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Ημερομηνία: 20-06-2022 

Αριθ. πρωτ.: 2240.0/43756/2022 
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ: 

1. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.) 
      E Mail Address: gram@pno.gr     
2. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. (Π.Ε.Π.Ε.Ν.)  
      E Mail Address: info@pepen.gr   

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) 
      E-Mail Address: nee@nee.gr 
2. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (E.E.E.) 
      E-Mail Address: ugs@ugs.gr    
3. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.) 

E-Mail Address: info@shortsea.gr  
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. κ.κ. Υπουργού (υτα) – Υφυπουργού (υτα) 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) 
3. Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) 
4. Γρ. κ.κ. Δ.Κ.Β΄ (υτα) - Δ.Κ.A΄ (υτα) 
5. Δ.Π.Ν. - Δ.Α.Ν. - Δ.ΕΚ.Ν. - Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. 

 
ΘΕΜΑ: «Πληροφοριακό έντυπο Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου ICS». 
   Σχετ.: Το από 03-06-2022 μ.η.τ. EU ILO TEAM (μ.π.ο.). 
 

1. Γνωρίζεται ότι από το Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping), 
εκπονήθηκε μελέτη αναφορικά με το ζήτημα του επαναπατρισμού σορών εκλιπόντων ναυτικών εν πλω, 
σημειώνοντας ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) παρουσιάσθηκε αύξηση των 
περιπτώσεων, ενώ αντιμετωπίσθηκαν δυσχέρειες στην άμεση και απρόσκοπτη διαδικασία 
επαναπατρισμού των σορών ή της τέφρας ναυτικών, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πλησιέστερων 
συγγενών τους. 

2. Στο πλαίσιο αυτό και υπό το φως των διατάξεων του Καν. Β. 4.1.4. του Κώδικα της Διεθνούς 
Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, (MLC 2006), η μελέτη αναφέρεται σε ενδεικτικές ενέργειες που δύνανται 
αναλαμβάνονται σε περίπτωση θανάτου ναυτικού, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι 
θρησκευτικές πεποιθήσεις και τα έθιμα των ναυτικών και των οικογενειών τους. Η μελέτη έχει ως στόχο 
την παροχή κατευθύνσεων για τα υπόψη ζητήματα, τις απαιτήσεις και τα έθιμα διαφόρων θρησκειών, που 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε οποιεσδήποτε αποφάσεις. Επιπρόσθετα, προτείνονται πρακτικές 
οδηγίες, προς οποιονδήποτε εμπλεκόμενο, οι οποίες δύνανται να ληφθούν στην ατυχή περίπτωση 
θανάτου επί πλοίου. Εν λόγω οδηγίες αφορούν σε αποφάσεις που επηρεάζουν τον επαναπατρισμό της 
σορού του αποθανόντος ναυτικού, συμπεριλαμβανομένων των πλοιάρχων πλοίων, των πρακτόρων, των 
γραφείων τελετών στους λιμένες αποβίβασης της σορού, των κυβερνητικών αξιωματούχων, των 
πλοιοκτητών και των οικογενειών των ναυτικών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΚΛΑΔΟΣ Β΄ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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3. Το πλήρες κείμενο της μελέτης μπορεί να ανακτηθεί από τον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: 
https://www.ics-shipping.org/publication/faith-and-burial-for-seafarers/ 

4. Παρακαλείσθε για την ενημέρωσή σας και την κατάλληλη ενημέρωση των μελών που ανήκουν στη 
δύναμή σας.- 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής  
 
 
 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΟΥΜΑΝΗΣ Αντώνιος 
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