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Πεηξαηάο, 26 Μαΐνπ 2020
Αριθ. Πρωτ.: 2242.1-1/ 31296/ 2020

ΠΡΟ: Αποδέκηερ Πίνακα Γιανομήρ

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/ 39/20/ 30-03-2020 έγγξαθν Δ.Ν.Α. ηγθαπνύξεο (κπζ).
ζη) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/ 41/20/ 31-03-2020 έγγξαθν Δ.Ν.Α. ηγθαπνύξεο (κπζ).
δ) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/ 20968/ 2020/ 31-03-2020 έγγξαθό καο.
ε) Αξηζκ. πξση. 2242.1-1/ 58/20/ 22-05-2020 έγγξαθν Δ.Ν.Α. ηγθαπνύξεο (κπζ).
1. ε ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο γηα ζέκα αιιεινγξαθίαο, ζαο δηαβηβάδεηαη ε ζπλεκκέλε ζε ε΄
ζρεηηθό εγθύθιηνο πνπ εμέδσζε ε Maritime Port Authority of Singapore (MPA), No 26/2020 Port
Marine Circular θαη πεξηήιζε ζηελ Τπεξεζία καο ζε ζπλέρεηα ηνπ α΄ νκνίνπ, κε ηελ νπνία
αληηθαζίζηαηαη ε Νν 19/27-3-2020 πνπ εμέδσζε αλσηέξσ Αξρή.
2. ύκθσλα κε ηελ ελ ιόγσ εγθύθιην, ε MPA δύλαηαη λα δηεπθνιύλεη ηελ αιιαγή πιεξσκάησλ
γηα ηηο αθόινπζεο εηδηθέο πεξηζηάζεηο:
α) ην κέινο πιεξώκαηνο έρεη ππεξεηήζεη ην κέγηζην ρξόλν ηνπ ζην πινίν (θαη δελ ρνξεγείηαη
πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο από ην θξάηνο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ),
β) θνηλσληθνύο ιόγνπο (π.ρ. ζάλαηνο κέινπο νηθνγέλεηαο) θαη
γ) ην κέινο πιεξώκαηνο δελ είλαη πιένλ ηαηξηθά ηθαλό λα εξγάδεηαη ζην πινίν.
Δθηόο από ηηο αλσηέξσ εηδηθέο πεξηζηάζεηο, ζα ιακβάλνληαη επίζεο ππόςε θαη νη αθόινπζεο,
ώζηε λα επηηξέπεηαη ε αιιαγή πιεξώκαηνο γηα θνξηεγά πινία ζηε ηγθαπνύξε:
α) πιήξσκα ηνπ νπνίνπ ε ζύκβαζε εξγαζίαο έρεη ιήμεη,
β) επηπξόζζεην πιήξσκα ζην πινίν ηνπ νπνίνπ ε απνβίβαζε δελ επεξεάδεη ηελ αζθαιή
ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ (safe manning),
γ) αιιαγή πιεξώκαηνο ιόγσ πώιεζεο ή αγνξάο πινίνπ θαη
δ) πξνζσπηθό πνπ δελ αλήθεη ζην πιήξσκα ηνπ πινίνπ, όπσο επηζεσξεηέο, ηερληθνί θ.ι.π..
Οη απαηηήζεηο γηα αιιαγή πιεξώκαηνο αλαζεσξνύληαη σο εμήο:
α) Όζνλ αθνξά ζηελ απνβίβαζε κέινπο πιεξώκαηνο:
αα) επηβεβαίσζε όηη ην κέινο πιεξώκαηνο δελ έρεη απνβηβαζηεί ζηε μεξά ηηο ηειεπηαίεο
δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπ από ην πινίν, θαη παξακέλεη πγηέο θαζόιε
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απηήο,
ββ) πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ηαμηδίνπ (fit-to-travel) εθδνζέλ από ηαηξό ζηε ηγθαπνύξε,

γγ) απόδεημε ιήμεο ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο ή έθζεζε πεξί κε ηθαλόηεηαο γηα εξγαζία, θαηά
πεξίπησζε θαη
δδ) ζρεηηθή ηεθκεξίσζε κε ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη ε αηηνύκελε αιιαγή πιεξώκαηνο (π.ρ.
ζπκθσλία πώιεζεο/αγνξάο πινίνπ)
β) Όζνλ αθνξά ζε επηβίβαζε κέινπο πιεξώκαηνο:
αα) επηβεβαίσζε όηη ην κέινο πιεξώκαηνο βξίζθεηαη ζε πεξηνξηζκό (θαξαληίλα) γηα
ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ από ηελ αλαρώξεζε από ηε ρώξα δηακνλήο ηνπ,
θαη παξέκεηλε πγηέο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ απηήο,
ββ) εμέηαζε γηα COVID-19 [polymerase chain reaction (PCR)] κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε
ρώξα δηακνλήο ηνπ, όρη αξγόηεξα ησλ ζαξάληα νθηώ (48) σξώλ από ηελ πηήζε αλαρώξεζήο
ηνπ, θαη
γγ) πηζηνπνηεηηθό θαηαιιειόηεηαο ηαμηδίνπ (fit-to-travel) εθδνζέλ από ηαηξό ζηε ρώξα
δηακνλήο ηνπ, όρη αξγόηεξα ησλ είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξώλ από ηελ πηήζε αλαρώξεζήο ηνπ.
3. πλαθώο, θαη όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία κεηαθίλεζεο - κεηαθνξάο κέινπο πιεξώκαηνο,
απηό ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί απεπζείαο κεηαμύ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ ζεκείνπ αλαρώξεζεο/ άθημεο
από/ ζηε ηγθαπνύξε, ελώ δελ ζα επηηξέπεηαη ε αλαρώξεζε ηνπ πινίνπ από ηε ηγθαπνύξε έσο
όηνπ ην απνιπζέλ κέινο πιεξώκαηνο αλαρσξήζεη από ηε ρώξα (ηγθαπνύξε) ή/θαη ην πξνο
λαπηνιόγεζε κέινο πιεξώκαηνο έρεη επηβηβαζηεί απηνύ (πινίνπ).
Ο πινηνθηήηεο, ν δηαρεηξηζηήο (manager) ή πξάθηνξεο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή
αίηεζε ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο shipping@mpa.gov.sg θαη pms@mpa.gov.sg, ηνπιάρηζηνλ
δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο πξηλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αιιαγή πιεξώκαηνο. Η MPA εμεηάδεη ηελ
αλάιεςε θαη έηεξσλ πξσηνβνπιηώλ ζρεηηθά κε ηελ αιιαγή πιεξσκάησλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε
ζύληαμε ελόο «νδεγνύ» (Guidebook) γηα ηηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο πιεξσκάησλ ζηε ηγθαπνύξε θαη
ηε λαύισζε εηδηθώλ πηήζεσλ.
4. 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
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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
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.

