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ΥΝΑΝΠ / Υποβολή Ναυτιλιακής ∆ήλωσης Υγείας και αναγγελιών στοιχείων
άφιξης και αναχώρησης των πλοίων στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα
(Ε.Ε.Ν.Θ.)
Αφορά στην υποχρέωση:
(α) υποβολής της Ναυτιλιακής ∆ήλωσης Υγείας στην Ε.Ε.Ν.Θ. από τα πλοία
διεθνών πλόων, ανεξαρτήτως σηµαίας, όταν προσεγγίζουν σε ελληνικούς λιµένες,
(β) καταχώρησης στην Ε.Ε.Ν.Θ. του ακριβούς χρόνου άφιξης/αναχώρησης των
πλοίων, υπό ελληνική σηµαία, όταν προσεγγίζουν σε ελληνικούς λιµένες.
(α) Εγκύκλιος EEE υπ’ αρ. 8187/27-11-2019
(β) Εγκύκλιος EEE υπ’ αρ. 8127/17-5-2019
(γ) Εγκύκλιος EEE υπ’ αρ. 7717/11-11-2016

Έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε ότι, στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εθνικής Ενιαίας
Ναυτιλιακής Θυρίδας (Ε.Ε.Ν.Θ), η αρµόδια ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (∆ΑΝ) του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) µε το ΑΠ. 2223.4-4/24460/2020/24-42020 έγγραφό της µας γνωστοποίησε ότι όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σηµαίας που διενεργούν
διεθνείς πλόες, όταν προσεγγίζουν σε ελληνικούς λιµένες, θα πρέπει να υποβάλουν τη Ναυτιλιακή
∆ήλωση Υγείας απευθείας στις αρµόδιες Αρχές µέσω της Ε.Ε.Ν.Θ. Το ως άνω µέτρο σχετίζεται,
τόσο µε τη διευκόλυνση της ναυτιλιακής κίνησης, όσο και µε την αποτροπή µετάδοσης του COVID19.
Σύµφωνα µε το ίδιο έγγραφο, τα πλοία, υπό ελληνική σηµαία, όταν καταπλέουν, οµοίως, σε
ελληνικούς λιµένες θα πρέπει να καταχωρούν αναγγελίες στην Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα
του ΥΝΑΝΠ για τον ακριβή χρόνο άφιξης (Actual Time of Arrival - ATA), καθώς και τον ακριβή
χρόνο αναχώρησης (Actual Time of Departure - ATD) του πλοίου, προκειµένου να υπάρχει
αξιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών για τον προγραµµατισµό ελέγχων/επιθεωρήσεων από τις
Λιµενικές Αρχές για την εφαρµογή της Οδηγίας 1999/32 σχετικά µε την περιεκτικότητα θείου στα
καύσιµα των πλοίων.
Υπενθυµίζεται ότι µε την ανωτέρω (α) σχετική εγκύκλιό µας σας είχαµε ενηµερώσει σχετικά µε την
έναρξη λειτουργίας της Ε.Ε.Ν.Θ., καθώς και τις διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής
δηλώσεων/στοιχείων πριν την άφιξη των πλοίων, ανεξαρτήτως σηµαίας, στους ελληνικούς λιµένες.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των ανωτέρω υποχρεώσεων, µπορείτε να απευθύνεστε στη
∆ιεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (email: dan@hcg.gr - τηλ: 213 137 1182/1184), ενώ το έγγραφο
του ΥΝΑΝΠ, που έχει αναρτηθεί στη «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», µπορείτε να το αναζητήσετε µέσω του
ιστότοπου:
https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%9B%CE%9C%CE%9E4653%CE%A
0%CE%A9-19%CE%95%22&page=0&sort=relative

Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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