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Αριθ. Πρωτ: 2152.20-5/18592/2020

ΠΡΟΣ: 1. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
2. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΘΕΜΑ: «Αυξημένα μέτρα προφύλαξης και προστασίας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
με σκοπό την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το ιό COVID-19».
ΣΧΕΤ: Άρθρο 1 παρ. 1 περ. δ' της Αριθμ. 641.36-2/12 ΚΥΑ (Β' 1338), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3
της Αριθμ. 2152.20/67471/2018 ΚΥΑ (Β' 4557) και ισχύει.
1.

Με αφορμή την αναστολή συναλλαγών του κοινού με Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ από 16-03-2020 1

και προκειμένου συνεχιστεί η απρόσκοπτη υποβολή φακέλων για έκδοση αδειών παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας σε υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, μέχρι την άρση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την
αντιμετώπιση του φαινομένου εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα
μέλη σας για τα κάτωθι:
α) Η υποβολή των φακέλων για την έκδοση των εν λόγω αδειών, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσεων
και τροποποιήσεων αυτών, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου dapthas.b@hcg.gr και ο φυσικός φάκελος με τα δικαιολογητικά θα προσκομίζεται από τις
πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες μετά το πέρας της αναστολής συναλλαγών.
β) Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης που ήδη προσκομίζεται
συμφώνως σχετικού προστίθεται η φράση: «δδ) τα υποβληθέντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
δικαιολογητικά ανήκουν στον φυσικό φάκελο για την έκδοση της αιτηθείσας άδειας/ανανέωσης
άδειας/τροποποίησης άδειας 2 και θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία σας αμελλητί το συντομότερο δυνατόν
και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επίσημη άρση του έκτατου μέτρου της
αναστολής συναλλαγών του κοινού με τις Υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ.».
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Διαγράφεται ανάλογα

2. Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας σχετικά, αποστέλλοντας τους τα επισυναπτόμενα
υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων προς υποβοήθηση του έργου τους. Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή
σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία απαιτηθεί από πλευράς σας.Ο Διευθυντής
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