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Θέµα:

ICS / Προειδοποίηση ναυτιλιακών εταιρειών για τις κυρώσεις που επιβάλλονται
από τις Αρχές του Μεξικού σε περίπτωση εύρεσης ναρκωτικών επί του πλοίου

Εφαρµογή:

Πλοιοκτήτριες / ∆ιαχειρίστριες Εταιρείες, των οποίων τα πλοία, ανεξαρτήτως
σηµαίας, προσεγγίζουν σε λιµένες του Μεξικού.

Περίληψη:

Παρέχονται συστάσεις από το ICS, το IG of P&I Clubs, την BIMCO και την
InterManager προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα µέλη πληρώµατος πλοίων,
που προσεγγίζουν λιµένες του Μεξικού, σχετικά µε τη διαχείριση περιστατικού,
που αφορά στην εύρεση ναρκωτικών επί του πλοίου και την επιβολή διοικητικών
και ποινικών κυρώσεων από τις Αρχές.

Έχουµε την τιµή να σας αποστείλουµε συνηµµένως την προειδοποίηση (Alert) που εξέδωσαν από
κοινού το ICS, το IG of P&I Clubs, η BIMCO και η InterManager σχετικά µε καταγεγραµµένα
περιστατικά κράτησης (detention) πλοίων στους λιµένες του Μεξικού και σύλληψης µελών
πληρώµατος, όταν εντοπίζονται ναρκωτικές ουσίες επί των πλοίων.
Από τους προαναφερόµενους Οργανισµούς επισηµαίνεται ότι τέτοιου είδους περιστατικά
καταγράφονται, κυρίως, στους λιµένες της Altamira και της Ensenada, καθώς και σε άλλους λιµένες
του Μεξικού, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες, αν και το ίδιο το
πλήρωµα ανακαλύπτει και αναφέρει στις αρµόδιες Αρχές του Μεξικού την εύρεση ναρκωτικών
ουσιών επί του πλοίου, επιβάλλονται οι προαναφερθείσες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Από πλευράς του ICS και των λοιπών Οργανισµών συνιστάται στις εταιρείες, σε περίπτωση
αµφιβολίας για τη λήψη συγκεκριµένων προληπτικών µέτρων που µπορούν να πάρουν τα πλοία
τους πριν τη φόρτωση, ειδικότερα όταν προέρχονται από λιµένα της Νοτίου Αµερικής (Κολοµβία,
Ισηµερινός, Παναµάς), και πριν την άφιξή τους στο Μεξικό, να έρχονται σε επικοινωνία µε τα P&I
Clubs.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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