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Θέµα: ΥΝΑΝΠ / Port State Control - Κοινή Εκστρατεία Συγκεντρωτικού Ελέγχου
(CIC) συστηµάτων/διαδικασιών ανάγκης (Emergency Systems and Procedures)
Εφαρµογή: Σε όλα τα πλοία που καταπλέουν στους λιµένες των χωρών µελών των
Paris και Tokyo MoUs.
Περίληψη: Η εγκύκλιος ενηµερώνει για την από 1η Σεπτεµβρίου µέχρι και 30
Νοεµβρίου 2019 κοινή εκστρατεία συγκεντρωτικού ελέγχου από επιθεωρητές κρατών
λιµένων για τον έλεγχο συστηµάτων ανάγκης και των σχετικών διαδικασιών
ενεργοποίησης και λειτουργίας τους, περιλαµβανοµένων και των σχετικών
γυµνασίων, στα πλοία που θα καταπλεύσουν στους λιµένες των χωρών µελών των
ανωτέρω δύο MoUs.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι η ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µε την επισυναπτόµενη εγκύκλιό της
(Συν:1) µας γνωστοποίησε ότι οι Ναυτιλιακές Αρχές των Paris και Tokyo MoUs
αποφάσισαν από κοινού τη διενέργεια τρίµηνης στοχευµένης εκστρατείας, µε έναρξη από
1η Σεπτεµβρίου 2019, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι τα πλοία έχουν τη δυνατότητα να
ανταποκριθούν επιτυχώς σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Στην εγκύκλιο του Υπουργείου επισηµαίνονται οι κύριες στοχεύσεις της εν λόγω
εκστρατείας και παρατίθεται συνηµµένο σχετικό ερωτηµατολόγιο που καλύπτει
επιλεγµένα σηµεία βάση του οποίου οι επιθεωρητές των κρατών λιµένων, στo πλαίσιο των
συνήθων επιθεωρήσεων, θα διενεργήσουν και τους ανωτέρω στοχευµένους ελέγχους. Οι
κυριότερες σχετικές ελλείψεις φορτηγών πλοίων που µπορεί να επισύρουν ακόµη και
κράτηση του πλοίου συνδέονται µε προβλήµατα στην λειτουργία των συστηµάτων
ανάγκης (emergency source of power/generator, emergency lighting, emergency fire pump)
και στα γυµνάσια αντιµετώπισης πυρκαγιών/πυρόσβεσης και εγκατάλειψης του πλοίου
(fire and/or abandon ship drills).
Επιπρόσθετα, προς υποβοήθηση της προετοιµασίας των πλοίων ενόψει των εν λόγω
ελέγχων, παρατίθεται σχετική αναλυτική πληροφόρηση του ∆ιεθνούς Ναυτικού
Επιµελητηρίου (ICS) (Συν:2) για την προετοιµασία των πλοίων και των πληρωµάτων τους
επί του προαναφερθέντος κοινού ερωτηµατολογίου.

Την ανωτέρω πολιτική των δύο MoUs αναµένεται, όπως και κατά το παρελθόν, να
υιοθετήσουν και άλλα MoUs, όπως αυτά της Μαύρης Θάλασσας, του Ινδικού Ωκεανού,
της Μεσογείου, του Riyadh και του Viña del Mar, µε σκοπό να διενεργήσουν
πανοµοιότυπες εκστρατείες συγκεντρωτικού ελέγχου κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα.
Ευθύς ως λάβουµε σχετική επίσηµη πληροφόρηση θα επανέλθουµε µε νεότερη εγκύκλιό
µας.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
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