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Σρεη:

Τν κε Α.Π.: 2099/11.08.2022 έγγξαθν Πξεζβείαο ηεο Ειιάδαο ζηελ Άγθπξα (κπζ).

1.
Όπσο είλαη γλσζηό, δπλάκεη ηεο Σπκθσλίαο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο γηα ηα ζηηεξά ηεο
Μαύξεο Θάιαζζαο (Black Sea Grain Initiative), εγθαζηδξύζεθε ζαιάζζηνο αλζξσπηζηηθόο
δηάδξνκνο, ππό ηελ αηγίδα ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ, γηα ηε κεηαθνξά από ηνπο ιηκέλεο ηεο
Οπθξαλίαο, ζηηεξώλ ή άιισλ θξίζηκεο ζεκαζίαο εκπνξεπκάησλ (ιηπάζκαηα, ινηπά ηξόθηκα &
δσνηξνθέο). Η ελ ιόγσ πξσηνβνπιία ζα επηηξέςεη ζηα πινία λα εμάγνπλ θξίζηκα θνξηία ζηηεξώλ,
ηξνθίκσλ θαη άιισλ βαζηθώλ αγαζώλ από ηελ Οπθξαλία, θαηαξρήλ από ηξία βαζηθά νπθξαληθά
ιηκάληα ζηε Μαύξε Θάιαζζα – ηελ Οδεζζό, ην Τζεξλνκόξζθ θαη ην Γηνύδλη. Τν εθαξκνζηηθό
πιαίζην ηεο Σπκθσλίαο πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία Κνηλνύ Κέληξν Σπληνληζκνύ (Joint
Coordination Center) ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην νπνίν μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 27.7.2022
θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πξσηνβνπιίαο.
2.
Σε ζπλάξηεζε εηδηθόηεξα κε ηελ εθαξκνγή ηεο Πξσηνβνπιίαο, απνζηέιινληαη, όπσο καο
πεξηήιζαλ κε ην ζρεηηθό, νη “Γιαδικαζίες για ηα Δμπορικά Πλοία (Procedures for Merchant
Ships)”, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο νδεγίεο/θαηεπζύλζεηο πνπ έρεη εθδώζεη ην Κέληξν γηα ηελ
ππνβνιή αηηήκαηνο ζπκκεηνρήο πινίνπ ζηελ ππόςε Πξσηνβνπιία θαη ηηο πεξαηηέξσ νθεηιόκελεο
ελέξγεηεο. Γίλεηαη, εηδηθόηεξα, αλαθνξά ζηηο αθνινπζεηέεο δηαδηθαζίεο θαηά ηελ είζνδν θαη έμνδν
από ηνπο νπθξαληθνύο ιηκέλεο, ηα απνθιεηζηηθώο επηηξεπόκελα κεηαθεξόκελα πξντόληα, ηηο

πξνθαζνξηζκέλεο ζαιάζζηεο ζπληεηαγκέλεο γηα όια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζέγγηζεο,
αλαρώξεζεο θαη λαπζηπινΐαο πινίνπ, ηηο επηθνηλσλίεο, θαζώο θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ
επηζεσξήζεσλ ηνπ πινίνπ.
3.

Παξαθαιείζζε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ κειώλ ζαο.
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