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Θέµα:

Ναυτική ασφάλεια (Maritime Security) στον Κόλπο του Οµάν

Εφαρµογή:

Πλοία ανεξαρτήτως σηµαίας, που διαπλέουν την θαλάσσια περιοχή
του Κόλπου του Οµάν.

Έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε ότι το ∆ιεθνές Ναυτικό Επιµελητήριο
(International Chamber of Shipping- ICS), µε αφορµή τα περιστατικά της 13/6/2019, που
αφορούν στα υπό σηµαία Νήσων Μάρσαλ και Παναµά δεξαµενόπλοια «Front Altair»
και «Kokuka Courageous» αντίστοιχα, ενώ αυτά ευρίσκονταν στην θαλάσσια περιοχή
του Κόλπου του Οµάν, εξέδωσε σχετική εγκύκλιο µε την οποία παρέχει ενηµέρωση οδηγίες αναφορικά µε το διάπλου πλοίων από τα Στενά του Ορµούζ.
Σύµφωνα µε το ICS, τα εν λόγω περιστατικά φέρεται να προσοµοιάζουν µε εκείνα που
εκδηλώθηκαν κατά δεξαµενοπλοίων στην περιοχή της Fujairah την 12/5/2019. Από το
ICS υπενθυµίζεται η πρόσφατη αναθεώρηση του καταλόγου Hull War, Piracy, Terrorism
and related Perils Listed Areas που εξέδωσε το Lloyds Joint War Risk Committee, ενώ
παρέχεται µια σειρά από συστάσεις προς τα πλοία, σε περίπτωση που διαπλεύσουν την
εν λόγω περιοχή.
Ειδικότερα, τα πλοία καλούνται, µεταξύ άλλων:
•

•

να συνεχίσουν να ακολουθούν τις διαδικασίες καταγραφής (registration) και
υποβολής αναφορών (Reporting), όπως αυτές περιγράφονται στο Ναυτικό
Χάρτη Q6099 και στο κείµενο των Βέλτιστων Πρακτικών ∆ιαχείρισης για την
αντιµετώπιση της Πειρατείας - Best Management Practices -BMP 5,
να υποβάλλουν σχετικές αναφορές για περιστατικά ναυτικής ασφάλειας,
συµπεριλαµβανοµένης κάθε ύποπτης συµπεριφοράς, προς τα αρµόδια Κέντρα
Ναυτικής Ασφάλειας (UKMTO, MSCHOA και Combined Maritime Forces CMF),

Σελίδα 2
•

να παραµένουν σε υψηλή κατάσταση εγρήγορσης, λαµβάνοντας προληπτικά
µέτρα (διενέργεια περιπολιών ασφάλειας, τήρηση συνεχούς ακρόασης VHF και
επικοινωνίας µε τις παράκτιες Αρχές),

•

να εφαρµόζουν µέτρα ασφάλειας (security measures) ισοδύναµα µε το επίπεδο
ασφάλειας ISPS Security Level 2,

•

να εξετάζουν µέτρα βελτίωσης για το υδατοστεγές κλείσιµο του κύτους (closing
selected doors and hatches),

•

θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι χώροι κατάκλισης του πληρώµατος βρίσκονται
πάνω από την θάλασσα (waterline),

•

•

θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ειδικότερες οδηγίες (ΑΤΡ-02.1) που αφορούν
στη συνεργασία των πλοίων µε τις ναυτικές δυνάµεις, το κείµενο των οποίων
δύναται να αναζητηθεί στον ιστότοπο: www.maritimeglobalsecurity.org,
θα πρέπει να διατηρούν συνεχή επικοινωνία µε τους ασφαλιστές.

Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος

Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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