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COVID-19 / Έκδοση Ναυτιλιακής Αγγελίας (υπ’ αριθμ. 10/2020) από την
Australian Maritime Safety Authority (AMSA) σε σχέση με τη μέγιστη διάρκεια
συνεχόμενης υπηρεσίας των ναυτικών στα πλοία ( Πλοιοκτήτριες / διαχειρίστριες
εταιρείες πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, τα οποία προσεγγίζουν σε λιμένες της
Αυστραλίας)

Σας γνωρίζουμε ότι η AMSA εξέδωσε την υπ’ αριθ. 10/2020 Ναυτιλιακή Αγγελία (Marine Notice),
με την οποία αναθεωρείται το καθεστώς συμμόρφωσης και εφαρμογής της MLC 2006, που ισχύει
στους λιμένες της Αυστραλίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, σε σχέση με τη
μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια υπηρεσίας των ναυτικών στα πλοία, χωρίς λήψη αδείας, με ισχύ για
το χρονικό διάστημα από 16.11.2020 έως και 28.2.2021.
Συγκρατείται ότι στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες κάποιος ναυτικός υπηρετεί για συνεχόμενο
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έντεκα (11) μηνών, εφ’ όσον υπάρχει εν ισχύ σύμβαση
ναυτολόγησης, ο πλοίαρχος οφείλει να παρουσιάσει σχέδιο επαναπατρισμού (repatriation plan) του
ναυτικού, εγκεκριμένο από το Κράτος Σημαίας, το οποίο θα πρέπει να μεριμνά για τον
επαναπατρισμό του ναυτικού πριν τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων μηνών συνεχούς υπηρεσίας. Η
επέκταση συμβάσεων ναυτολόγησης για χρονικό διάστημα πέραν των δεκατεσσάρων (14) μηνών
συνεχούς υπηρεσίας δεν θα γίνεται αποδεκτή, εκτός αν ο πλοιοκτήτης ή ο πλοίαρχος αποδείξουν ότι:
•
•
•

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον επαναπατρισμό του ναυτικού χωρίς
αποτέλεσμα.
Ο ναυτικός συναινεί εγγράφως στην χρονική επέκταση της σύμβασης.
Έχει καταρτισθεί σχέδιο για τον επαναπατρισμό του ναυτικού εντός μηνός.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε περίπτωση διαπίστωσης, κατά την επιθεώρηση από το Port State
Control, ότι κάποιος ναυτικός δεν έχει εν ισχύ σύμβαση ναυτολόγησης, απαιτείται από τον πλοίαρχο
είτε να ανανεώσει την σύμβαση ναυτολόγησης του ναυτικού είτε να μεριμνήσει για τον
επαναπατρισμό του ναυτικού.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η Ναυτιλιακή Αγγελία υπ’ αριθμ. 10/2020 υπερισχύει της προγενέστερης
ομοίας υπ’ αριθμ. 4/2020, η οποία σας είχε γνωστοποιηθεί με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο ΕΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της Marine Notice 10/2020 δύναται να αναζητηθεί στον κάτωθι διαδικτυακό
σύνδεσμο:
https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/index-marine-notices
Με εκτίμηση,
Γραμματεία ΠΕΠΕΝ

