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Θέµα:

COVID-19 – Ενηµέρωση του IACS για τη συντονισµένη αντιµετώπιση
προβληµάτων λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού

Εφαρµογή:

Στις πλοιοκτήτριες είτε διαχειρίστριες εταιρίες πλοίων ανεξαρτήτως σηµαίας.

Σχετικό:

Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8235/11.3.2020

Περίληψη:

Γνωστοποιείται ανοικτή επιστολή του IACS προς τις ενώσεις της ναυτιλίας δια
της οποίας παρέχεται νεότερη πληροφόρηση για την αντιµετώπιση προβληµάτων
σχετικά µε τις επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις πλοίων που οφείλονται στην
πανδηµία του κορωνοϊού.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου που αφορά στην αντιµετώπιση από τη ∆ιεθνή Ένωση
Νηογνωµόνων (International Association of Classification Societies - IACS) των προβληµάτων σε
επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις πλοίων που προκύπτουν λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού
(COVID-19), έχουµε την τιµή να σας γνωστοποιήσουµε νεότερη σχετική ανοικτή επιστολή του
IACS προς τις ενώσεις της ναυτιλίας. ∆ια της ανωτέρω επιστολής παρέχεται επικαιροποιηµένη και
λεπτοµερής ενηµέρωση για την εκ µέρους των µελών του κοινή πρακτική αντιµετώπισης των
προβληµάτων αυτών. Την ανωτέρω επιστολή και το Προσάρτηµά της µπορείτε να λάβετε από τον
ηλεκτρονικό σύνδεσµο http://iacs.org.uk/covid-19/ επιλέγοντας την ένδειξη open letter to industry.
Σηµειώνεται επίσης ότι η ανωτέρω ιστοσελίδα του IACS περιλαµβάνει και άλλες χρήσιµες
πληροφορίες για το θέµα.
Όπως επισηµαίνεται στο Προσάρτηµα της σχετικής επιστολής, η προβαλλόµενη από τον IACS
αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων αποτελεί την κοινή µεν, αλλά νοµικά µη δεσµευτική,
θέση των µελών του (νηογνωµόνων), δεδοµένου ότι η τελική απόφαση για τον τρόπο αντιµετώπισης
σχετικών ζητηµάτων που αφορά σε κυβερνητικά πιστοποιητικά πλοίου και τις σχετικές µε αυτά
επιθεωρήσεις τους, εναπόκειται στο εκάστοτε µέλος του, το οποίο οφείλει να εξετάσει κατά
περίπτωση τα πραγµατικά περιστατικά και να λάβει υπ’ όψιν του τις σχετικές οδηγίες του ΙΜΟ και
της Αρχής της Σηµαίας του πλοίου.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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