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Πειραιάς, 4-8-2020

Θέμα: COVID-19: Σιγκαπούρη / Νέα εγκύκλιος σε σχέση με την αντικατάσταση πληρωμάτων
(Πλοιοκτήτριες / διαχειρίστριες εταιρείες των οποίων τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας,
προσεγγίζουν στον λιμένα της Σιγκαπούρης)
Σας ενημερώνουμε ότι από την εν λόγω Αρχή εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 31/24.7.2020 εγκύκλιος (Port
Marine Circular - PMC), με την οποία επιβάλλονται περιορισμοί στην πραγματοποίηση αλλαγών
πληρωμάτων από πλοία μεταφοράς φορτίου (cargo ships) στον λιμένα της Σιγκαπούρης.
Ειδικότερα, η υπ’ αριθ. 31/24.7.2020 εγκύκλιος της MPA αναφέρει ότι, λόγω πρόσφατων
περιπτώσεων μελών πληρώματος που διαγνώσθηκαν ότι πάσχουν από τον COVID-19 κατά την
άφιξή τους στην Σιγκαπούρη και μέχρι να δημοσιευθούν λεπτομερείς οδηγίες με αντικείμενο τη
διασφάλιση της διαδικασίας των αλλαγών πληρωμάτων, από την έκδοση της ως άνω εγκυκλίου
ισχύουν τα εξής:
Η MPA θα δίνει προτεραιότητα στις αιτήσεις πλοίων σημαίας Σιγκαπούρης και μόνο για την
αποβίβαση των ναυτικών, ήτοι χωρίς επιβίβαση νέων μελών πληρώματος. Για όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις η MPA θα λάβει υπ’ όψη τις ακόλουθες περιστάσεις κατά την εξέταση αιτήσεων για
αλλαγή πληρώματος:
(α) Το μέλος πληρώματος έχει ξεπεράσει τον μέγιστο χρόνο υπηρεσίας επί του πλοίου και το κράτος
σημαίας δεν χορηγεί άδεια επέκτασης της σύμβασης εργασίας του.
(β) Συνδρομή λόγων συμπόνιας, λ.χ. θάνατος στενού συγγενούς του ναυτικού.
(γ) Το μέλος πληρώματος κρίνεται ιατρικώς μη δυνάμενο να συνεχίσει να εργάζεται στο πλοίο.
Σε περίπτωση συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, τα πλοία μεταφοράς φορτίου δύνανται να
υποβάλλουν αίτηση προς την MPA με συμπλήρωση της σχετικής διαδικτυακής φόρμας τουλάχιστον
14 ημέρες πριν την σχεδιαζόμενη αλλαγή πληρώματος.
Η εν λόγω φόρμα δύναται να αναζητηθεί στον κάτωθι ιστότοπο:
www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore/operations/crew-change
Κατά τα λοιπά και μέχρι να εκδοθούν νεώτερες οδηγίες οι πλοιοκτήτες, οι διαχειριστές και οι
ναυτιλιακοί πράκτορες που προγραμματίσουν αλλαγές πληρωμάτων υπό ειδικές περιστάσεις θα
πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εγκυκλίους 26
και 27/2020, οι οποίες σας έχουν κοινοποιηθεί με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές εγκυκλίους της
ΕΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου PMC 31/24.7.2020 μπορεί να αναζητηθεί στον κάτωθι ιστότοπο:
https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/port-of-singapore/circulars-and-notices/detail/f14f79957a12-4c74-8453-59b5bd8cef96
Με εκτίμηση,
Γραμματεία ΠΕΠΕΝ

