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ρεη.:  α. Σν κε Α.Π.: 2211.3/12840/2022/22.2.2022 έγγξαθν Γ.Π.Ν.(κ.π.ν.) 
 β. Σν κε Α.Π.: 2211.3/10597/2022/15.2.2022 έγγξαθν Γ.Π.Ν. (κ.π.ν.) 
 γ.  Σν κε Α.Π.: 2242.9/13016/2022/23-02-2022έγγξαθν Γ.Ν.Δ.Ρ. Β΄ (κ.π.ν.) 

 
1. Όπωο είλαη γλωζηό, από ηηο πξωηλέο ώξεο ζήκεξα αλαθέξεηαη εθθίλεζε «εηδηθήο 
ζηξαηηωηηθήο επηρείξεζεο» ηεο Ρωζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ Οπθξαλία, θιηκάθωζε ηωλ 
επηρεηξήζεωλ - κε εθξήμεηο ζε δηάθνξεο πόιεηο ηεο Οπθξαλίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηεο 
Οδεζζνύ θαη ηεο Μαξηνύπνιεο – θαζώο θαη αλαθνίλωζε ηεο Ρωζηθήο Οκνζπνλδίαο πεξί 
αλαζηνιήο ηεο εκπνξηθήο λαπζηπινΐαο ζηελ Αδνθηθή ζάιαζζα. ην παξόλ ζηάδην, δελ κπνξεί λα 
απνθιεηζζεί θαη ε δηελέξγεηα επηρεηξήζεωλ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο ή/θαη ε 
εθδήιωζε ζηξαηηωηηθώλ επηρεηξήζεωλ θαηά θξίζηκωλ ππνδνκώλ, όπωο ηα ιηκάληα. Σν ΤΝΑΝΠ έρεη 
αηηεζεί από ην Τπνπξγείν Δμωηεξηθώλ θαη ην ΓΔΔΘΑλα ιακβάλεη επίζεκε πιεξνθόξεζε πνπ 
δπλεηηθά ζα αθνξά ηπρόλ εηδηθόηεξν ραξαθηεξηζκό πεξηνρώλ ή/θαη ηελ αζθάιεηα ηωλ ζαιαζζίωλ 
κεηαθνξώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο, πξνο ελεκέξωζε ηεο λαπηηιηαθήο 
θνηλόηεηαο. 
 
2. Τπό ην θωο ηωλ αλωηέξω θαη κε δεδνκέλν όηη αξηζκόο ειιεληθώλ πινίωλ βξίζθεηαη ζηε 
Μαύξε Θάιαζζα (είηε παξαβεβιεκέλν ζε ιηκέλεο ηεο Οπθξαλίαο είηε ζε αγθπξνβόιηα ή ελ πιω), 
ζπληζηάηαη ε άκεζε απνκάθξπλζε θαη ε κε πξνζέγγηζε ηωλ ειιεληθώλ εκπνξηθώλ πινίωλ από/ζηα 
ιηκάληα θαη ηα ρωξηθά ύδαηα ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρωζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηε Μαύξε Θάιαζζα, 
θαζώο θαη ηα αγθπξνβόιηα ηωλ ωο άλω ιηκέλωλ.  

 
3. Μέρξη ηελ αζθαιή απνκάθξπλζε ηωλ πινίωλ από ηελ αλωηέξω πεξηνρή, είλαη αλαγθαίν λα 
επηζεκαλζεί ζηνπο ππεύζπλνπο αζθαιείαο ηωλ εηαηξεηώλ, ηνπο πινηάξρνπο θαη αμηωκαηηθνύο 
αζθαιείαο ηωλ ειιεληθώλ πινίωλ λα ζπλεθηηκνύλ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο κε επίδξαζε ζηνλ αζθαιή 
πινπ ή αζθαιή παξακνλή ηωλ πινίωλ ζε ιηκέλα ή αγθπξνβόιην, δηαηεξώληαο πξνο ηνύην ζπλερή 
επαθή ηόζν κε ηνπο ηνπηθνύο πξάθηνξεο θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ αιιειαζθαιηζηηθώλ 
νξγαληζκώλ (P&I Clubs), θαζώο θαη κε ηηο ειιεληθέο ηνπηθέο πξνμεληθέο Αξρέο  (Γεληθά Πξνμελεία 
Μαξηνύπνιεο θαη Οδεζζνύ θαη Πξνμεληθό Γξαθείν Κηέβνπ) θαη ην Γξαθείν Γξ. Ναπηηιηαθνύ 
Αθνινύζνπ Ννβνξνζίζθ. 

 
4. Σπρόλ εηδηθόηεξεο νδεγίεο πνπ άπηνληαη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 725/2004 ή ηνπ ISPS Code ζα 
θνηλνπνηεζνύλ αξκνδίωο.  
 
5. Η Τπεξεζία καο ζα επαλέιζεη κε ηπρόλ εηδηθόηεξεο πιεξνθνξίεο ή νδεγίεο. 

 
6. Παξαθαιείζζε γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ κειώλ ζαο.  
 

 
 
 

Ο Τποσργός 
 

Ιωάννης Πλακιωτάκης 

mailto:dpn@hcg.gr


 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΝΔΔ – ΔΔΔ – ΔΔΝΜΑ–ΠΝΟ - ΠΔΠΔΝ 
 
ΙΙ.ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1.ΤΠΔΞ 

- Γηπι. Γξ. θ. ΤΠΔΞ 
- Γηπι. Γξ. θ. Αλαπιεξωηή ΤΠΔΞ 
- Γξ. θ. ΓΓ  
- Γξ. θθ.Α΄ θαη Β΄ Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 
-Α5 – Β4 Γλζεηο – Μνλάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεωλ 
- Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζηε Μόζρα 
- Πξεζβεία ηεο Διιάδαο ζην Κίεβν 
- Γεληθό Πξνμελείν Μαξηνύπνιεο 
- Γεληθό Πξνμελείν Οδεζζνύ 

 
2.ΓΔΔΘΑ/Δπιτελικό Γραυείο κ. Αρτηγού 
3. ΔΔΝ  
4. ΔΝΑ Νοβοροσίσκ 
 
ΙΙΙ.ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξ. θ. Τ.ΝΑ.Ν.Π. (πηα) 
2. Γξ. θ. Τθ.ΝΑ.Ν.Π.(πηα) 
3. Γξ. θ. ΓΓΛΛΠΝΔ(πηα) 
4. Γξ. θ. Α/Λ - ΔΛ.ΑΚΣ. (πηα) 
5. Γξ. θ.θ. Α΄ θαη Β΄ Y/Λ - ΔΛ.ΑΚΣ.(πηα) 
6. Γξ. θ. ΓΚΑ΄ - ΓΚΒ΄ - ΓΚΓ΄(πηα) 
7. ΓΑΠΘΑ - ΓΔΠΙΥ - ΓΑΝ -ΓΔΓΑΠΛΔ 
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