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Θέμα:

ICS / 2η Έκδοζη Καηεςθςνηήπιων Γπαμμών ηων οπγανιζμών ηηρ
ναςηιλίαρ για ηην κςβεπνο-αζθάλεια ζηα πλοία

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη νη νξγαληζκνί ηεο λαπηηιίαο, International
Chamber of Shipping (ICS), BIMCO, Cruise Lines International Association (CLIA),
International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO), International
Association of Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηνπ Oil
Companies International Marine Forum (OCIMF), θαζώο θαη ηεο International Union of
Maritime Insurance (IUMI), εμέδσζαλ από θνηλνύ ηελ επηθαηξνπνηεκέλε 2ε έθδνζε ησλ
Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ ζρεηηθά κε ηελ θπβεξλν-αζθάιεηα ζηα πινία (The Guidelines
on Cyber Security Onboard Ships - Version 2.0).
Η 2ε έθδνζε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα αζθάιηζεο (insurance) θαη
ηξόπνπο απνηειεζκαηηθνύ δηαρσξηζκνύ δηθηύσλ, λέεο πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο δηαζύλδεζεο πινίνπ-μεξάο, θαζώο θαη ηξόπνπο ρεηξηζκνύ ηεο αζθάιεηαο
ζηνλ θπβεξλνρώξν θαηά ηνπο θαηάπινπο ησλ πινίσλ ζηα ιηκάληα θαη θαηά ηελ
επηθνηλσλία ηνπο κε ηελ μεξά.
Σα Κεθάιαηα ζρεηηθά κε ηνλ «ζρεδηαζκό έθηαθηεο αλάγθεο» (contingency planning) θαη
ηελ «αληαπόθξηζε θαη αλάθακςε από έλα ζπκβάλ ζηνλ θπβεξλνρώξν» έρνπλ
επαλαδηαηππσζεί πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην γεγνλόο όηη νη Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο απεπζύλνληαη εηδηθά ζε πινία θαη ζηηο από απόζηαζε ζπλζήθεο (remote
conditions), πνπ επηθξαηνύλ, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο άκπλαο ηνπ πινίνπ.
Οη νδεγίεο είλαη επζπγξακκηζκέλεο κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ Δηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ (ΙΜΟ) γηα ηε
δηαρείξηζε ηεο λαπηηιηαθήο θπβεξλν-αζθάιεηαο πνπ πηνζεηήζεθαλ ηνλ Ινύλην ηνπ 2016
[(β) ζρεηηθή εγθύθιηόο καο].
ην λέν ππνθεθάιαην γηα ηελ αζθάιηζε (insurance) πνπ πξνζηέζεθε, εμεηάδεηαη ε
θάιπςε κεηά από έλα ζπκβάλ ζηνλ θπβεξλνρώξν, θαζώο ζεσξείηαη ζεκαληηθό κέξνο ηεο
εθηίκεζεο θηλδύλνπ πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε από ηνλ πινηνθηήηε. Σέινο, ην
παξάξηεκα, ζην νπνίν παξέρνληαη εμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηα δίθηπα, έρεη μαλαγξαθηεί
βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο εκπεηξίαο ησλ πινηνθηεηώλ πνπ δηαρσξίδνπλ ηα δίθηπα ζηα πινία
ηνπο.

ελίδα 2

Οη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ησλ νξγαληζκώλ ηεο λαπηηιίαο δηαηίζεληαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://bit.ly/2tmwGZ3 .
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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