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ΘΕΜΑ:Παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο τεκμηρίωσης της αποκατάστασης
ΜΣ, παρατηρήσεων και ευρημάτων ελέγχων εταιρειών και πλοίων.

Σας γνωρίζουμε όσον αφορά τον τρόπο αποκατάστασης των ΜΣ , παρατηρήσεων και
ευρημάτων που διαπιστώνονται κατά την διενέργεια ελέγχων στα πλαίσια του
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ISM Code) από ελεγκτές
υπηρεσίας μας τα εξής:
1. Όλες οι διαπιστούμενες Μη Συμμορφώσεις, παρατηρήσεις και ευρήματα κατά την
διενέργεια ελέγχων πρέπει να αποκαθίστανται με λήψη καταλλήλων διορθωτικών
ενεργειών που θα πρέπει να λαμβάνονται είτε από την εταιρεία είτε το πλοίο κατά
περίπτωση μέσα σε συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες που προβλέπονται από την
Απόφαση Α.788(19) ΙΜΟ και οι οποίες τίθενται από τους ελεγκτές και επιδίδονται
ενυπογράφως στους ελεγχόμενους για τις κατά μέρος τους σχετικές ενέργειες.
2. Η τεκμηρίωση της έγκαιρης υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών μέσα στις
ταχθείσες προθεσμίες , στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος, θα γίνεται
μέσω σχετικών παραστατικών στοιχείων, τα οποία προς περιορισμό της γραφειοκρατίας
δεν θα προσκομίζονται πλέον στην υπηρεσία μας , αλλά θα πρέπει να τηρούνται
οπωσδήποτε στα γραφεία των εταιρειών αλλά και στα πλοία κατά περίπτωση και να
επιδεικνύονται στους ελεγκτές κατά την διενέργεια του προσεχούς ετησίου ελέγχου της
εταιρείας. Οι ελεγκτές θα καταχωρούν σχετική εγγραφή για το κλείσιμο της Μη
Συμμόρφωσης στην αντίστοιχη σελίδα "ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ " , εφόσον
διαπιστώσουν ότι τα τηρούμενα παραστατικά στοιχεία καλύπτουν πλήρως το περιεχόμενο
της ληφθείσας διορθωτικής ενέργειας μέσα στην προθεσμία που είχε ταχθεί.
3. Όσον αφορά την διαδικασία υποβάθμισης των Σημαντικών Μη Συμμορφώσεων σε Μη
Συμμορφώσεις εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην σχετική
απόφασηΑ.788(19) ΙΜΟ , που απαιτεί άμεσο επιτόπιο έλεγχο από τους ελεγκτές μας, είτε
άμεση προσκόμιση σχετικών παραστατικών στοιχείων στην υπηρεσία μας, πρό της
έκδοσης η θεώρησης του κατά περίπτωση πιστοποιητικού (DOC ή SMC) ή πρό απόπλου
του πλοίου.

4. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση η απορία επί των παραπάνω μπορείτε να με την
Υπηρεσία μας.

Ο Κλαδάρχης
Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΠΟΜΕΛΑΚΗΣ Ν.

