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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πειραιάς, 16 Απριλίου 2020
Ο ΥΝΑΝΠ κ. Γιάννης Πλακιωτάκης καλεί τον ΙΜΟ να λάβει µέτρα για τον επαναπατρισµό
των ναυτικών και την αντικατάσταση τους µετά την πανδηµία
Την λήψη µέτρων για την άµεση αντιµετώπιση του µείζονος θέµατος της αντικατάστασης των
πληρωµάτων και τον επαναπατρισµό των ναυτικών που παραµένουν στα πλοία εξαιτίας της
πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 ζητά ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.
Γιάννης Πλακιωτάκης µε επιστολή του προς τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισµού (ΙΜΟ) κ. Kitack Lim.
Η πρωτοβουλία του κ. Πλακιωτάκη στοχεύει στην αντιστάθµιση, στο µέτρο του δυνατού, των
µέτρων περιορισµού µετακινήσεων προσώπων που έχουν ληφθεί από µεγάλο αριθµό κρατών
για τον περιορισµό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και έρχεται σε συνέχεια της δυνατότητας
που έχει ήδη παρασχεθεί από την Ελλάδα και άλλες ναυτιλιακές χώρες για ολιγόµηνη
επέκταση της διάρκειας των ατοµικών συµβάσεων ναυτικής εργασίας (µε τη συναίνεση των
ναυτικών), καθώς και της ισχύος των πιστοποιητικών ικανότητας των ναυτικών και των
πιστοποιητικών των πλοίων.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 80% του παγκόσµιου εµπορίου µεταφέρεται δια θαλάσσης, η
συνέχιση παροχής θαλάσσιων µεταφορικών υπηρεσιών έχει καθοριστική στρατηγική σηµασία
για την παγκόσµια οικονοµία και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο ο ΙΜΟ να αναλάβει δράση
ώστε να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.
Αναφερόµενος στην πρωτοβουλία του αυτή, ο κ. Πλακιωτάκης υπογράµµισε τα εξής:
«Η απρόσκοπτη διενέργεια των θαλάσσιων µεταφορών, µέσω των οποίων διενεργούνται
µεταφορές πρώτων υλών, φαρµάκων και ιατρικών ειδών, ενεργειακών προϊόντων, τροφίµων
καθώς και άλλων ζωτικής σηµασίας αγαθών, πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στις κύριες
επιδιώξεις των Κυβερνήσεων.
Σήµερα η Ελλάδα αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να ζητήσει από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισµό, τον ΙΜΟ να προωθήσει µία παγκόσµια προσέγγιση για να διευκολύνεται η
αντικατάσταση των πληρωµάτων και ο επαναπατρισµός των ναυτικών, ως αναγκαίο
προαπαιτούµενο για την απρόσκοπτη συνέχεια του θαλασσίου εµπορίου.

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς, τηλ.: 213137-1714, fax: 210-4191590
website: www.hcg.gr , e-mail: mme@yna.gov.gr

Η υποστήριξη της ναυτιλιακής δραστηριότητας αποτελεί πρώτη µας προτεραιότητα αυτές τις
κρίσιµες στιγµές, αποτελεί όµως και στρατηγική µας επιλογή γιατί οι θαλάσσιες µεταφορές είναι
αυτές που θα επιτρέψουν στην παγκόσµια οικονοµία και τη χώρα µας να επιστρέψουν το
συντοµότερο δυνατόν στην κανονικότητα και την ανάπτυξη», κατέληξε.
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