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Αριθ. πρωτ.: 2242.1-1/ 94407 /2021

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες ως πίνακα διανομής

Θέμα: «Εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού COVID-19 και Έλληνες ναυτικοί».
Σχετ.: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417/23-12-2021 κυα (Β΄ 6214)
1. Γνωρίζεται ότι μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω σχετικής κ.υ.α., σύμφωνα με παρ. 2 του άρθρου 9 αυτής,
ως πλήρως εμβολιασμένοι, θεωρούνται :
α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό
COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου,
και
β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό
COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση
πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
2. Ομοίως σε ανωτέρω διατάξεις συγκρατείται ότι, ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό
έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της
δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, πλήρως
εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Στην περίπτωση δε, νόσησης πλήρως
εμβολιασμένου ατόμου η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού διακόπτεται για δεκατέσσερις (14) ημέρες από
την ημερομηνία θετικής διάγνωσης και ενεργοποιείται εκ νέου τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα αυτής.
3. Όσον αφορά το πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με παρ. 3 ανωτέρω άρθρου, εκδίδεται μόνο κατόπιν
εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός τριάντα (30) ημερών μετά από τον
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν.
Ειδικότερα τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 24.6.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν
εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο
θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. H ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από
την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν
ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90)
ημέρες. Σημειώνεται ότι ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την οικεία
νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου,
όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο.
4. Παρακαλείσθε για την ενημέρωση των μελών σας, για τις δικές τους κατάλληλες ενέργειες.
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5. Οργανώσεις ναυτικών, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται ομοίως για την κατάλληλη ενημέρωση
των μελών τους και των ναυτεργατικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμή τους.
6. Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνδρομή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της.
Ο Διευθυντής α.α.

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1.
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
E-mail: seen@seen.org.gr
2.
Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού
E-mail: despoina@sf.gr
3.
Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.)
E-mail: epest@epest.gr , hpyoa@otenet.gr
4.
Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας
E-mail: info@cruise-union.com
5.
Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.)
E-mail: penetis2001@yahoo.gr
6.
Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
E-mail: info@shortsea.gr
7.
Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Ακτοπλοϊκών Φ/Γ Πλοίων μέχρι 500 κοχ.
E-mail: gorgo@otenet.gr
8.
Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων “Άγιος Νικόλαος”
E-mail: panenosirim@gmail.com
9.
Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών,
Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων
E-mail: info@greektugowners.gr
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
E-mail: gram@pno.gr
2.
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr
3.
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
E-mail: ugs@ath.forthnet.gr
4.
Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.)
E-mail: pep.rk.ng@gmail.com
5.
Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατώτερων Πληρωμάτων Επαγγελματικών - Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών (Π.Ε.Α.Κ.Π.Ε.Ι.Θ.Σ)
E-mail: info@hyca.gr
6.
Ν.Α.Τ.
E-mail: gram.pr.nat@nat.gr
7.
Γ.Ε.Ν.Ε.
E-mail: info@generg.gr
8.
Οίκος Ναύτου
E-mail: info@oikosnautou.gr
9.
Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας
E-mail: onpe@onpe.gr
10. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
Γρ. κ.κ. Υπουργού (υτα) - Υφυπουργού (υτα)
2.
Γρ. κ.κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. (υτα) - Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (υτα)
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELEFTHERIOS VALERGAKIS
Ημερομηνία: 2021.12.27 10:08:26 EET
3.
Γρ. κ. Α/Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα)
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ (TRUE COPY)
4.
Γρ. κ.κ. Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) - Β΄ Υ/Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα)
Τόπος: ΠΕΙΡΑΙΑΣ (PIRAEUS - SLD/DNER.B)
5.
Γρ. κ.κ. Δ.Κ.Α΄ - Δ.Κ.Β΄
6.
Γρ. κ.κ. ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
7.
Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
8.
Δ.Θ.Σ. - Δ.Λ.Α. – Δ.Α.Ν. – Κ.ΕΠΙΧ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Χρήσιμες πληροφορίες
Ασθένεια Κορωνοϊού Coronavirus disease
(COVID-19)

Προστασία από το Νέο Κορωνοϊό
- Νομοθεσία
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