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Θέμα:

Γιεθνέρ Ναςηικό Δπιμεληηήπιο (ICS) / Μέηπα αζθαλείαρ (Security) – Γιαδικαζία
Αναθοπάρ (Reporting) ηυν διεπσομένυν ηυν ςδάηυν ηηρ Λιβύηρ πλοίυν

Δθαπμογή:

Ναςηιλιακέρ εηαιπείερ, ηυν οποίυν ηα πλοία διέπσονηαι από ηην θαλάζζια πεπιοσή
πος εκηείνεηαι από ηιρ ακηέρ ηηρ Λιβύηρ και μέσπι ηον 34° Βόπειο Παπάλληλο.

Πεπίλητη:

Παπέσεηαι ενημέπυζη από ηο ICS αναθοπικά με ηιρ διαδικαζίερ αναθοπάρ
(Reporting Requirements) διέλεςζηρ ηυν εμποπικών πλοίυν από ηην θαλάζζια
πεπιοσή ηηρ Λιβύηρ, πος εκηείνεηαι από ηιρ ακηέρ ηηρ Λιβύηρ και μέσπι ηον 34°
Βόπειο Παπάλληλο.

ε ζπλερεία εθδνζέληωλ εγθπθιίωλ, πνπ αθνξνύζαλ ζηελ θαηάζηαζε αζθαιείαο ηωλ ιηκέλωλ Ληβύεο θαη
ηα ρωξηθά ύδαηα ηεο ελ ιόγω ρώξαο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη ην Γηεζλέο Ναπηηθό
Δπηκειεηήξην (ICS) κε ην ππό ζηνηρεία MC(17)54 από 19/10/2017 έγγξαθό ηνπ (πλ:1) ελεκεξώλεη ηηο
εθνπιηζηηθέο ελώζεηο ζρεηηθά κε δύν πεξηζηαηηθά πνπ πξόζθαηα έιαβαλ ρώξα ζε ζαιάζζηα πεξηνρή
αλνηθηά ηωλ αθηώλ ηεο Ληβύεο, όπνπ εκπνξηθά πινία δέρζεθαλ ππξά από ζθάθε ηεο Ληβπθήο
Αθηνθπιαθήο.
ύκθωλα κε ην ICS, νη πινίαξρνη ηωλ εκπνξηθώλ πινίωλ δελ αληαπνθξίζεθαλ ζε θιήζεηο ζθαθώλ ηεο
Ληβπθήο Αθηνθπιαθήο εθ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλωξίζνπλ θαη λα ηαπηνπνηήζνπλ όηη
πξαγκαηηθά νη θιήζεηο πξνέξρνληαλ από ζθάθε ηεο Αθηνθπιαθήο.
εκεηώλεηαη όηη νη Ληβπθέο Αξρέο έρνπλ επηβάιεη πεξηνξηζκνύο ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή κεηαμύ ηωλ αθηώλ
θαη ηνπ 34νπ Βνξείνπ Παξάιιεινπ ιόγω ζηξαηηωηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Πξνο ηνύην, έρνπλ επαλεθδώζεη
Ναπηηθή Πξναγγειία (NAVWARN), ζύκθωλα κε ηελ νπνία ηα πινία πνπ δηαπιένπλ ηελ ελ ιόγω πεξηνρή
ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο λα επηθνηλωλνύλ κε ηνλ
πιεζηέζηεξν παξάθηην ηαζκό, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νδεγίεο γηα ηνλ αζθαιή πινπ ηνπο. Σα πινία
νθείινπλ λα αλαθνηλώλνπλ, κεηαμύ άιιωλ, ηα ζηνηρεία ηνπο, ηνλ πξννξηζκό ηνπο θαη ην θνξηίν πνπ
κεηαθέξνπλ, 72 ώξεο λωξίηεξα, πξηλ εηζέιζνπλ ζηελ πξναλαθεξζείζα ζαιάζζηα πεξηνρή θαη θαζεκεξηλά
ζηηο 12.00 (Noon).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ίδηα ππνρξέωζε ηζρύεη θαη γηα ηα πινία πνπ έρνπλ ωο πξννξηζκό ηνπο ιηκέλεο ηεο
Ληβύεο θαη πξόθεηηαη λα δηαπιεύζνπλ ηελ πξναλαθεξζείζα ζαιάζζηα πεξηνρή.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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