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Θέμα:

Οδηγίερ & ςζηάζειρ από θοπείρ ηηρ Γιεθνούρ Ναςηιλιακήρ
Βιομησανίαρ για ηη Ναςηική Αζθάλεια (Maritime Security)

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη θνξείο ηεο δηεζλνύο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο
(ICS, BIMCO, INTERTANKO, OCIMF, IFSMA, INTERCARGO, INTERMANAGER,
IG P&I Clubs), ζε ζπλεξγαζία κε ηξαηηωηηθνύο Οξγαληζκνύο (EU NAVFOR,
Combined Maritime Forces θ.α.), δεκνζίεπζαλ κηα ζεηξά λέωλ ή αλαζεωξεκέλωλ
θεηκέλωλ πνπ αθνξνύλ ζε νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο πξνο ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο,
πινηάξρνπο θαη κέιε πιεξώκαηνο αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο λαπηηθήο
αζθάιεηαο (maritime security) ζε πεξηθεξεηαθό θαη παγθόζκην επίπεδν. Εηδηθόηεξα,
δεκνζηεύζεθαλ:
α. Η 5η έκδοζη ηων Βέληιζηων Ππακηικών Γιασείπιζηρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ
Πειπαηείαρ (BMP v.5) ζηιρ θαλάζζιερ πεπιοσέρ ηηρ Δπςθπάρ Θάλαζζαρ, ηος Κόλπος
ηος Άνηεν, ηος Ινδικού Ωκεανού και ηηρ Απαβικήρ Θάλαζζαρ.
β. Η 3η έκδοζη ηων Καηεςθςνηήπιων Οδηγιών ππορ Πλοιοκηήηερ, Γιασειπίζηπιερ
Δηαιπείερ και Πλοιάπσοςρ για ηην πποζηαζία από ηην εκδήλωζη πεπιζηαηικών
πειπαηείαρ και ένοπληρ ληζηείαρ ζηην θαλάζζια πεπιοσή ηος Κόλπος ηηρ Γοςϊνέαρ.
γ. Οδηγίερ ππορ Δηαιπείερ, Πλοιάπσοςρ και Μέλη Πληπώμαηορ πος αθοπούν ηην
ανηιμεηώπιζη πεπιζηαηικών πειπαηείαρ και ένοπληρ ληζηείαρ παγκοζμίωρ (νέα
έκδοζη).
Επηπξόζζεηα, εθ κέξνπο ηωλ αλωηέξω θνξέωλ αλαθνηλώζεθε ε δεκηνπξγία ελόο λένπ
ηζηόηνπνπ (www.maritimeglobalsecurity.org), ν νπνίνο απνηειεί ππεξεζία κηαο
ζηάζεωο (one-stop shop) πξνο ηηο εηαηξείεο θαη κέιε πιεξώκαηνο γηα ηελ παξνρή
πιεξνθόξεζεο ζε ζέκαηα Ναπηηθήο Αζθάιεηαο.

ειίδα 2
εκεηώλεηαη όηη ηα πξναλαθεξόκελα θείκελα, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο (Αποθάζεις ηοσ
ΙΜΟ, Οδηγίες Διεθνών Οργανιζμών και Φορέων κλπ.) ζρεηηθά κε ηελ Πεηξαηεία, ηελ
θπβεξλν-αζθάιεηα, ηνπο ιαζξεπηβάηεο πνπ εληνπίδνληαη ζηα πινία, ηηο κεηαλαζηεπηηθέο
ξνέο, ην δηεζλέο ιαζξεκπόξην θαη ηηο έλνπιεο ζπξξάμεηο, όπνπ απηέο ζεκεηώλνληαη,
παγθνζκίωο, δύλαηαη λα αλαδεηεζνύλ ζηνλ ελ ιόγω ηζηόηνπν (Ελόηεηα: Risks/Issues).
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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