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Εγκύκλιος I.S.M./009/07/96.
1.
Όπως είναι γνωστό, το Κεφάλαιο IX της Δ.Σ.. SOLAS και οι διατάξεις της Απόφασης Α.788(19)
του ΙΜΟ " Οδηγίες προς τις Αρχές για την εφαρμογή του Δ.Κ.Α.Δ. " παρά το γεγονός ότι αναφέρονται
στα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Πιστοποιητικά και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για
τον έλεγχο και την πιστοποίηση εταιρείας και του πλοίου, εν τούτοις δεν διευκρινίζουν τη διαδικασία
του ελέγχου εταιρειών που διαχειρίζονται πλοία διαφορετικών σημαιών. ( Companies operating multiflagged ships ).
2.
Υπό τις παρούσες διατάξεις αφήνεται εννοηθεί ότι μια τέτοια εταιρεία θα μπορούσε να
επιθεωρηθεί τόσες φορές, όσες και ο αριθμός των σημαιών που φέρουν τα πλοία της, από τις αρμόδιες
αρχές των κρατών αυτών των σημαιών.
3.
Η χώρα μας από την πρώτη στιγμή προσπάθησε ώστε να δοθεί μία λύση στο πρόβλημα αυτό
υποβάλλοντας συγκεκριμένη πρόταση στην αρμόδια Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) κατά τη
διάρκεια της 64ης Συνόδου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
4.
Πρόσφατα στη 66η Σύνοδο της MSC συζητήθηκε εκ νέου το θέμα με αποτέλεσμα να εκδοθεί
εγκύκλιος MSC Circ, η οποία περιέχει ορισμένα θετικά σημεία. Με βάση την εγκύκλιο αυτή :
α. Καλούνται οι εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία πολλών σημαιών να υποβάλουν αίτηση
(τουλάχιστον 12 μήνες πριν την ημερομηνία εφαρμογής του Κώδικα ) προς μία από τις Αρχές των
σημαιών που φέρουν τα πλοία της, προτείνοντας σχέδιο στο οποίο να αναφέρεται η Αρχή από την οποία
επιθυμούν να ελεγχθούν και γενικά τη διαδικασία για πιστοποίηση.
β. Η αρμόδια Αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση θα πρέπει να έλθει σε συμφωνία με τις άλλες
Αρχές, ώστε τελικά η εταιρεία να ελεγχθεί μία μόνο φορά. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα πρέπει να είναι ο
έλεγχος της εταιρείας από μία Αργή, με βάση τα αποτελέσματα του οποίου, οι υπόλοιπες Αρχές θα πρέπει
να εκδώσουν τα δικά τους Έγγραφα Συμμόρφωσης.
γ. Όλες οι αρμόδιες Αρχές καλούνται να συνεργασθούν με θετική διάθεση ώστε να επιτευχθεί ο
παραπάνω στόχος.
5.
Το Υ.Ε.Ν. προτίθεται σε περίπτωση υποβολής αίτησης από εταιρεία πολλών σημαιών να
προχωρήσει σε ενημέρωση των υπολοίπων ενδιαφερομένων κρατών ώστε να επιτύχει την ανωτέρω
σύμφωνη γνώμη τους.

6.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για τις παραπάνω δυνατότητες. Για παροχή
περισσοτέρων διευκρινήσεων τα μέλη σας μπορούν να έρχονται σε επαφή με το αρμόδιο τμήμα της
Δ.Ε.Ε.Π.
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6. Π.Ε.Μ.Ε.Ν.
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