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Ημερομθνία: 02-12-2021 
Αρικ. πρωτ.: 2242.1-2.1/88514/2021 

ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ: 

«ELETSON CORP» Ν.Ε. 
 e-mail Address: seagoing.personnel@eletson.com, spyros.theodorakis@eletson.com, stefanos.tzimas@eletson.com   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. Ζδρα Ναυτιλιακοφ Ακολοφκου ιγκαποφρθσ 
e-mail address: hma.singapore@hcg.gr  
2. Πλοίαρχο Δ/Ξ ΣΡΟΦΑΔΕ Ν.Π. 11656. 
e-mail address: master@strofades.eletson.com, giannisgeorgarakis@gmail.com  
3. Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία (Π.Ν.Ο.) 
e-mail address: gram@pno.gr   
4. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιάρχων Ε.Ν. (Π.Ε.Π.Ε.Ν.) 
e-mail address: info@pepen.gr   

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γρ. κ.κ. Τπουργοφ [μ.ς. (ιη-ιθ ςχετ.)-υ.τ.α.] – Τφυπουργοφ [μ.ς. (ιη-ιθ ςχετ.)-υ.τ.α.].  
2. Γρ. κ. Α/Λ- ΕΛ.ΑΚΣ [μ.ς. (ιη-ιθ ςχετ.)-υ.τ.α.]    
3. Γρ. κ. Α΄Τ/Λ – ΕΛ.ΑΚΣ. [μ.ς. (ιη-ιθ ςχετ.)-υ.τ.α.] 
4. Γρ. κ.κ. ΔΚΒ΄ [μ.ς. (ιη-ιθ ςχετ.)-υ.τ.α.] –ΔΚΓ’ [μ.ς. (ιη-ιθ ςχετ.)-υ.τ.α.] 

5. ΔΠΝ [μ.ς. (ιη-ιθ ςχετ.)] –ΔΕΔΑΠΛΕ [μ.ς. (ιη-ιθ ςχετ.)] 

 
ΘΕΜΑ: «Δ/Ξ “ΣΡΟΦΑΔΕ’’ Ν.Π. 11656, ΙΜΟ 9319545». 
χετ.: 

 

α) Α.Π. 2242.7-2.1/65155/2021/08-09-2021 ζγγραφό μασ (μ.π.ο). 
β) Α.Π. 2242.7-2.1/65507/2021/09-09-2021 ζγγραφό μασ (μ.π.ο). 
γ) Σο από 09-09-2021 (08:40 π.μ.) μ.θ.τ  εταιρείασ ςασ (μ.π.ο). 
δ) Α.Π. 2242.7-2.1/68473/2021/21-09-2021 ζγγραφό μασ (μ.π.ο). 
ε) Σο από 21/09/2021, (04:50 μ.μ.) μ.θ.τ. εταιρείασ ςασ (μ.π.ο). 
ςτ) Α.Π. 3526/1/2021/06-10-2021 (ΟΕ) ζγγραφο Ε.Ν.Α. ιγκαποφρθσ (μπο). 
η) Α.Π. 2242.7-2.1/73445/2021/07-10-2021 ζγγραφό μασ (μ.π.ο). 
θ) Α.Π. 2242.7-2.1/74655/2021/12-10-2021 ζγγραφό μασ (μ.π.ο). 
κ) ΗΩΠ 260958/10-21 δ/γι μασ (μπο). 
ι) Α.Π. 2242.7-2.1/79884/ 01-11-2021 ζγγραφό μασ (μ.π.ο). 
ια) Σο από 02-11-2021 (02:56μμ) μθτ εταιρεία ςασ (manolis.andreoulakis@eletson.com)(μ.π.ο). 
ιβ) Α.Π. 2242.7-2.1/80418/2021/03-11-2021 ζγγραφό μασ (μ.π.ο). 
ιγ) Α.Π. 2242.7-2.2/80934/2021/04-11-2021 ΦΑΗΣ μασ (μ.π.ο). 
ιδ) Α.Π.2242.7-2.2/81954/2021/08-11-2021 ΦΑΗΣ μασ (μ.π.ο). 
(ιε) Σο από 09-11-2021 (12:47 μμ) μθτ εταιρεία ςασ (stefanos.tzimas@eletson.com)(μ.π.ο). 
(ιςτ) Σο από 13-11-2021 (09:00 πμ) μθτ Ε.Ν.Α. ιγκαποφρθσ με ςυνθμμζνο το από 13-11-21 (07:38 πμ) μθτ 
MPA ιγκαποφρθσ (μ.π.ο). 
(ιη) Σο από 26-11-2021 (04:13 μμ) μθτ εταιρεία ςασ (stefanos.tzimas@eletson.com)(μ.π.ο). 

(ιθ) Σο από 02-12-2021 (04:30 πμ) μθτ Πλοιάρχου Δ/Ξ ΣΡΟΦΑΔΕ Ν.Π. 11656 (μ.π.ο). 

 

1. Διαβιβάηεται (ιθ) ςχετικό, ςφμφωνα με το οποίο ςε ζξι (06) ναυτικοφσ *εκ των οποίων δφο (02) 

Ζλλθνεσ+ εκ του ςυνόλου του πλθρώματοσ ςε εν κζματι, υπό διαχείριςι ςασ πλοίο, δεν ζχει καταβλθκεί 

μιςκοδοςία Οκτωβρίου και Νοεμβρίου τ.ε.. 

 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ Β΄ (ΝΑΤΣΙΛΙΑ) 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ 2
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2. υγκρατώντασ (ιη) ςχετικό, ιδίωσ αναφερόμενα περί επαναπατριςμοφ ναυτικών μελών πλθρώματοσ 

εντόσ των πρώτων 15 θμερών Δεκεμβρίου τ.ε., παρακαλείςκε όπωσ ενθμερώςετε άμεςα τθν Τπθρεςία μασ 

επί των διαλαμβανομζνων ςε (ιθ) όμοιο προκειμζνου ςτακμίςουμε περαιτζρω ενζργειζσ μασ.  

3. Τπενκυμίηεται άρκρο 33 του Κανονιςμοφ για τθν εφαρμογι απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ 

Εργαςίασ, 2006 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ (κυα 3522.2/08/2013, Β΄ 1671) ςφμφωνα με το οποίο 

δεν επιβάλλεται καμία κφρωςθ ι ποινι ι άλλθ δυςμενισ μεταχείριςθ ςε ναυτικό που υποβάλλει 

παράπονο.- 

 

 Ο Διευκυντισ α.α 
 
 
 

Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΚΕΦΑΛΗ Ανδρζασ 
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