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Θέµα:

COVID-19 – Κοινοποίηση εγκυκλίου του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού
(IMO) για την εύρυθµη λειτουργία της ναυτιλιακής δραστηριότητας

Σχετικά:

(α) Εγκύκλιος ΕΕΕ 8224/17.2.2020
(β) Εγκύκλιος ΕΕΕ 8222/11.2.2020
(γ) Εγκύκλιος ΕΕΕ 8220/6.2.2020
(δ) Εγκύκλιος ΕΕΕ 8217/5.2.2020
(ε) Εγκύκλιος ΕΕΕ 8215/29.1.2020
(στ) Εγκύκλιος ΕΕΕ 8210/23.1.2020

Περίληψη:

Κοινοποιείται νεότερη εγκύκλιος του ΙΜΟ σχετικά µε θέµατα εφαρµογής και
επιβολής των ∆ιεθνών Συµβάσεων προκειµένου να αντιµετωπιστούν ευρύτερες
δυσµενείς επιπτώσεις στην εύρυθµη λειτουργία των πλοίων από την εξάπλωση
του νέου στελέχους του κοροναϊού (COVID-19).

Με την (β) σχετική εγκύκλιο σας είχαµε ενηµερώσει για τις συνιστώµενες αναλυτικές προφυλάξεις
προς µείωση του κινδύνου µετάδοσης του νέου στελέχους κοροναϊού (COVID-19). Με τη
συνηµµένη νεότερη εγκύκλιό του ο ΙΜΟ αναγνωρίζει τις ευρύτερες δυσµενείς επιπτώσεις στην
λειτουργία της ναυτιλιακής δραστηριότητας και συµπληρώνει την ανωτέρω οδηγία για θέµατα
εφαρµογής και επιβολής των οργάνων του (∆ιεθνών Συµβάσεων, Αποφάσεων κ.α.) προς
αντιµετώπισή τους.
Με την συµπληρωµατική οδηγία ζητείται η συνεργασία των αρχών της Σηµαίας και του Λιµένα
καθώς και όλων των λοιπών ενδιαφεροµένων µερών για να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της
ναυτιλιακής δραστηριότητας. Παράλληλα, ο ΙΜΟ υποδεικνύει ότι οι αρχές για την αποφυγή µη
αναγκαίων περιορισµών και καθυστερήσεων των πλοίων είναι ενσωµατωµένες στα άρθρα Ι και V
της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τη ∆ιευκόλυνση της ∆ιεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης (Convention on
Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) καθώς και στο 6ο Μέρος του Παραρτήµατος
αυτής. Επίσης, ο ΙΜΟ παραπέµπει σε µια σειρά από όργανά του που περιλαµβάνουν διατάξεις, οι
οποίες µπορεί να αφορούν και στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων στη ναυτιλία από την εξάπλωση
του εν λόγω ιού.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας και των πλοιάρχων που ταξιδεύουν ή πρόκειται να ταξιδέψουν
στις πληγείσες από τον κοροναϊό περιοχές προς αποφυγή/ελαχιστοποίηση των εξ αυτού επιπτώσεων.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
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