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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Πειραιάς, 24 Φεβρουαρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. : 4425.1/01/2010
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής

ΘΕΜΑ : «Περιστατικά πειρατειών και ένοπλων ληστειών στην ευρύτερη
περιοχή των ακτών της Σοµαλίας και του Ινδικού Ωκεανού»
Σχετ.: α) Η Αρ.Πρωτ. 4425.1/04/03-12-2008 εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ
β) Η Αρ. Πρωτ. 4425.1/05/24-12-2008 εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ
γ) Η Αρ. Πρωτ. 4425.1/01/09-02-2009 εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ
δ) Η Αρ. Πρωτ. 4425.1/03/12-08-2009 εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ
1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών και λαµβάνοντας υπόψη τα τελευταία
περιστατικά πειρατείας, τα οποία έλαβαν χώρα εκτός της περιοχής που
θεωρείται ως επικίνδυνη και ορίζεται από τις γεωγραφικές συντεταγµένες 60°E
°
και 10 S, συνιστάται στα υπό ελληνική σηµαία πλοία όταν εισέρχονται στη
θαλάσσια περιοχή η οποία οριοθετείται από το Σουέζ, τον παράλληλο 10°S
και τον µεσηµβρινό 78°E (βλ. επισυναπτόµενο χάρτη), να επικοινωνούν µε τα
κέντρα αναφορών UKMTO Dubai και MARLO, ώστε να λαµβάνουν ειδικότερες
οδηγίες σχετικά µε το διάπλου της συγκεκριµένης περιοχής. Στη συνέχεια και
για όσο διάστηµα ευρίσκονται εντός της αναφερόµενης περιοχής να
ενηµερώνουν τα εν λόγω κέντρα σε ηµερήσια βάση, αναφέροντας τη θέση,
την πορεία και την ταχύτητά τους. Παράλληλα συνιστάται να εφαρµόζονται
αυξηµένα µέτρα ασφάλειας σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο ασφάλειας
πλοίου (ΣΑΠ) κατά κρίση του πλοιάρχου και του αξιωµατικού ασφάλειας
(SSO), σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο ασφάλειας εταιρείας (CSO).
2. Ειδικότερα, στην περίπτωση που το πλοίο πρόκειται να διαπλεύσει τον Κόλπο
του Άντεν, µέσω του διεθνώς συνιστώµενου δίαυλου διέλευσης
(Internationally Recommended Transit Corridor - IRTC) ή την περιοχή που
προσδιορίζεται από τις αφρικανικές ακτές, τον παράλληλο 12°Ν, τον
µεσηµβρινό 58°E και τον παράλληλο 10°S, θα πρέπει αυτό να γνωστοποιείται
είτε από το πλοίο είτε από την εταιρεία στο Maritime Security Centre – Horn of
Africa (MSCHOA) µέσω της ιστοσελίδας www.mschoa.org, τέσσερις µε πέντε
ηµέρες ενωρίτερα.
3. Επιπροσθέτως τονίζεται η ανάγκη πιστής τήρησης των προβλεπόµενων στο
ΣΑΠ µέτρων ασφάλειας και η συνεχής εκπαίδευση του πληρώµατος, ώστε να
δύναται να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά σε τυχόν εκδήλωση έκνοµων
ενεργειών επί του πλοίου και κυρίως της πειρατείας.
4. Επισηµαίνεται ότι µε την εγκύκλιο MSC.1 Circ.1335/29-09-2009 η Επιτροπή
Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του ΙΜΟ υιοθέτησε τη 2η έκδοση των Βέλτιστων
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Πρακτικών (Best Management Practices), όπως αυτές προτάθηκαν από τη
ναυτιλιακή κοινότητα και παρέχουν οδηγίες για την αντιµετώπιση
περιστατικών πειρατείας και ένοπλης ληστείας σε πλοία, ανοικτά των ακτών
της Σοµαλίας. Επίσης, η EUNAVFOR Somalia έχει εκδώσει ενηµερωτικό
έντυπο µε θέµα “Surviving piracy off the coast of Somalia”, µε το οποίο
παρέχει οδηγίες προς τα πληρώµατα των πλοίων σε περίπτωση που
εκδηλωθεί πειρατεία σε αυτά.
5. Η προαναφερθείσα εγκύκλιος καθώς και το ανωτέρω ενηµερωτικό έντυπο
ευρίσκονται ανηρτηµένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΟΙΑΝ-ΥΠτΠ (www.yen.gr)
υπό τον τίτλο «Πειρατεία - SOS».
6. Τέλος υπενθυµίζονται τα στοιχεία των αναφερόµενων στο κείµενο Κέντρων
Λήψης Αναφορών περιστατικών πειρατείας ως κατωτέρω:


UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations)
E-mail: ukmto@eim.ae
Tel: +971 50 552 3215
Fax: +971 4 306 5710



MSC-HOA (Maritime Security Centre – Horn of Africa)
E-mail: postmaster@mschoa.org
Tel: +44 1923 958545
Fax: +44 1923 958520
Via website: www.mschoa.org



MARLO-Bahrain (Maritime Liaison Office-Bahrain)
E-mail: marlo.bahrain@me.navy.mil
Tel: +973 1785 3925
Cell: +973 3940 1395
Fax: +973 3940 3930

7. Παρακαλούµε όπως προβείτε στην ενηµέρωση των µελών σας για την
παροχή καταλλήλων οδηγιών προς τους Πλοιάρχους των υπό διαχείρισή τους
πλοίων.
Ο Επόπτης Κλάδου Γ΄

Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ Σταύρος

Επισυνάπτεται:
Anti-piracy Planning Chart – Red Sea, Gulf of Aden and Arabian Sea (Φ.01)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
2. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
4. GREEK SHIPPING COOPERATION COMMITTEE
5. Αποδέκτες εγκυκλίων ∆Ε∆ΑΠΛΕ (µέσω ∆Ε∆ΑΠΛΕ)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (παρακαλούµενη για
την ενηµέρωση των µελών της)
3. Γρ. κ. ΥΠτΠ (υτα)
4. Γρ. κ. Γ.Γ.Α-Ν (υτα)
5. ΥΠτΠ / Γρ. κ.κ. Α/ΛΣ – Α΄ Υ/ΛΣ – Β΄Υ/ΛΣ (υτα)
6. ΥΠτΠ / ∆ΑΝ – ∆Α - ∆ΕΜΕΜ
7. ΥΠτΠ / ∆ΠΝΤ (για την ενηµέρωση της ιστοσελίδας ΥΠΟΙΑΝ-ΥΠτΠ)
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. ΥΠΟΙΑΝ (υτα)
2. Γρ. κ. ΓΓΝΠ (υτα)
3. ΥΠΟΙΑΝ / Γρ. κ.κ. ∆Κ∆΄ - ∆ΚΓ΄ - ΕΚΓ΄(υτα)
4. ΥΠΟΙΑΝ / ∆Ε∆ΑΠΛΕ – ∆ΝΕΡ – ∆ΝΠΑ – ∆ΙΠΑΜ-ΠΣΕΑ
5. ΜΕΑ / ΕΕ (µέσω ∆ΝΠΑ) υπόψη εκπροσώπων ΥΠΟΙΑΝ
6. Ε.Ν.Α. Λονδίνου (υπόψη Πλοιάρχου Λ.Σ. ΝΙΚΗΤΑΚΗ Σπ.)
7. Ε.Ν.Α. Νέας Υόρκης (υπόψη Πλοιάρχου Λ.Σ. ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ Ε.)
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