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ΘΔΜΑ: «Πρωηοβοσλία για ηην αναγνώριζη ηοσ έργοσ ηων νασηικών». 

ΥΔΣ.:   α) Η από 24-04-2020 θνηλή αλαθνίλωζε ηύπνπ ICS θαη ITF.  

    β) Σν ππ’ αξηζ. 362/2020 Φύιιν Απνζηνιήο Ηιεθηξ. Σαρ/κείνπ ΔΔΔ (κπν). 

               γ) Η από 30-04-2020 επηζηνιή Π.Δ.Π.Δ.Ν. (κπν). 

 

1. αο δηαβηβάδεηαη ε ζρεηηθή α΄, ζύκθωλα κε ηελ νπνία ην Γηεζλέο Ναπηηθό 

Δπηκειεηήξην (International Chamber of Shipping-ICS) θαη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλωλ ζηηο 

Μεηαθνξέο (International Transport Workers’ Federation - ITF) θαινύλ ηνπο λαπηηθνύο ζε όιν ηνλ 

θόζκν λα ερήζνπλ ηε ζεηξήλα ηωλ πινίωλ όηαλ βξίζθνληαη ζε ιηκέλα ηελ 1ε Μαΐνπ 2020 ζηηο 12.00 

ηνπηθή ώξα. Με ηελ πξωηνβνπιία απηή, απνζθνπνύλ ζηνλ ενξηαζκό θαη ζηελ αλαγλώξηζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηωλ λαπηηθώλ ζηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηωλ ζαιαζζίωλ κεηαθνξώλ θαη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο παγθόζκηαο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, δηαζθαιίδνληαο θάζε κέξα, θαη ελ κέζω 

παλδεκίαο COVID-19, ηελ επάξθεηα ηξνθίκωλ, θαπζίκωλ, θαζώο θαη βαζηθώλ πξνκεζεηώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαξαίηεηνπ ηαηξνθαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ, δηεζλώο. Η ελ ιόγω 

αλαθνίλωζε δύλαηαη λα αλαθηεζεί από ηελ ηζηνζειίδα: http://www.ics-shipping.org/news/ press-

releases/2020/04/24/ics-and-itf-call-on-ships-to-sound-horns-to-support-unsung-heroes-of-global-

trade-for-international-workers-day. 

2. Παξαθαιείζζε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο θαη ηηο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνο έληαμε ηνπ 

θεηκέλνπ πνπ παξαηίζεηαη ζε Παξάξηεκα ηνπ παξόληνο γηα ζέκα ζε Γειηίν Δλεκέξωζεο 

Ναπηηιινκέλωλ (εη δπλαηόλ θαη ζε έθηαθην).  

3. Οξγαλώζεηο πινηνθηεηώλ – λαπηηθώλ πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ παξαθαινύληαη γηα 

ηελ ελεκέξωζή ηνπο θαη ηελ θαηάιιειε ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ηνπο, επί ηωλ αλωηέξω.  

4. Ληκεληθέο Αξρέο, πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξωζε κε 

θάζε πξόζθνξν κέζν ηωλ πινηάξρωλ ηωλ ππό ειιεληθή ζεκαία πινίωλ πνπ ηελ 1ε Μαΐνπ 2020 ζα 

βξίζθνληαη ζε ιηκέλεο αξκνδηόηεηάο ηνπο επί ηεο ελ ιόγω πξωηνβνπιίαο. 

5. Δ.Ν.Α., πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ, παξαθαινύληαη νκνίωο γηα ηελ ελεκέξωζή ηνπο 

θαη ηελ θαηάιιειε ελεκέξωζε ηωλ πινηάξρωλ ηωλ ππό ειιεληθή ζεκαία πνπ ηελ 1ε Μαΐνπ 2020 ζα 

βξίζθνληαη ζε ιηκέλεο θξάηνπο έδξαο ηνπο, θαζώο θαη επί ηπρόλ δηαδηθαζηώλ πνπ εθαξκόδνπλ 

επηρώξηεο αξρέο ιηκέλα ζε ζρέζε κε ζέκα. 

 

  Ο Γιεσθσνηής  
 
 
 
 

 Αρτιπλοίαρτος Λ.. ΡΔΪΕΖ Γρόζος 
Δπιζσνάπηονηαι: 
Σα αλαθεξόκελα ζε θείκελν  
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Γξ. Μ.Μ.Δ. & Γ.. 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ (κζ) 

1. Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ/ Δ3 ΓΙΓΓΤ 

 E-mail: e03@mfa.gr 

2. Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο  

 E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr   
3. Έλωζε Διιήλωλ Δθνπιηζηώλ 

 E-mail: ugs@ath.forthnet.gr 
4. Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία 

 E-mail: gram@pno.gr 
5. ύλδεζκνο Δπηρεηξήζεωλ Δπηβαηεγνύ Ναπηηιίαο  

 E-mail: seen@ath.forthnet.gr 
6. Έλωζε Δθνπιηζηώλ Ναπηηιίαο Μηθξώλ Απνζηάζεωλ  

 E-mail: info@shortsea.gr 
7. Παλειιήληα Έλωζε Πινηνθηεηώλ –  

      Αθηνπινϊθώλ Φ/Γ Πινίωλ κέρξη 500 θνρ. 
 E-mail: gorgo@otenet.gr  
8. Έλωζε Πνξζκείωλ Δζωηεξηθνύ 

 Fax: 2104175676 

9. Έλωζε Πινηνθηεηώλ Διιεληθώλ θαθώλ Σνπξηζκνύ (Δ.Π.Δ..Σ.)  

 E-mail: epest@epest.gr 
10. Παλειιήληα Έλωζε Πινηάξρωλ Δ.Ν.  

       E-mail: info@pepen.gr  

11. Παλειιήληα Έλωζε Πινηνθηεηώλ – Δθνπιηζηώλ Ρπκνπιθώλ &Ναπαγνζωζηηθώλ Πινίωλ «Άγηνο 

Νηθόιανο» 

 E-mail: karaptug@otenet.gr, panenosirim@gmail.com  
12. Πινηνθηεηώλ Ρ/Κ – Ν/Γ Πινίωλ 

E-mail: info@greektugowners.gr 

13. Παλειιήληα Έλωζε Πιεξωκάηωλ Ρπκνπιθώλ & Ναπαγνζωζηηθώλ 

 E-mail: pep.rk.ng@gmail.com 
14. Έλωζε Δθνπιηζηώλ Κξνπαδηεξνπινίωλ θαη Φνξέωλ Ναπηηιίαο  

 E-mail: info@cruise-union.com  
15. Παλειιήληα Έλωζε Δπαγγεικαηηθώλ Σνπξηζηηθώλ  

 Ηκεξόπινηωλ θαθώλ (Π.ΔΝ.Δ.Σ.Η..)  
 E-mail : penetis2001@yahoo.gr  
16. Παλειιήληα Έλωζε Αμηωκαηηθώλ θαη Καηωηέξωλ Πιεξωκάηωλ  

 Δπαγγεικαηηθώλ – Ιδηωηηθώλ Θαιακεγώλ θαθώλ 
 E-mail: info@hyca.gr  
17. Γ.Δ.Ν.Δ.   

        E-mail: info@generg.gr 

18. Οίθνο Ναύηνπ 

 E-mail: info@oikosnautou.gr 

19. Δζηία Ναπηηθώλ  

        E-mail: info@estian.gr 

20. Ληκεληθέο Αξρέο Δζωηεξηθνύ - Δ.Ν.Α. 
 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ  ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξ. θ. Τπνπξγνύ (π.η.α.)  

2. Γξ. θ.θ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ. (πηα) – Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (πηα) 

3. Γξ. θ. Α/Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.)  

4. Γξ. θ.θ. Α΄ Τ/Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) - Β΄ Τ/Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) 

5. Γξ .θ.θ. Γ.Κ.Α΄ (π.η.α.) - Γ.Κ.Β΄ (π.η.α.) – Γ.Κ.Γ΄ (π.η.α.) – Γ.Κ.Γ΄(π.η.α.) 

6.    Γξ. θ.θ. Δ.Β.Δ.-Δ.Ν.Δ.Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (πηα) 

7.    Γξ. θ.θ. ΠΔ.ΓΙ.Λ.. - ΔΛ.ΑΚΣ. (π.η.α.) 

8. Γ.Π.Ν. – Γ.Α.Ν. –Γ.ΔΚ.Ν. – Γ.Θ.. 

9. Γ.Κ.Δ.Ο. - Γ.Δ.Π. – Γ.Δ.Γ.Α.Π.Λ.Δ.  

10. Γ.Λ.Π. – Γ.Π.Τ.  

11. Γ.Α.Π.ΘΑ.. - Γ.Λ.Α.- Γ.ΔΠΙΥ./ ΚΔΠΙΥ 

12. Γ.Δ.Μ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

(αλήθεη ζην αξηζ. πξωη. 2242.7-2.1.4/25381/2020 έγγξαθν Γ.Ν.ΔΡ. 2ν)  

Σν Γηεζλέο Ναπηηιηαθό Δπηκειεηήξην (ICS) θαη ην παγθόζκην 

δίθηπν ηωλ εζληθώλ νξγαλώζεωλ ηωλ κειώλ ηνπ θαη ε 

Γηεζλήο Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλωλ ζηηο Μεηαθνξέο (ITF) θαη 

νη 215 λαπηεξγαηηθέο νξγαλώζεηο ηεο θαινύλ ηνπο λαπηηθνύο 

ζε όιν ηνλ θόζκν λα ερήζνπλ ηε ζεηξήλα ηωλ πινίωλ όηαλ 

βξίζθνληαη ζε ιηκέλα ζηηο 12.00 ηνπηθή ώξα γηα ηε Γηεζλή 

Ηκέξα Δξγαδνκέλωλ ηελ 1ε Μαΐνπ 2020.  
 

Οη ITF θαη ICS ελζαξξύλνπλ ηελ πξωηνβνπιία αιιειεγγύεο 

λα αλαγλωξίζνπλ πεξηζζόηεξνπο από 1,6 εθαηνκκύξηα 

λαπηηθνύο ζε όιν ηνλ θόζκν, ηνπο αθαλείο ήξωεο ηνπ 

παγθόζκηνπ εκπνξίνπ, νη νπνίνη δηαηεξνύλ ηνλ εθνδηαζκό 

ηωλ ρωξώλ κε ηελ παξνρή ηξνθίκωλ, θαπζίκωλ θαη ζεκαληηθώλ πξνκεζεηώλ, όπωο δωηηθήο ζεκαζίαο ηαηξηθό 

εμνπιηζκό, όρη κόλν ελ κέζω παλδεκίαο COVID-19, αιιά θάζε κέξα. Πξηλ από ηε δηελέξγεηα εθπνκπήο 

ζπξηγκνύ, ηα πινία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη έρεη παξαζρεζεί εηδηθή άδεηα όπνπ απαηηείηαη. 
 

Ο Guy Platten, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Δπηκειεηεξίνπ δήιωζε όηη: «Οη λαπηηθνί καο είλαη 

νη αδηακθηζβήηεηνη αθαλείο ήξωεο ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ θαη δελ πξέπεη λα μερλάκε ηε ζπκβνιή ηνπο 

θαζεκεξηλά ώζηε νη ρώξεο καο λα είλαη δηαξθώο εθνδηαζκέλεο κε ηα αγαζά πνπ ρξεηαδόκαζηε. Με ην λα 

ερήζνπλ ηηο ζεηξήλεο ηνπο ηα πινία ζηνπο ιηκέλεο ηελ εκέξα πνπ ν θόζκνο αλαγλωξίδεη ηε ζπκβνιή ηωλ 

εξγαδνκέλωλ είλαη έλαο ηδαληθόο ηξόπνο γηα λα ζπκίδεη ζε όινπο καο όιεο ηηο ζπζίεο ηνπο. Είναι όλοι Ήρωες 

στη Θάλασσα.». 
 

Ο Stephen Cotton, Γεληθόο Γξακκαηέαο ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλωλ ζηηο Μεηαθνξέο (ITF) 

δήιωζε: «Η ITF ραηξεηίδεη απηήλ ηελ πξωηνβνπιία θαη θαιεί ηνπο λαπηηθνύο λα ερήζνπλ ηε ζεηξήλα ηωλ πινίωλ 

ηνπο ζε κηα παγθόζκηα έθθξαζε αιιειεγγύεο, αιιά πξωηίζηωο γηα λα δηαζθαιηζηεί επίζεο όηη το επίκεντρο 

παραμένει στο πόσο αναγκαίοι είναι οι ναστικοί γηα λα δηαζθαιηζηεί όηη ηα βαζηθά αγαζά ζα ζπλερίζνπλ λα 

κεηαθέξνληαη ζε όιν ηνλ θόζκν θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θξίζεο. Οη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα ην δνπλ απηό 

ωο έθθιεζε γηα δξάζε γηα ηε δηεπθόιπλζε ηωλ αιιαγώλ ηωλ πιεξωκάηωλ θαη ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ηωλ 

λαπηηθώλ, ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ λα δηαηεξνύλ ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ ζε ιεηηνπξγία απηέο ηηο 

πξωηνθαλείο ζηηγκέο.». 

 

International Chamber of Shipping (ICS) and its global network 

of national member associations and the International 

Transport Workers’ Federation (ITF) and its 215 seafarers’ 

unions are calling on seafarers across the world to sound their 

ships’ horns when in port at 12.00 local time on International 

Workers’ Day on 1 May 2020. 
 

ITF and ICS are encouraging the gesture of solidarity to 

recognise over 1.6 million seafarers across the world, the 

unsung heroes of global trade, who are keeping countries 

supplied with food, fuel and important supplies such as vital 

medical equipment not only through the Covid-19 pandemic, but every day. Prior to engaging in blowing the 

horns ships should ensure that appropriate clearance is sought where required. 
 

Guy Platten, Secretary General of the International Chamber of Shipping said “Our seafarers are the unsung 

heroes of global trade and we must not forget the contribution that they are making every day to keep our 

countries supplied with the goods that we need. The sounding of a ships’ horn in ports on the day that the world 

recognises the contribution of workers is an ideal way to remind us all of their sacrifice. They are all Heroes at 

Sea.” 
 

Stephen Cotton, General Secretary, International Transport Workers’ Federation (ITF) said “The ITF welcomes 

this initiative and call on seafarers to sound their ships’ horns in a global expression of solidarity, but importantly 

to also ensure that the spotlight remains on how critical seafarers are to ensure that essential goods 

continue to be transported around the world during this crisis. Governments should see this as a call to action to 

facilitate crew changes and the free movement of seafarers so that they can continue to keep supply chains 

moving in these unprecedented times.”. 
 

http://www.ics-shipping.org/news/press-releases/2020/04/24/ics-and-itf-call-on-ships-to-sound-horns-to-support-unsung-heroes-of-global-

trade-for-international-workers-day 
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