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Εγκύκλιος  Αρ. 34/2021            25 Αυγούστου 2021 
 
ΥΦΥΝ 5.13.09  
ΥΦΥΝ 7.2.05 
 
Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, 
Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, 
Κυπριακή Ένωση Πλοιάρχων, 
Σύνδεσμος Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, 
Πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, διαχειριστές πλοίων, 
Αναγνωρισμένες ακαδημίες εμπορικού ναυτικού, 
Σπουδαστές ακαδημιών εμπορικού ναυτικού 
 
 
Θέμα: Επιδότηση για επί του πλοίου εκπαίδευση νεοεισερχομένων στο επάγγελμα του 
αξιωματικού εμπορικού ναυτικού 
 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των Εγκυκλίων  μας με Αρ. 21/2017, Αρ. 22/2017, 
Αρ. 4/2018 και Αρ. 15/2019, επιθυμώ να σας ενημερώσω  για τα ακόλουθα :  
 

1. Επειδή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, εμποδίζεται η ομαλή αλλαγή πληρωμάτων και, 
ως εκ τούτου, η διαθεσιμότητα θέσεων δόκιμων αξιωματικών επί των πλοίων, η περίοδος 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3 των πιο πάνω Εγκυκλίων επιμηκύνεται από τρία σε 
τέσσερα έτη, για όλους και όλες που θα συμπληρώσουν τους 12 μήνες επί πλοίου πρακτικής 
εκπαίδευσης μέχρι την 31η  Δεκεμβρίου 2024. 
 

2. Η νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για υποβολή σχετικών δικαιολογητικών είναι η  
seaservice@dms.gov.cy. Από την 1η Νοεμβρίου 2021 μόνο τα δικαιολογητικά που θα 
αποστέλλονται στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση θα γίνονται αποδεκτά. 

 
 
 
 

 
Νεόφυτος Παπαδόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 
 
 
 
 
Κοιν:  - Ναυτιλιακά Γραφεία ΥφΝ στο εξωτερικό 

- Σ.Ε.Κ. 
- Π.Ε.Ο. 
- Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος 
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English translation of Circular No. 34/2021 dated 25 August 2021 
 
SDM 5.13.09  
SDM 7.2.05 
 
Cyprus Shipping Chamber, 
Cyprus Union of Shipowners, 
Cyprus Master Mariners Association, 
Association of Merchant Marine Officers, 
Registered owners of Cyprus ships, ship managers, 
Recognised merchant marine academies,  
Students of merchant marine academies 
 
 
 
Subject: Funding of the practical training on board ships for Deck and Engine Cadet Officers  
 
 
I refer to the above subject and further to our Circulars No. 21/2017, No. 22/2017, No. 4/2018 and 
No. 15/2019, I hereby wish to inform you of the following: 
 
1. Due to the COVID -19 pandemic outbreak that is preventing the normal crew changes and 

as a consequence the availability of cadet officers’ positions on board vessels, the period as 
provided by paragraph 3 of the above mentioned Circulars is extended from three to four 
years for all applicants that they will complete the on board practical training until the 31st 
December 2024.  

 
2. The new e-mail address for submitting relevant supporting documents is  

seaservice@dms.gov.cy. Please note that as from 1st November 2021 only the documents 
sent to the above e-mail address will be accepted. 

 
 
 
 

 
Neophytos Papadopoulos 
Permanent Secretary 
 
 
 
 
 
CC:      - Maritime Offices of the Shipping Deputy Ministry abroad 
 - Trade Union SEK  
 - Trade Union PEO  
 - Cyprus Bar Association 
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