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Αριθ. Πρωτ.: 2242.1-1/ 19034/ 2020 

ΠΡΟ: Αποδέκηερ Πίνακα Γιανομήρ 
 

   Σαρ. Γηεχζπλζε 
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Αθηή Βαζηιεηάδε  
(Πχιε Ληκέλνο Δ1 - Δ2) 

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

  
 
 

 

ΘΔΜΑ: «Δνημέπωζη – ενέπγειερ ζσεηικά με λοίμωξη αναπνεςζηικού (COVID 2019) από νέο 
ζηέλεσορ κοπωνοϊού SARS-CoV-2 – Γιαβίβαζη εγκςκλίων απσήρ ιγκαπούπηρ».  

ΥΔΣ.: α) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/8009/2020/04-02-2020 έγγξαθφ καο 
             β) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/13733/2020/26-02-2020 έγγξαθφ καο. 
  γ) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/15195/2020/03-03-2020 έγγξαθφ καο. 
  δ) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/ 31/20/ 04-03-2020 έγγξαθν Δ.Ν.Α. ηγθαπνχξεο (κπζ). 
  ε) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/ 33/20/ 13-03-2020 έγγξαθν Δ.Ν.Α. ηγθαπνχξεο (κπζ). 
          ζη) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/ 34/20/ 17-03-2020 έγγξαθν Δ.Ν.Α. ηγθαπνχξεο (κπζ). 
 
 

1. ε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο γηα ζέκα αιιεινγξαθίαο, ζαο δηαβηβάδνληαη νη ζπλεκκέλεο ζε δ΄ 

έσο θαη ζη΄ ζρεηηθά εγθχθιηνη πνπ εμέδσζε ε Maritime Port Authority of Singapore (MPA) (No 

09/2020, No 10/2020, Νν 11/2020, Νν 12/2020 θαη Νν 13/2014 Circulars) θαη πεξηήιζαλ ζηελ 

Τπεξεζία καο ζε ζπλέρεηα ηνπ α΄ νκνίνπ.  

2. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3, 4 θαη 5 ηεο Νν 13/2014 Circular: 

 α) νη επηβαίλνληεο - κέιε πιεξψκαηνο ησλ θαηαπιεφλησλ πινίσλ ησλ νπνίσλ νη 

πξνεγνχκελνη ιηκέλεο άθημεο (port calls), θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο, 

πεξηειάκβαλαλ ηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο Υσξψλ Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο [Association of SouthEast 

Asian Nations (ASEAN) - πιένλ ηεο ρψξαο ηεο ηγθαπνχξεο νη Μπξνπλέη, Κακπφηδε, Ιλδνλεζία, 

Λάνο, Μαιαηζία, Μηαλκάξ, Φηιηππίλεο, Σαυιάλδε θαη Βηεηλάκ], ηελ επεηξσηηθή Κίλα (mainland China - 

εμαηξνπκέλσλ ησλ Υνλγθ Κνλγθ, Μαθάν θαη Σατβάλ), ηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ην Ιξάλ, ηελ Ιηαιία, ηελ 

Ιαπσλία, ηε Νφηηα Κνξέα, ηελ Ιζπαλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ζα παξακέλνπλ εληφο ησλ πινίσλ 

απηψλ, 

 β) νη επηβαίλνληεο - κέιε πιεξψκαηνο κε πξφζθαην ηζηνξηθφ ηαμηδίνπ ζηηο πξναλαθεξφκελεο 

πεξηνρέο επηπξνζζέησο ηεο Διβεηίαο, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο, νη νπνίνη 

επηβαίλνπλ ζε θαηαπιένληα πινία, ζα παξακέλνπλ εληφο ησλ πινίσλ απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπο ζην ιηκέλα, θαη 

 γ) απφ ηελ 13-3-2020 έρνπλ παχζεη νη αθίμεηο (port calls) φισλ ησλ θξνπαδηεξφπινησλ. 

3. πλαθψο θαη πξνο ππνβνήζεζή ζαο, ζεκεηψλεηαη φηη επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε γηα 

ηελ αλσηέξσ αξρή δχλαηαη λα αληιεζεί απφ ηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν απηήο: 

https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home.  

4. Παξαθαινχκε φπσο κεξηκλήζεηε γηα ηελ, θαηά ην ηαρχηεξν δπλαηφ, θαηάιιειε ελεκέξσζε 

ησλ κειψλ ζαο θαη ησλ κειψλ ησλ λαπηεξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηε δχλακή ζαο, 

αληηζηνίρσο, επί ησλ αλσηέξσ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη δηαιακβαλφκελα ζε ζρεηηθφ β΄. 

5. Τπελζπκίδεηαη φηη ζηνλ επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΛ–ΔΛ.ΑΚΣ., θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

αηηήκαηνο έρεη δηακνξθσζεί εηδηθή ηζηνζειίδα κε ηίηιν «Αζζέλεηα Κνξσλντνχ - Coronavirus disease 

mailto:dner.b@hcg.gr
https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home


(COVID 2019)» (http://www.hcg.gr/node/22482), ζηελ νπνία είλαη δηαζέζηκεο νδεγίεο, θαζψο θαη 

ρξήζηκνη ζχλδεζκνη γηα πξφζβαζε ζε επηθαηξνπνηεκέλε πιεξνθφξεζε. 

6. ΓΗΓΔΠ πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξφλ παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηνπ παξφληνο ζηελ 

ελφηεηα "ζρεηηθά έγγξαθα" ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Αξρεγείνπ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ, κε ηίηιν «Ασθένεια 

Κορονοϊού - Coronavirus disease (COVID 2019)». 

7. Τπεξεζία καο παξακέλεη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθφξεζε – 

δηεπθξίληζε απαηηεζεί. 

 
 Ο Γιεςθςνηήρ  
 

 
 

 Απσιπλοίαπσορ Λ.. ΡΔΪΕΖ Γπόζορ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπιζςνάπηονηαι: 
Αλαθεξφκελεο ζε θείκελν εγθχθιηνη  
ζε ειεθηξνληθή κνξθή 
  
 
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
1. Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ  

Email: ugs@ath.forthnet.gr 
2. Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία  

E-mail: gram@pno.gr, info@pno.gr  
  
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ (μζ) 
1. Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ/ Δ3 ΓΙΓΓΤ 
 E-mail: e03@mfa.gr 
2. Ναπηηθφ 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 
 
ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ  ΓΗΑΝΟΜΖ (μζ) 
1. Γξ. θ. Τπνπξγνχ (π.η.α.)  
2. Γξ. θ.θ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Δ. (πηα) – Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (πηα) 
3. Γξ. θ.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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