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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. 2242.1-1/15195/2020/03-03-2020 έγγξαθό καο. 
  δ) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/19034/2020/17-03-2020 έγγξαθό καο. 
  ε) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/20968/2020/31-03-2020 έγγξαθό καο. 
          ζη) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/ 67/20/18-06-2020 έγγξαθν Δ.Ν.Α. ηγθαπνύξεο (κπζ). 
 
 

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

ζρεηηθό εγθύθιηνο πνπ εμέδσζε ε Maritime Port Authority of Singapore (MPA), No 27/2020 Port 

Marine Circular θαη πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζε ζπλέρεηα ηνπ α΄ νκνίνπ, κε ηελ νπνία  

ζπκπιεξώλεηαη ε Νν 26/2020 πνπ εμέδσζε αλσηέξσ Αξρή. 

2. ύκθσλα κε ηηο παξ. 2, 3 θαη 5 ηεο ελ ιόγσ εγθπθιίνπ, ε MPA επηθαηξνπνηεί ηηο απαηηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ αιιαγή πιεξσκάησλ ζην ιηκέλα ηγθαπνύξεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 α) Καζνξίδνληαη ππνδνκέο θηινμελίαο (designated holding facilities) γηα αξηζκό κειώλ 

πιεξώκαηνο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα κεηαθηλεζνύλ ζην πινίν ή ζε αεξνδξόκην γηα ηελ αλαρώξεζή 

ηνπο. Η MPA ζα εγθξίλεη ηέηνηα αιιαγή κειώλ πιεξώκαηνο ππό εηδηθέο πεξηζηάζεηο, εάλ πιεξνύληαη 

ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηελ Port Marine Circular 26/2020 θαη ζα ηζρύεη γηα αηηήζεηο πνπ 

ππνβάιινληαη από ηηο 19 Ινπλίνπ η.ε., ελώ ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνδέρνληαη κέιε πιεξώκαηνο από 

ηηο 02 Ινπιίνπ η.ε., θαζώο απαηηείηαη λα βξίζθνληαη ζε θαξαληίλα γηα ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο (14) 

εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε γηα ηε ρώξα δηακνλήο ηνπο.  

 Η δηακνλή ζηελ θαζνξηζκέλε ππνδνκή θηινμελίαο ζα δηαξθεί έσο ζαξάληα νθηώ (48) ώξεο, ελώ 

ε θαζνξηζκέλε ππνδνκή θηινμελίαο (designated holding facility) ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε 

όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ. 

 β) Ο πινηνθηήηεο, ν δηαρεηξηζηήο (manager) ή πξάθηνξεο είλαη ππεύζπλνη λα δηαζθαιίζνπλ όηη ε 

αιιαγή ηνπ πιεξώκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο MPA, θαη ην πινίν αθνύ 

ιάβεη άδεηα αλαρώξεζεο (port clearance), δελ απαηηείηαη πιένλ λα παξακείλεη ζην ιηκέλα έσο όηνπ ην 

κέινο ηνπ πιεξώκαηνο αλαρσξήζεη από ηε ηγθαπνύξε. 

 γ) Ο πινηνθηήηεο, ν δηαρεηξηζηήο (manager) ή πξάθηνξεο δύλαληαη πιένλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηειε-ηαηξηθή (tele-medicine) ζε πξαγκαηηθό ρξόλν (real time video consultation) γηα ηελ αμηνιόγεζε 

θαη ιήςε πηζηνπνηεηηθνύ θαηαιιειόηεηαο ηαμηδίνπ (fit-to-travel) αλαθνξηθά κε ηελ απόιπζε κειώλ 

πιεξώκαηνο ζηε ηγθαπνύξε. Η MPA ζα απνδέρεηαη πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειόηεηαο ηαμηδίνπ (fit-to-

travel) πνπ εθδίδνληαη από ην Singapore Medical Council (SMC) - πιήξσο εγγεγξακκέλσλ ηαηξώλ 

πνπ πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ. 
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 δ) Με ηζρύ από ηηο 26 Ινπλίνπ η.ε., ν δηαρεηξηζηήο (manager) ή ν πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ πξέπεη 

λα εμαζθαιίζνπλ ππεξεζίεο ππνδνρήο (meet-and-greet) ζην δηεζλέο αεξνδξόκην Changi ηεο 

ηγθαπνύξεο γηα ηα πξνο λαπηνιόγεζε κέιε πιεξώκαηνο πνπ θαηαθζάλνπλ ζην αλσηέξσ δηεζλέο 

αεξνδξόκην, ώζηε απηά λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζηηγκή πνπ απνβηβαζηνύλ ηνπ αεξνπιάλνπ έσο ηνπ 

ζεκείνπ όπνπ ζα παξαιεθζνύλ από ηνλ πξάθηνξα γηα ηελ άκεζε κεηαθνξά ηνπο ζην πινίν ή ζε 

θαζνξηζκέλε ππνδνκή θηινμελίαο (designated holding facility). 

 Ο πινηνθηήηεο, ν δηαρεηξηζηήο (manager) ή ν πξάθηνξαο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή 

αίηεζε γηα αιιαγή πιεξώκαηνο ζηε ηγθαπνύξε ζπκπιεξώλνληαο ηελ ειεθηξνληθή θόξκα ζηε 

δηεύζπλζεwww.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore/operations/crew-change. 

 εκεηώλνληαο όηη αλακέλεηαη κεγάινο αξηζκόο αηηήζεσλ, αλσηέξσ θαινύληαη λα ππνβάινπλ 

αηηήζεηο ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή ηνπ 

πιεξώκαηνο, εηδηθά εάλ ε αίηεζε πεξηιακβάλεη πιήξσκα πξνο λαπηνιόγεζε. Γηα πινία πνπ δελ 

(αξλ) θέξνπλ ζεκαία ηγθαπνύξεο, ην αίηεκα γηα αιιαγή κέινπο πιεξώκαηνο ζα ιακβάλεηαη ππόςε 

εθόζνλ ην πινίν πιεξνί ην ζύλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηζρύνπλ θαη βξίζθεηαη ζηε ηγθαπνύξε γηα 

δηελέξγεηα εκπνξηθώλ πξάμεσλ, αλεθνδηαζκό ή/ θαη άιιεο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο (marine services). 

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  
 

 
 

 Απσιπλοίαπσορ Λ.. ΡΔΪΕΖ Γπόζορ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπιζςνάπηεηαι: 
Αλαθεξόκελε ζε θείκελν εγθύθιηνο  
ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηώλ  

Email: ugs@ath.forthnet.gr 

2. Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία  

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

  

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ (μζ) 

1. Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ/ Δ3 ΓΙΓΓΤ 

 E-mail: e03@mfa.gr 

2. Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο  

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

3. Γ.Δ.Ν.Δ.   

 E-mail: info@generg.gr  

4. Παλειιήληα Έλσζε Πινηάξρσλ Δ.Ν.  

     E-mail: info@pepen.gr 

5. Οκνζπνλδία Ναπηηθώλ Πξαθηόξσλ Διιάδαο 

     E-mail: onpe@onpe.gr  
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ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ  ΓΗΑΝΟΜΖ (μζ) 

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. 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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