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Θέμα:

Εγκύκλιορ ηος Διεθνούρ Ναςηικού Επιμεληηηπίος (International Chamber of
Shipping - ICS) αναθοπικά με ηην καθιέπωζη Θαλάζζιος Διαδπόμος Αζθαλείαρ
από ηιρ Πολςεθνικέρ Ναςηικέρ Δςνάμειρ (Combined Maritime Forces – CMF)

Εθαπμογή:

Αθοπά ναςηιλιακέρ εηαιπείερ, πλοία ηων οποίων διαπλέοςν ηη θαλάζζια πεπιοσή ηος
Κόλπος ηος Άνηεν, ηηρ Επςθπάρ Θάλαζζαρ και ηος Bab-el-Mandeb ηηρ Τεμένηρ.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο απνζηείινπκε ζπλεκκέλσο ηελ ππό ζηνηρεία MC(17)45 ηεο 8/9/2017 εγθύθιην ηνπ
Γηεζλνύο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ (ICS), ε νπνία αλαθέξεηαη ζε Αλαθνίλσζε ησλ Πνιπεζληθώλ
Ναπηηθώλ Γπλάκεσλ (CMF) πεξί θαζηέξσζεο Θαιαζζίνπ Γηαδξόκνπ Αζθαιείαο (Maritime Security
Transit Corridor – MSTC).
ύκθσλα κε ηελ Αλαθνίλσζε ησλ CMF, ε θαηαγξαθή πξόζθαησλ επηζέζεσλ θαηά εκπνξηθώλ πινίσλ
ζηελ πξναλαθεξόκελε ζαιάζζηα πεξηνρή θαηέδεημε ηελ αλάγθε γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ λένπ Γηαδξόκνπ.
Ωο εθ ηνύηνπ, από ηηο CMF ζπληζηάηαη (recommended) ε ρξήζε ηεο ελ ιόγσ εκπνξηθήο ζαιάζζηαο δηόδνπ
από ηα δηεξρόκελα εκπνξηθά πινία, πέξημ ηεο νπνίαο έρνπλ παξνπζία νη λαπηηθέο δπλάκεηο, πνπ επηρεηξνύλ
θαη επνπηεύνπλ ζηελ ππόςε ζαιάζζηα πεξηνρή. O λένο Γηάδξνκνο Αζθαιείαο απαξηίδεηαη από:
(α) Σνλ Internationally Recommended Transit Corridor – IRTC.
(β) Σo ύζηεκα Γηαρσξηζκνύ Θαιάζζηαο Κπθινθνξίαο (Traffic Separation Scheme-TSS) ηνπ ΒΑΜ θαη
απηό (TSS) Γπηηθά ησλ λήζσλ Hanish.
(γ) Σε δηπιήο θαηεύζπλζεο πνξεία (two-way route) πνπ ζπλδέεη ηνλ IRTC θαη ην BAM TSS.
εκεηώλεηαη όηη ε θαζηέξσζε ηνπ λένπ Θαιάζζηνπ Γηαδξόκνπ δελ επεξεάδεη ηηο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο
ησλ νκαδηθώλ δηειεύζεσλ ή ησλ ελ ζπλνδεία πνιεκηθώλ πινίσλ δηειεύζεσλ ησλ πινίσλ (convoys) ζηνλ
IRTC. Δπίζεο, από πιεπξάο ICS επηζεκαίλεηαη όηη ν λένο Γηάδξνκνο δελ ππνθαζηζηά ηηο πθηζηάκελεο
νδεγίεο αζθαιείαο θαη όηη ε εθαξκνγή ησλ Best Management Practices (version 4) θαη ε εγγξαθή
(registration) ησλ δηεξρόκελσλ εκπνξηθώλ πινίσλ ζηα λαπηηθά Κέληξα MSCHOA θαη UKMTO
παξακέλνπλ αλαγθαίεο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ αζθάιεηα (security) ησλ πινίσλ.
Αλαιπηηθνί ράξηεο θαη πιεξέζηεξε πιεξνθόξεζε κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηνλ ηζηόηνπν:
https://combinedmaritimeforces.com/2017/09/06/guidance-on-maritime-security-transit-corridor/
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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Μεηά ηιμήρ,
Ο Ππόεδπορ
Εμμανοςήλ Σζικαλάκηρ
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