
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΓΟ Β΄ (ΝΑΤΣΙΛΙΑ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ 2Ο (ΔΡΓΑΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ) 

 
Πεηξαηάο, 25 επηεκβξίνπ 2020 

Αριθ. πρωτ.: 2242.1-1/ 62817/ 2020 

ΠΡΟ: Αποδέκηερ Πίνακα Γιανομήρ 
 

   Σαρ. Γηεύζπλζε 
 
Σαρ. Κώδηθαο 
Σειέθσλν 
Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρ/κείνπ 
 

: 
 
: 
: 
: 
 

Αθηή Βαζηιεηάδε  
(Πύιε Ληκέλνο Δ1 - Δ2) 

  185 10, Πεηξαηάο 
  213 137 1108, 1442 
  dner.b@hcg.gr 

 

ΘΔΜΑ: «Δνημέπωζη – ενέπγειερ ζσεηικά με λοίμωξη αναπνεςζηικού (COVID 19) από νέο 
ζηέλεσορ κοπωνοϊού SARS-CoV-2 – Γιαβίβαζη εγκςκλίος απσήρ ιγκαπούπηρ».  

ΥΔΣ.: α) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/  8009/2020/04-02-2020 έγγξαθό καο. 
             β) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/13733/2020/26-02-2020 έγγξαθό καο. 
  γ) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/56705/2020/03-09-2020 έγγξαθό καο. 
             δ) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/95/20/23-09-2020 έγγξαθν Δ.Ν.Α. ηγθαπνύξεο (κπζ). 
 
 

1. ε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο γηα ζέκα αιιεινγξαθίαο, ζαο δηαβηβάδεηαη ε ζπλεκκέλε ζε δ΄ 

ζρεηηθό ππ’ αξηζ. 38/2020 Δγθύθιηνο (Port Marine Circular), πνπ εμέδσζε ε Maritime Port Authority of 

Singapore (MPA), πνπ πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο θαηόπηλ ηνπ α΄ νκνίνπ. Με ηελ παξαπάλσ Δγθύθιην 

αληηθαζίζηαηαη ε πξνγελέζηεξε απηήο ππ’ αξηζ. 36/2020 θαη ζπκπιεξώλνληαη - επηθαηξνπνηνύληαη όξνη 

θαη πξνϋπνζέζεηο  γηα ηελ παιηλλόζηεζε λαπηηθώλ θαη ηελ αιιαγή κειώλ πιεξώκαηνο κε άκεζε ηζρύ. 

2. πγθξαηείηαη όηη πινηνθηήηεο/ δηαρεηξηζηέο (manager)/ πξάθηνξεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ 

αίηεζε γηα αιιαγή πιεξώκαηνο ζηε ηγθαπνύξε ζπκπιεξώλνληαο ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ζηε 

δηεύζπλζε www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore/operations/crew-change. Καζώο ε MPA 

αλακέλεη πςειό όγθν αηηήζεσλ, αλσηέξσ θαινύληαη λα ππνβάινπλ αηηήζεηο ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο 

(14) εκέξεο, πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή ηνπ πιεξώκαηνο, εηδηθά εάλ ε αίηεζε 

πεξηιακβάλεη πιήξσκα πξνο επηβίβαζε - λαπηνιόγεζε. ε πινία κε ζεκαία άιιε ηεο ηγθαπνύξεο, γηα 

ηελ αιιαγή ηνπ πιεξώκαηνο ζα ιακβάλεηαη ππόςε εάλ ην πινίν πιεξνί όιεο ηηο ηζρύνπζεο απαηηήζεηο 

θαη βξίζθεηαη ζηε ηγθαπνύξε γηα δηελέξγεηα ιεηηνπξγηώλ θνξηίνπ, αλεθνδηαζκό ή/ θαη άιιεο λαπηηιηαθέο 

ππεξεζίεο (marine services). Σπρόλ αηηήκαηα δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνξξεζείζα εγθύθιην ζα 

πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: crew_change@mpa.gov.sg. ηνηρεία νξηζζεηζώλ 

ππεξεζηώλ ππνδνρήο λαπηηθώλ πξνο επηβίβαζε παξαηίζεληαη ζε Παξάξηεκα Α απηήο.   

3. Παξαθαινύκε όπσο κεξηκλήζεηε γηα ηελ, θαηά ην ηαρύηεξν δπλαηό, θαηάιιειε ελεκέξσζε 

ησλ κειώλ ζαο θαη ησλ κειώλ ησλ λαπηεξγαηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηε δύλακή ζαο, 

αληηζηνίρσο, επί ησλ αλσηέξσ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη δηαιακβαλόκελα ζε ζρεηηθό β΄. 

 

       
                                                                                                                   Ο Γιεςθςνηήρ α.α.  
 
 
 
                                                                                              Ανηιπλοίαπσορ Λ.. ΓΟΤΜΑΝΗ Ανηώνιορ  
 
 
 
Δπιζςνάπηεηαι: 
Αλαθεξόκελε ζε θείκελν εγθύθιηνο  
ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ  

Email: ugs@ath.forthnet.gr 

2. Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία  

E-mail: gram@pno.gr, info@pno.gr  

 
 ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (μζ) 

1. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ/ Δ3 ΓΙΓΓΤ 

 E-mail: e03@mfa.gr 

2. Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο  

 E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr   

3. Κεληξηθό Ληκελαξρείν Πεηξαηά/ Σ. Ναπηνινγίαο 

4. Γ.Δ.Ν.Δ.   

 E-mail: info@generg.gr  

5. Παλειιήληα Έλσζε Πινηάξρσλ Δ.Ν.  

     E-mail: info@pepen.gr 

6. Οκνζπνλδία Ναπηηθώλ Πξαθηόξσλ Διιάδαο 

     E-mail: onpe@onpe.gr  

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ  ΓΙΑΝΟΜΗ (μζ) 

1. Γξ. θ. Τπνπξγνύ (π.η.α.)  

2. Γξ. θ.θ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ. (π.η.α.) – Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (π.η.α.) 

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. Μ.Μ.Δ. & Γ.. 

7. Τ.Τ.  

8. Γ.Α.Π.ΘΑ.. – Γ.Δ.Μ. - Γ.Λ.Α.- Γ.ΔΠΙΥ./ΚΔΠΙΥ 

9. Γ.Π.Ν. – Γ.Α.Ν. – Γ.ΔΚ.Ν. – Γ.Θ.. 

10. Γ.Δ.Π. – Γ.Δ.Γ.Α.Π.Λ.Δ.  

11. Γ.Η.Γ.Δ.Π  

12. Γ.Λ.Π.  

13. Δ.Ν.Α. 
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