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Πειραιάσ, 07 Ιουνίου 2021
Αριθ. πρωτ.: 2242.1-1/ 40581/2021

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομήσ

Θζμα: «Covid-19 και Εμβολιαςμόσ Ελλήνων ναυτικών».
χετ.: α) Η αρικμ. πρωτ. 4404/2021 επιςτολι Ζνωςθσ Πορκμείων Εςωτερικοφ.
β) Η αρ. πρωτ. 943/2021 επιςτολι Ναυτικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδοσ.
γ) Η αρικμ. πρωτ. Φ01.8/364/2021 επιςτολι υνδζςμου Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ
1. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ να αντιμετωπιςκοφν οι άμεςοι κίνδυνοι από τθ διάδοςθ του κορωνοϊοφ
COVID-19 και να διαφυλαχκεί θ υγεία των ναυτικϊν με ςτόχο να ςυνεχίςουν να παρζχουν τισ κρίςιμεσ υπθρεςίεσ
τουσ ςε ζνα αςφαλζσ υγειονομικά περιβάλλον, παρακαλείςκε για τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ των μελϊν ςασ,
προκειμζνου διευκολφνουν ναυτικοφσ – μζλθ πλθρϊματοσ πλοίων τουσ για τον εμβολιαςμό τουσ ςε εμβολιαςτικά
κζντρα τθσ νθςιϊτικθσ χϊρασ και λιμζνεσ θπειρωτικισ χϊρασ εκτόσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, χωρίσ να
παραβλζπεται θ αςφαλισ λειτουργία και οι δρομολογιακζσ υποχρεϊςεισ του πλοίου τουσ.
2. Πζραν τοφτου, εφόςον προκφπτει ότι αυτό δεν είναι εφικτό, ενθμερϊςατε κατάλλθλα μζλθ ςασ προκειμζνου
αποςτείλουν ζωσ τθν Παραςκευι, 11 Ιουνίου τ.ε. ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dner.emvolio.akt@hcg.gr, λίςτα (ωσ
ςυνθμμζνο πίνακα) με επικυμοφντεσ Ζλλθνεσ ναυτικοφσ προκειμζνου αυτοί εμβολιαςκοφν κατά του κορωνοϊου
SARS-CoV-2 (COVID-19), ςε θμερομθνία και κζντρο που κα οριςκεί εντόσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ.
3. υναφϊσ, ςθμειϊνεται ότι από τθν αρχι τθσ πανδθμίασ και προκειμζνου να υπάρχει διαρκισ ενθμζρωςθ των
ενδιαφερομζνων, ςτον επίςθμο διαδικτυακό τόπο του ΑΛ–ΕΛ.ΑΚΣ., ζχει διαμορφωκεί ειδικι ιςτοςελίδα με τίτλο
«Αςθένεια κορωνοϊού - Coronavirus Disease (COVID-19)» ςτθν οποία είναι διακζςιμεσ οδθγίεσ που διαβιβάηονται
ςε φορείσ και οργανϊςεισ, κακϊσ και χριςιμοι ςφνδεςμοι για πρόςβαςθ ςε επικαιροποιθμζνθ πλθροφόρθςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και πλθροφοριϊν για περιοριςμοφσ λιμζνων ανά τον κόςμο (world port restrictions),
«Διαγνωςτικό έλεγχο νόςηςησ από τον covid-19», ενϊ και ςε διαδικτυακό τόπο του ΤΝΑΝΠ ζχει διαμορφωκεί
ειδικι ιςτοςελίδα με τίτλο «Προςταςία από το νέο κορωνοϊό – Νομοθεςία», όπου περιζχεται ςφνολο νομοκετικοφ
ζργου (Π.Ν.Π., κ.υ.α., υ.α., εγκφκλιοι) που αφορά ςε μζτρα προςταςίασ από τον νζο κορωνοϊό COVID-19.
4. Οργανϊςεισ ναυτικϊν παρακαλοφνται για τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ και των ναυτεργατικϊν
οργανϊςεων που ανικουν ςτθ δφναμι τουσ.
5. Λιμενικζσ Αρχζσ εςωτερικοφ που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςι τουσ.
Ο Διεσθσντής
Επιςυνάπτεται:
Αναφερόμενοσ ςτο κείμενο
Πίνακασ (μορφι xls).

Αντιπλοίαρτος Λ.Σ. ΔΟΥΜΑΝΗΣ Αντώνιος
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.
φνδεςμοσ Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ
E-mail: seen@ath.forthnet.gr
2.
Ζνωςθ Πορκμείων Εςωτερικοφ
E-mail: despoina@sf.gr
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.
Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ
E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr
2.
Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία
E-mail: gram@pno.gr
3.
Οίκοσ Ναφτου
E-mail: info@oikosnautou.gr
4.
Ομοςπονδία Ναυτικϊν Πρακτόρων Ελλάδασ
5.
E-mail: onpe@onpe.gr
6.
Λιμενικζσ Αρχζσ Εςωτερικοφ
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Γρ. κ.κ. Τπουργοφ (υτα) - Τφυπουργοφ (υτα)
2.
Γρ. κ.κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. (υτα) - Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (υτα)
3.
Γρ. κ. Α/Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα)
4.
Γρ. κ.κ. Αϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα) - Βϋ Τ/Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα)
5.
Γρ. κ.κ. Δ.Κ.Βϋ(υτα) - Δ.Κ.Γϋ (υτα)
6.
Γρ. κ.κ. ΠΕ.ΔΙ.Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα)
7.
Γρ. Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ
8.
Δ.Θ.. - Δ.Λ.Α. – Δ.Η.Δ.ΕΠ.
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