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Πειπαηεία δεξαμενοπλοίος Aris 13, ζημαίαρ Κομόπερ, ανοικηά ηυν
ακηών ηηρ ομαλίαρ
Γνυζηοποιείηαι η εκδήλυζη πειπαηείαρ ζε δεξαμενόπλοιο
ανεθοδιαζμού καςζίμυν – ςζηάζειρ ηος EUNAVFOR ππορ
εηαιπείερ / πλοιάπσοςρ πλοίυν, πος διαπλέοςν ηην ανυηέπυ θαλάζζια
πεπιοσή.

αο γλσξίζνπκε όηη ηελ 13/3/2017, ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ηνπ δηεζλνύο ηύπνπ αιιά
θαη ζρεηηθήο ελεκέξσζεο από ην Γηεζλέο Ναπηηθό Δπηκειεηήξην (International Chamber
of Shipping - ICS) θαη ηνλ ηζηόηνπν ηεο Ναπηηθήο Γύλακεο ηεο ΔΔ (EU NAVFOR) πνπ
επηρεηξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Κόιπνπ ηνπ Άληελ, εθδειώζεθε πεηξαηεία ζην
δεμακελόπινην αλεθνδηαζκνύ θαπζίκσλ, Aris 13, ζεκαίαο Κνκόξεο, ην νπνίν δηέπιεε ηε
ζαιάζζηα πεξηνρή αλνηθηά ησλ αθηώλ ηεο νκαιίαο.
ύκθσλα κε λεόηεξεο πιεξνθνξίεο, ην αλσηέξσ πινίν θαη ην πιήξσκά ηνπ
απειεπζεξώζεθε ηελ 17/3/2017, αθνύ πξνεγνπκέλσο θξαηήζεθε γηα ηέζζεξεηο εκέξεο
ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Puntland, πιεζίνλ ηεο Alula. εκεηώλεηαη όηη είλαη ε πξώηε
θνξά ηα ηειεπηαία 5 πεξίπνπ έηε, πνπ πνληνπόξν πινίν δέρεηαη επίζεζε ζε απηήλ ηελ
πεξηνρή.
Τπό ην θσο ησλ σο άλσ εμειίμεσλ, ππελζπκίδνληαη πξνγελέζηεξεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα
ηεο πεηξαηείαο ζηνλ Κόιπν ηνπ Άληελ θαη ηε νκαιία Δγθύθιηνη ηεο ΔΔΔ, θαζώο θαη νη
επίθαηξεο ζπζηάζεηο ηεο Ναπηηθήο Γύλακεο ηεο Δ.Δ. (EU NAVFOR), πνπ πεξηήιζαλ
κέζσ ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ (ICS) γηα ηελ ηήξεζε ησλ Best
Management Practices 4 (BMP 4) θαη ηε ρξήζε ηνπ Internationally Recommended
Transit Corridor (IRTC). Δπηπξόζζεηα, ζπληζηάηαη ε επηθνηλσλία θαη ε θαηαγξαθή ζην
Maritime Security Centre – Horn of Africa (MSCHOA) ησλ πινίσλ πνπ δηαπιένπλ ηελ
ελ ιόγσ ζαιάζζηα πεξηνρή πςεινύ θηλδύλνπ (Ηigh Risk Area), θαζώο θαη ε ππνβνιή
αλαθνξώλ ζην αληίζηνηρν επηρεηξεζηαθό Κέληξν ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (United
Kingdom Marine Trade Operations - UKMTO).
Σν πιήξεο θείκελν ησλ ΒΜΡ 4 κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηνλ θάησζη ζύλδεζκν:
http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Piracy-Docs/best-managementpractices-for-protection-against-somali-based-piracy-(bmp4).pdf,
ελώ
γηα
ηπρόλ
πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλήζεηο δύλαζζε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
“Maritime Security Centre Horn of Africa” (MSCHOA) www.mschoa.eu.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
Μεηά ηιμήρ,
Ο Ππόεδπορ
Εμμανοςήλ Σζικαλάκηρ
ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 102-104, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑ * web site : www.pepen.gr
ΣΗΛ: 210-4128604, 210-4133744 * FAX: 210-4179251 *e-mail: info@pepen.gr

