ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1916

Προς τα
Αξιότιµα Μέλη της
Π.Ε.Π.Ε.Ν.

Πειραιάς, 11.3.2020

Θέµα:

COVID-19 – Οδηγίες για την εύρυθµη λειτουργία των πλοίων

Σχετικά:

(α) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8234/6.3.2020
(β) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8233/5.3.2020
(γ) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8232/4.3.2020

Περίληψη:

Παρέχεται πληροφόρηση του IACS για την αντιµετώπιση προβληµάτων στα
πλοία λόγω καθυστερήσεων που οφείλονται στην εξάπλωση του κορονοϊού.

Με την (β) σχετική εγκύκλιο, σας έχουµε ενηµερώσει για την ευελιξία που παρέχεται από το
πλαίσιο εφαρµογής και επιβολής των οργάνων του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ)
σε περιπτώσεις πλοίων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού,
όπως προκύπτει από την πρόσφατη εγκύκλιό του µε αριθ. 4204/Add.1/19-2-2020. Παράλληλα, η
∆ιεθνής Ένωση Νηογνωµόνων (International Association of Classification Societies - IACS),
ανταποκρινόµενη θετικά στην πρόσκληση της ΕΕΕ, ανέλαβε να συντονίσει τα µέλη της και σε
θέµατα κλάσης, δηλαδή πέραν του ρόλου τους ως Αναγνωρισµένων Οργανισµών. Στο πλαίσιο
αυτό, ο IACS µας ενηµέρωσε ότι:
•

•

•

Τα µέλη του θα αντιµετωπίζουν κατά περίπτωση κάθε αίτηµα που αφορά στην απονοµή /
διατήρηση της κλάσης πλοίου που αντιµετωπίζει σχετικό πρόβληµα σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που έχει κάθε µέλος και αφορά σε περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας ή/και
«εξαιρετικών περιστάσεων» (exceptional circumstances).
Η αντιµετώπιση αυτή από τα µέλη του είναι σύµφωνη µε την ισχύουσα «∆ιαδικαστική
Απαίτηση» (Procedural Requirement) 1C που ορίζει το πλαίσιο για την ισχύ, την παύση,
την επανένταξη κλπ της κλάσης ενός πλοίου σε περίπτωση που καταστεί εκπρόθεσµη
κάποια Επιθεώρηση ή Παρατήρηση (Recommendation / Condition of Class). Το κείµενο
της ανωτέρω Απαίτησης που δεσµεύει την σχετική διαδικασία κάθε µέλους του µπορείτε
να το αναζητήσετε στον κάτωθι διαδικτυακό σύνδεσµο:
http://www.iacs.org.uk/publications/procedural-requirements/1-10/
Τέλος, ο IACS θα συνεχίσει την παρακολούθηση των εξελίξεων και δηλώνει έτοιµος από
κοινού µε τα µέλη του να επέµβει συντονισµένα προς υποστήριξη της ναυτιλίας και των
κρατικών αρχών για την πρακτική αντιµετώπιση των σχετικών προβληµάτων.

Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας και κατά περίπτωση των πλοιάρχων των υπό τη
διαχείρισή σας πλοίων.
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