμζνθ, 16 671
10. CCS (KINEZIKO ΝΘΟΓΝΩΜΟΝΑ), κουηζ 6, Πειραιάσ, 185 36
11. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, Λουδοβίκου 1, Πειραιάσ 185 31
12. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΑ, Ακαδθμίασ 7-9, Ακινα 106 71
13. ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ, Καραΐςκου 111, Πειραιάσ 185 32
14. ΕΝΩΘ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΘ, Καποδιςτρίου 24, Πειραιάσ, 185 31
(fax: 210 4120091)
15. ΠΝΟ, Α. Μιαοφλθ 47-49, Πειραιάσ 18536
16. POLE STAR SPACE APPLICATIONS LTD (μζςω τθσ εταιρείασ Hellenic Radio Services S.A. - GR05, κουηζ
14, 18536 Πειραιάσ), Fax: (+30) 2104282883
17. TRANSAS TELEMATICS LTD (μζςω τθσ εταιρείασ Hellenic Radio Electric Services Ltd., κουηζ 14, 18536
Πειραιάσ), Fax: (+30) 2104181079
18. Δορυφορικζσ και Ναυτιλιακζσ Σηλεπικοινωνίεσ Α.Ε. (OTESAT – MARITEL) (ςε ςυνεργαςία με THRANE
& THRANE) (Αιγάλεω 8, 185 45 Πειραιάσ), Fax: (+30) 2104599600
19. SATPRO INT. LTD & CO KG (Μζςω τθσ εταιρείασ RADIO MARINE ELECTRONICS,
Κολοκοτρϊνθ 150,
185 36 Πειραιάσ), Fax : (+30) 210 4180639
20. FULCRUM MARITIME SERVICES LTD (μζςω τθσ εταιρείασ Intermarine Electronics S.A., Αγ. αράντα 16,
183 46 Μοςχάτο, Fax : (+30) 210 4834257)
21. COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (μζςω τθσ εταιρείασ SRH Marine Electronics S.A., Γραβιάσ 17-19,
185 45 Πειραιάσ, Fax : (+30) 210 4177784)

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1. Γρ. κ. ΤΕΝΑΝΠ (υτα)
2. Γρ. κ. Γ.Γ. (υτα)
3. Γρ. κ. ΑΛ
4. Γρ. κ. Α΄ Τ/Λ
5. Γρ. κ. Β΄ Τ/Λ
6. Γρ. κ. ΔΚΔ΄
7. Γρ. κ. ΕΚΓ΄
8. ΤΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ
9. ΤΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ
10. ΤΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΕΔΑΠΛΕ
11. ΤΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ
12. ΤΕΝΑΝΠ/ΚΕΕΠ/ΔΜΚ
13. ΤΕΝΑΝΠ/ΔΑΝ
14. ΤΕΝΑΝΠ/ΔΝΠΑ
15. ΤΕΝΑΝΠ/ΓΕΜΜΕ (για τη δημοσίευσή του στην ιστοσελίδα του ΥΕΝΑΝΠ)
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