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   ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ COVID-19 ΑΠΟ ΝΕΟ ΣΕΛΕΥΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟΤ SARS-CoV-2 
   

Οδηγίερ ππορ ηιρ ςγειονομικέρ απσέρ και ηοςρ θοπείρ εκμεηάλλεςζηρ πλοίυν για ηον καηάπλοςν 
πλοίυν ζηα πλαίζια επιζκεςών ζε Ελληνικά ναςπηγεία καηά ηη διάπκεια ηηρ πανδημίαρ COVID-19 
 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα  ησλ πινίσλ (εκπνξηθώλ, Ε/Γ, 

Ο/Γ θιπ) θαη ηελ αλαγθαηόηεηα γηα θαηάπινπλ ζε Ειιεληθά λαππεγεία κε ζθνπό ηελ 

επηζθεπή ηνπο ζπζηήλνπκε ηα εμήο (επηπιένλ ησλ «Οδεγίεο πξνο ηηο πγεηνλνκηθέο 

αξρέο θαη ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο πινίσλ πνπ παξακέλνπλ ζε καθξνρξόλην 

ειιηκεληζκό ζε ιηκέλεο (ΕΕ θαη ΕΟΧ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο COVID-19»): 

 

o Πξνζσξηλό πεξηνξηζκό γηα δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο από ηελ άθημε, ησλ κειώλ 

ηνπ πιεξώκαηνο εληόο ηνπ πινίνπ ή ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε: Αξηζκ. 

Δ1α/ΓΠ.νηθ. 22261- «Επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηνπ θαη’ νίθνλ πξνζσξηλνύ 

πεξηνξηζκνύ πξνζώπσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρώξα από ηελ αιινδαπή πξνο 

πεξηνξηζκό ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» 

o Απνζηνιή Ναπηηιηαθήο Δήισζεο Υγείαο από ηνλ Υγεηνλνκηθό ππεύζπλν ηνπ 

πινίνπ ζηελ αξκόδηα αξρή ηνπ ιηκέλα.  

o Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ πινίνπ ζηα λαππεγεία ζπζηήλνληαη ηα εμήο: 

α) Μέηξα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ όπσο κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο, 

θαζαξηζκνύ θαη απνιύκαλζεο ηνπ πινίνπ («Οδεγίεο πξνο ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο 

θαη ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο πινίσλ πνπ παξακέλνπλ ζε καθξνρξόλην 

ειιηκεληζκό ζε ιηκέλεο (ΕΕ θαη ΕΟΧ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο COVID-

19», επηζπλάπηνληαη) 

β) Oη εξγαδόκελνη ησλ ζπλεξγείσλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζην πινίν πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

(ΜΑΠ) ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ («ΤΝΟΨΗ ΤΝΙΣΩΜΕΝΩΝ ΜΕΩΝ 

ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΙ ΠΤΛΕ ΕΙΟΔΟΤ 
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ΚΑΙ ΣΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΠΑΝΩ ΣΑ ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΑ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ 

COVID-19», (επηζπλάπηνληαη) θαη λα εξγάδνληαη δηαηεξώληαο απόζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ ελόο κέηξνπ θαη ρσξίο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ην πιήξσκα. 

Σπζηήλεηαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ λα γίλεηαη κεηά ην πέξαο ησλ αλσηέξσ 

πεξηνξηζκώλ. Η εξγαζία ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηε ηζρύνπζα 

λνκνζεζία. 

o Όια ηα κέηξα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππό ηελ επίβιεςε ησλ Υγεηνλνκηθώλ 

Αξρώλ ησλ ιηκέλσλ θαη ηελ κέξηκλα ησλ λαπηηιηαθώλ εηαηξηώλ 

o Σε πεξίπησζε εκθάληζεο θξνύζκαηνο COVID-19 ζην πινίν πξέπεη λα 

αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο ηνπ ΕΟΔΥ («Οδεγίεο πξνο ηηο πγεηνλνκηθέο αξρέο θαη 

ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο πινίσλ πνπ παξακέλνπλ ζε καθξνρξόλην 

ειιηκεληζκό ζε ιηκέλεο (ΕΕ θαη ΕΟΧ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο COVID-

19», επηζπλάπηνληαη) 

 

 

Για οποιαδήποηε διεςκπίνιζη, απεςθςνθείηε ζηον ΕΟΔΤ ζηα ηηλέθυνα 210 5212054,  ειδικό 

ηεηπατήθιο απιθμό 1135 (όλο ηο 24υπο)  

 

Σονίζεηαι όηι, καθώρ η επιδημία εξελίζζεηαι, οι οδηγίερ ενδέσεηαι να ηποποποιηθούν. 

 

 

 


