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Θέµα:

COVID-19 / Επικαιροποίηση µέτρων που λαµβάνουν τα µεγαλύτερα αλλοδαπά
νηολόγια για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού

Σχετικά:

α) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8250/24.3.2020
β) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8248/20.3.2020
γ) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8245/19.3.2020
δ) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8233/5.3.2020
ε) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8226/24.2.2020
ζ) Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ. 8222/11.2.2020

Εφαρµογή:

Πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων υπό σηµαίες Κύπρου, Λιβερίας,
Παναµά, νήσων Μάρσαλ και Μπαχάµας.

Περίληψη:

Με την παρούσα Εγκύκλιο της ΕΕΕ κοινοποιούνται νεώτερες εγκύκλιοι που
εξέδωσαν τα νηολόγια (Registries) Κύπρου, νήσων Μάρσαλ, Παναµά και
Μπαχάµας, καθώς και ∆ελτίο Τύπου του νηολογίου της Λιβερίας, στο πλαίσιο
των ενεργειών τους για τη διαχείριση των θεµάτων που σχετίζονται µε τον
COVID-19 και επισηµαίνονται τα σηµαντικότερα σηµεία τους.

Συνεχεία (α) σχετικής εγκυκλίου µας, έχουµε την τιµή να σας αποστείλουµε συνηµµένως, σε
περίπτωση που δεν έχουν περιέλθει σε εσάς από άλλες πηγές, νεώτερες εγκυκλίους των νηολογίων
της Κύπρου, των Νήσων Μάρσαλ, του Παναµά και των Μπαχάµας, καθώς και ∆ελτίο Τύπου (Press
Release) της Λιβερίας, µε τα οποία παρέχεται πληροφόρηση προς τις πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες
εταιρείες αναφορικά µε τα µέτρα που λαµβάνουν οι αντίστοιχες Ναυτιλιακές ∆ιοικήσεις (Flag
States) για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν ανακύψει λόγω της πανδηµίας του
κορωνοϊού.
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα κάτωθι σηµεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των εν λόγω εγκυκλίων:
(α) Επέκταση της χρονικής ισχύος των ατοµικών συµβάσεων ναυτικής εργασίας
Το νηολόγιο των Μπαχάµας διευκρίνισε (Technical Alert 20-03, version No. 4.0, 7.4.2020,
παράγραφος 5.2.3.) ότι στο κείµενο της νέας (από επέκταση) σύµβασης εργασίας θα πρέπει να
περιλαµβάνεται το κάτωθι κείµενο “The seafarer is permitted to terminate the contract giving 7
days’ notice when the force majeure situation caused by the COVID-19 pandemic permits him/her to
travel to his/her destination safely and securely.” (βλ. Συν: 1).

(β) Επέκταση της διάρκειας ισχύος των πιστοποιητικών των ναυτικών (Certificates of
Competency/ Certificates of Proficiency/ Medical Certificates) και των θεωρήσεων/
επικυρώσεων (endorsements) των πιστοποιητικών αυτών
Επισηµαίνεται ότι η διάρκεια ισχύος των ανωτέρω πιστοποιητικών και επικυρώσεων (endorsements),
που έχουν εκδοθεί από τη ∆ηµοκρατία της Κύπρου και έληξαν ή πρόκειται να λήξουν µετά την
01/03/2020 επεκτείνεται (αυτοµάτως) έως την 01/09/2020 (βλ. Συν: 2).
(γ) Επέκταση ισχύος των λοιπών πιστοποιητικών (πλοίου/διαχειρίστριας εταιρίας) (λ.χ. Statutory
Certificates, MLC Certificates) στην περίπτωση που, συνεπεία περιορισµών που οφείλονται σε
εφαρµογή µέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δεν είναι δυνατή η διενέργεια
των προβλεπόµενων επιθεωρήσεων και ελέγχων (statutory surveys,inspections, audits,verifications)
(βλ. Συν: 1, 2 και 3).
(δ) ∆ιενέργεια επιθεωρήσεων σε ποντοπόρα πλοία, που περιλαµβάνει και την εκ µέρους της
Λιβερίας παροχή δυνατότητας διενέργειας εκ του µακρόθεν ετήσιας επιθεώρησης (remote Annual
Safety Inspection - ASI), επιθεωρήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών βραχείας διαρκείας και άλλες
διευκολύνσεις για την ευέλικτη και ρεαλιστική αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν
από την εν λόγω πανδηµία (βλ. Συν: 1-7).
Κατόπιν των ανωτέρω και για τη βέλτιστη διευθέτηση σχετικών θεµάτων, συνιστάται η έγκαιρη και
συνεχής επικοινωνία µε τις αρµόδιες αρχές των εν λόγω αλλοδαπών Νηολογίων, καθώς και µε τους
εξουσιοδοτηµένους Αναγνωρισµένους Οργανισµούς (Νηογνώµονες) που έχουν εκδώσει κατά
περίπτωση τα σχετικά πιστοποιητικά για την παροχή εκ µέρους τους οδηγιών και διευκρινίσεων.
Παρακαλείσθε για την ενηµέρωσή σας.
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