ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1916

Προς τα
Αξιότιµα Μέλη της
Π.Ε.Π.Ε.Ν.

Πειραιάς, 19.3.2020

Θέµα:

IMO / Οδηγίες για την θεώρηση των πιστοποιητικών των ναυτικών (STCW
certificates) στο πλαίσιο της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19)

Περίληψη:

Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (IMO) προτρέπει τις αρµόδιες Αρχές των
Κρατών Μελών να ακολουθούν ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση, όσον
αφορά στην επέκταση της ισχύος των πιστοποιητικών των ναυτικών, που
εκδίδονται σύµφωνα µε την STCW 1978 και των οποίων η διάρκεια ισχύος λήγει
χωρίς να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης θεώρησής τους, λόγω των περιορισµών
που έχουν επιβληθεί διεθνώς εξαιτίας της πανδηµίας του νέου κορονοϊού.

Έχουµε την τιµή να παραθέσουµε συνηµµένως την εγκύκλιο υπ’ αριθµ. 4204/Add.5/17.3.2020
‘Coronavirus (COVID-19) Guidance relating to the certification of seafarers’, που εξέδωσε ο ∆ιεθνής
Ναυτιλιακός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών (UN International Maritime Organization – IMO),
στο πλαίσιο λήψης έκτακτων µέτρων, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού (COVID-19). Με την
ανωτέρω εγκύκλιο, ο ΙΜΟ προτρέπει τις αρµόδιες Αρχές των Κρατών Μελών (Issuing
Administrations) να επεκτείνουν την ισχύ και να προβαίνουν σε θεωρήσεις (endorsements) των
πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση STCW 1978, καθώς επίσης ενθαρρύνει
τις Αρχές Ελέγχου του Κράτους Λιµένα (Port State Control Authorities) να αποδέχονται τα
πιστοποιητικά και τις θεωρήσεις, των οποίων η ισχύς επεκτάθηκε κατά τα ανωτέρω, υιοθετώντας µια
ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση.
Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που ανακύπτουν σε σχέση µε
τα πιστοποιητικά STCW, για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης θεώρησης (revalidation),
λόγω των περιοριστικών µέτρων που εφαρµόζονται παγκοσµίως για την αντιµετώπιση της πανδηµίας
του κορονοϊού.
Επίσης, µε την ίδια εγκύκλιο καλούνται τα Κράτη Μέλη του IMO να γνωστοποιήσουν στον
Οργανισµό γενικές πληροφορίες για τις πρακτικές που υιοθετούνται από τις αρµόδιες Αρχές και τις
Αρχές Ελέγχου Κράτους Λιµένα, οι οποίες στη συνέχεια θα δηµοσιοποιηθούν από τον ΙΜΟ.
Τέλος, υπενθυµίζεται η υπ’ αριθµ. 8242/17.3.2020 εγκύκλιος ΕΕΕ που αφορά σε οδηγίες του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τη θεώρηση των πιστοποιητικών σωστικών
και πυροσβεστικών µέσων και ιατρικής µέριµνας που έχουν εκδοθεί από τις αρµόδιες ελληνικές
Αρχές για Έλληνες ναυτικούς.
Παρακαλείσθε για την ενηµέρωσή σας.
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