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ΕΠΕΙΓΟΤΑ
Θέκα:

Εζληθή Άζθεζε «ΜΙΝΩΑ 2017»

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη θαηά ην δηάζηεκα 20/9/2017 – 22/9/2017 ζα πξαγκαηνπνηεζεί Εζληθή Άζθεζε
από ην Γεληθό Επηηειείν Ναπηηθνύ (ΓΕΝ) θαη ην Αξρεγείν Λ ΕΛ.ΑΚΣ., ππό ηελ επσλπκία «ΜΙΝΩΑ 2017». Ωο
πεξηνρή ηεο άζθεζεο έρεη νξηζζεί όιε ε ειιεληθή ζαιάζζηα επηθξάηεηα.
Η σο άλσ άζθεζε δηεμάγεηαη ζηε βάζε δνκώλ ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ αθνξνύλ ζηε Ναπηηιηαθή πλεξγαζία θαη Παξνρή
Οδεγηώλ Πινπ ζε Εκπνξηθά Πινία (Naval Co-operation and Guidance for Shipping – NCAGS). εκεηώλεηαη όηη ζην
πιαίζην εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ΝΑΣΟ (NCAGS) έρεη εθδνζεί θαη δηαλεκεζεί ζηα ειιεληθά εκπνξηθά πινία
Ναηντθό εγρεηξίδην ΑΣΡ-2.1 (Guide to Owners, Operators, Masters and Officers). Σν ελ ιόγσ εγρεηξίδην κπνξεί λα
αλαδεηεζεί κέζω Internet Explorer ζηνλ θαησηέξσ ηζηόηνπν:
http://www.shipping.nato.int/nsc/media-centre/downloads/documents.aspx
Η δηεμαγόκελε άζθεζε έρεη ζθνπό ηελ ππνζηήξημε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο κέζσ ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ηεο κε
ηηο εζληθέο Αξρέο πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα θαη ηελ επζύλε λαπηηθνύ ειέγρνπ ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο
ελδηαθέξνληνο, ηελ παξνρή νδεγηώλ (ζπζηάζεσλ) πινπ θαη ηελ ακθίδξνκε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ επί δηαδηθαζηώλ
πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε ηεο «ειεπζεξίαο ηεο
λαπζηπινΐαο (Freedom of Navigation)», παξάιιεια κε ηελ απξόζθνπηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ από ηηο λαπηηθέο
δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Εηδηθόηεξα, ην πξνζδνθώκελν όθεινο γηα ηε λαπηηιηαθή θνηλόηεηα είλαη ε
εμνηθείσζε ησλ πινηάξρσλ θαη ησλ λαπηηιηαθώλ εηαηξεηώλ κε ηηο δηαδηθαζίεο NCAGS, ζηηο νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα
θιεζεί λα ζπκκεηάζρεη νπνηνδήπνηε εκπνξηθό πινίν ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θόζκνπ ηεζνύλ ζέκαηα αζθάιεηαο
πινπ ιόγσ ύπαξμεο απεηιώλ.
ε ό,ηη αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο άζθεζεο επηζεκαίλνληαη ηα θαησηέξσ ζηάδηα:
-

Θα πξαγκαηνπνηεζεί εθπνκπή ζήκαηνο NAVTEX 72 ώξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Άζθεζεο από ην ΓΕΝ, κε
Πξναγγειία από ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία πνπ ζα αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηεο Άζθεζεο θαη ζα δεηείηαη ε
εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ. Σν Πνιεκηθό Ναπηηθό (ΠΝ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Λ/ΕΛ.ΑΚΣ
ζα ζηειερώζεη έλα επηηειείν (Cell Staff Officer NCAGS) ζην Κέληξν Επηρεηξήζεσλ ηνπ Αξρεγείνπ Λ/EΛ.ΑΚΣ
(ΚΕΠΙΥ).

-

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο, ηα παξαπιένληα ή δηεξρόκελα από ηελ πξναλαθεξζείζα ζαιάζζηα πεξηνρή
εκπνξηθά πινία ειιεληθήο ζεκαίαο ή πινηνθηεζίαο (αλεμαξηήησο ζεκαίαο), εθόζνλ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ,
εθπέκπνπλ δήισζε επηζπκίαο κε απνζηνιή κε ηππνπνηεκέλνπ (ειεύζεξνπ) θεηκέλνπ ζην δηεπζύλνλ επηηειείν
κέζω e-mail hellenicncags@navy.mil.gr ή FAX ζηνλ αξηζκό (0030) 210 4633096.

-

Σν επηηειείν NCAGS ζα απνζηείιεη ζηα ζπκκεηέρνληα πινία πίλαθα ηππνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηώλ (Information
Table for Exercise “MINOAS 17”) πξνο ζπκπιήξσζε. Πξνο δηεπθόιπλζε θαη ζθνπό πξν-ελεκέξσζεο ησλ
πινηάξρσλ/αμησκαηηθώλ απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλσο o αλσηέξσ πίλαθαο (πλ: 1). Επηζεκαίλεηαη όηη ην
επηζπλαπηόκελν έληππν πεξηιακβάλεη ηα απνιύηωο αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηα ζπκκεηέρνληα πινία, ηα νπνία
κπνξεί λα δεκνζηνπνηεζνύλ.

-

Σα πινία, ηα νπνία έρνπλ δειώζεη επηζπκία ζπκκεηνρήο, ζηέιλνπλ ην αλσηέξσ ελεκεξσηηθό έληππν
ζπκπιεξσκέλν.
Μεηά ηε ιήςε ηνπ αλσηέξσ ζπκπιεξσκέλνπ εληύπνπ, ζα απνζηαιεί από ην επηηειείν NCAGS ην έληππν
“Sailing Information”. Σν ελ ιόγσ έληππν πεξηιακβάλεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο (ζπζηάζεηο) πξνο ηνλ πινίαξρν
ηνπ εκπνξηθνύ πινίνπ, νη νπνίεο ζα θαιύπηνπλ ελδεηθηηθά δεηήκαηα αζθάιεηαο λαπζηπινΐαο, επηθίλδπλσλ
πεξηνρώλ, θαηαζηάζεηο αλάγθεο, πξνηεηλόκελα αζθαιή δξνκνιόγηα θαη κέηξα απηνπξνζηαζίαο, αλακέλνληαο ηε
κειινληηθή αλάδξαζε ηνπ εκπνξηθνύ πινίνπ κε ηπρόλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηρεηξήζεσλ
από ηνλ λαπηηθό δηνηθεηή.

ειίδα 2

-

Η σο άλσ απνζηνιή ηνπ εληύπνπ ζεκαηνδνηεί θαη ην πέξαο ζπκκεηνρήο ηνπ εκπνξηθνύ πινίνπ ζηελ άζθεζε.

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ζπκκεηνρή ηωλ εκπνξηθώλ πινίωλ ζηελ άζθεζε είλαη επί εζεινληηθήο βάζεο θαη επί ηεο
αξρήο όηη δελ ζα ππάξμνπλ νηθνλνκηθέο επηβαξύλζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θίλεζε ηωλ πινίωλ (no cost – no
delay basis).
Παξαηίζεληαη θαησηέξσ πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο γηα ηελ Άζθεζε «ΜΙΝΩΑ 17»:
Σ/Φ ΚΕΠΙΥ ΑΛ/ΕΛ.ΑΚΣ: (0030) 210 419 1627 θαη 213 137 1627
FAX ΚΕΠΙΥ ΑΛ/ΕΛ.ΑΚΣ: (0030) 210 4633096
E-mail: hellenicncags@navy.mil.gr
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
πλ: 1

Μεηά ηηκήο,
Ο Πξόεδξνο
Εκκαλνπήι Σζηθαιάθεο
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