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Θέµα:

ΥΝΑΝΠ / Αλλαγή τρόπου επικοινωνίας της Εθνικής Αρµόδιας Αρχής του
συστήµατος LRIT µε τις ναυτιλιακές εταιρίες

Εφαρµογή:

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

Σχετικά:

α) Εγκύκλιος ΕΕΕ 7439/23.3.2015
β) Εγκύκλιος ΕΕΕ 7034/22.10.2012
γ) Εγκύκλιος ΕΕΕ 6487/16.7.2009
δ) Εγκύκλιος ΕΕΕ 6322/10.9.2008
ε) Εγκύκλιος ΕΕΕ 6222/21.1.2008

Περίληψη:

H ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (∆ΑΝ) του ΥΝΑΝΠ, ως η Εθνική Αρµόδια
Αρχή του συστήµατος “Long Range Identification and Tracking of ships”
(LRIT), ενηµερώνει για την αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας της µε τις
ναυτιλιακές εταιρίες που διαχειρίζονται πλοία υπό ελληνική σηµαία, από
τηλεφωνική σε αλληλογραφία µέσω µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

Έχουµε την τιµή να σας αποστείλουµε συνηµµένως την υπό στοιχεία ΑΠ. 2223.2/28109/2020/14-52020 εγκύκλιο της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (∆ΑΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) µετά του συνηµµένου της (Συν: 1-2). Με την εν λόγω εγκύκλιο
γνωστοποιείται ότι, εφεξής, η εν λόγω ∆ιεύθυνση θα προβαίνει σε ενηµέρωση των ναυτιλιακών
εταιριών εµπορικών πλοίων υπό ελληνική σηµαία, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για
θέµατα που άπτονται της επιχειρησιακής λειτουργίας του LRIT, όπως σε περίπτωση που γίνει
αντιληπτή δυσλειτουργία ή µη εκποµπή µηνύµατος LRIT. Η επικοινωνία µεταξύ των δύο πλευρών
θα συνεχίζεται µέσω αυτής της ηλεκτρονικής διαδικασίας και θα ολοκληρώνεται µε επιβεβαιωτικό
µήνυµα από την πλευρά της ∆ΑΝ επί της ορθής λειτουργίας της εκάστοτε συσκευής.
Υπενθυµίζεται επίσης µία σειρά από σχετικές υποχρεώσεις των ναυτιλιακών εταιρειών και επιπλέον
ότι επί θεµάτων που αφορούν εκποµπές µηνυµάτων LRIT, δυσλειτουργιών του συστήµατος της
συσκευής LRIT/παρελκόµενου εξοπλισµού, και ενηµέρωση επί αλλαγής σηµαίας, θα πρέπει η
σχετική αλληλογραφία να αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου: lritgr@hcg.gr.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
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ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ * web site : www.pepen.gr
ΤΗΛ: 210-4128604, 210-4133744 * FAX: 210-4179251 *e-mail: info@pepen.gr

