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ΕΠΕΙΓΟΤΑ
Θέμα:

Διακοπή διπλυμαηικών ζσέζευν συπών ηηρ Απαβικήρ σεπζονήζος με
ηο Καηάπ – Επιπηώζειρ ζηιρ διεθνείρ θαλάζζιερ μεηαθοπέρ

Πεπίλητη:

Παπέσεηαι ενημέπυζη αναθοπικά με ηη διακοπή ηυν διπλυμαηικών
και οικονομικών ζσέζευν οπιζμένυν απαβικών συπών με ηο Καηάπ
και ηην επιβολή πεπιοπιζμών ζηη διεθνή ναςζιπλοΐα από/ππορ ηο
Καηάπ.

αο ελεκεξώζνπκε όηη νξηζκέλεο ρώξεο ηεο Αξαβηθήο ρεξζνλήζνπ, ελ πξνθεηκέλσ ε
ανπδηθή Αξαβία, ην Μπαρξέηλ, ε Τεκέλε θαη ηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Εκηξάηα (ΗΑΕ),
θαζώο θαη ε Αίγππηνο, ε Μαπξηηαλία θαη ε Ληβύε, θαηόπηλ ηεο απόθαζήο ηνπο λα
δηαθόςνπλ ηηο δηπισκαηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπο ζρέζεηο κε ην Καηάξ, αλαθνίλσζαλ
ηελ εθαξκνγή, από 6/6/2017, πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ θαηά ηεο ελ ιόγσ ρώξαο, πνπ
αθνξνύλ κεηαμύ άιισλ θαη ηε δηεζλή λαπζηπινΐα.
ην πιαίζην απηό, από ηηο αξκόδηεο Αξρέο νξηζκέλσλ, κέρξη ζηηγκήο, ρσξώλ (Ηλσκέλα
Αξαβηθά Εκηξάηα θαη Μπαρξέηλ) εθδόζεθαλ ζρεηηθέο Αγγειίεο (Notices), κε ηηο νπνίεο
απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε από ηα ρσξηθά ηνπο ύδαηα, θαζώο θαη ε πξνζέγγηζε ζηνπο
ιηκέλεο ηνπο, πινίσλ ππό ζεκαία Καηάξ ή πινίσλ (αλεμαξηήησο ζεκαίαο) ησλ νπνίσλ ν
επόκελνο ή ν πξνεγνύκελνο ιηκέλαο είλαη ή ήηαλ ιηκέλαο ηνπ Καηάξ. Επί ηνπ ζέκαηνο
απηνύ, αλάινγε πιεξνθόξεζε δεκνζηεύζεθε ζην δηεζλή λαπηηιηαθό ηύπν (Lloyd’s List,
Tradewinds).
Λόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ ζέκαηνο πνπ έρεη αλαθύςεη, ε ΕΕΕ δήηεζε από ην αξκόδην
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο λα αλαδεηήζεη θάζε δπλαηή έγθαηξε θαη
έγθπξε πιεξνθόξεζε από ην Τπνπξγείν Εμσηεξηθώλ, κέζσ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ ζηηο ελ
ιόγσ ρώξεο δηπισκαηηθώλ καο Αξρώλ, αλαθνξηθά κε ηελ πθηζηάκελε ζηνπο εθεί ιηκέλεο
θαηάζηαζε, θαζώο θαη γηα ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί θαηά ηνπ Καηάξ θαη
επεξεάδνπλ ηε δηελέξγεηα ησλ δηεζλώλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη κέρξηο όηνπ δηακνξθσζεί πιήξεο εηθόλα ζε ζρέζε κε ηηο
εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Κόιπνπ, θξίλεηαη ζθόπηκε ε επηθνηλσλία κε ηα P&I Clubs,
θαζώο θαη ηνπο θαηά ηόπνπο λαπηηθνύο πξάθηνξεο, πξνθεηκέλνπ λα αληιεζεί ζρεηηθή
ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ πινίσλ ζηνπο ιηκέλεο ησλ σο άλσ
ρσξώλ θαη λα απνθεπρζνύλ πηζαλά πξνβιήκαηα. Πξνο ελεκέξσζή ζαο, επηζπλάπηνληαη
νη εθδνζείζεο αγγειίεο ησλ Αξρώλ ηνπ ιηκέλνο Fujairah θαη Μπαρξέηλ (πλ: 1 θαη 2).

ειίδα 2

Η Έλσζε καο παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο θαη κε λεώηεξε αλαθνίλσζή ηεο ζα
επαλέιζεη, πξνθεηκέλνπ λα γλσζηνπνηεζνύλ λεώηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αλακέλεηαη λα
δνζνύλ, ηόζν από πιεπξάο ειιεληθώλ Αξρώλ όζν θαη ηνπ Δηεζλνύο Ναπηηθνύ
Επηκειεηεξίνπ (International Chamber of Shipping - ICS).
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