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Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

ΘΕΜΑ: «Ζκτακτα μζτρα προσ περιοριςμό τησ διάδοςησ του κορωνοϊοφ CΟVID-19».
ΧΕΣ.:

(α) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.21268/28-03-2020 ΚΤΑ (Βϋ1081).
(β) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23450/07-04-2020 ΚΤΑ (Βϋ1209).
(γ) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.24407/11-04-2020 ΚΤΑ (Β’ 1302).
(δ) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26806/25-04-2020 ΚΤΑ (Β’ 1587).
(ε) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27820/03-05-2020 ΚΤΑ (Β’ 1649).
(ςτ) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30620/17-05-2020 ΚΤΑ (Β’ 1870).
(η) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 ΚΤΑ (Β’ 1988).
(θ) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33465/31-05-2020 ΚΤΑ (Β’ 2087).
(κ) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/04-06-2020 ΚΤΑ (Β’ 2168).
(ι) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36857/14-06-2020 ΚΤΑ (Β’ 2277).
(ια) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40381/27-06-2020 ΚΤΑ (Β’ 2601).
(ιβ) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11-07-2020 ΚΤΑ (Β’ 2798).
(ιγ) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.47421/26-07-2020 ΚΤΑ (Β’ 3099).
(ιδ) Αρικμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31-07-2020 ΚΤΑ (Β’ 3165).

1. ασ ενθμερϊνουμε ότι με τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω (ιδ) ςχετικισ, με μζριμνα του πλοιοκτιτθ, του
διαχειριςτι και των πλοιάρχων των πλοίων διαςφαλίηεται:
α) θ μεταφορά κατ’ ανϊτατο όριο του ογδόντα τοισ εκατό (80%) του ςυνολικοφ αρικμοφ επιβατϊν των
πλοίων ι ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%) εφόςον το πλοίο διακζτει καμπίνεσ,
β) θ τιρθςθ τθσ ελάχιςτθσ απόςταςθσ ενάμιςθ (1,5) μζτρου μεταξφ των επιβαινόντων ςε αυτά και
γ) ςτισ καμπίνεσ επιβατϊν και πλθρωμάτων θ ενδιαίτθςθ μζχρι τεςςάρων (04) ατόμων, εφόςον είναι
είτε ςυγγενείσ πρϊτου ι δεφτερου βακμοφ είτε άτομα με αναπθρία μετά του ςυνοδοφ τουσ, ςε
διαφορετικι δε περίπτωςθ δφο (02) μεμονωμζνων επιβατϊν ι μελϊν πλθρϊματοσ, αντιςτοίχωσ.
δ) ςτα ανωτζρω πλοία, θ κάλυψθ των κακιςμάτων αεροπορικοφ τφπου ανζρχεται ςτο πενιντα τοισ
εκατό (50%).
2. Με μζριμνα του πλοιοκτιτθ, του διαχειριςτι και των πλοιάρχων ςτα επιβατθγά - οχθματαγωγά ταχφπλοα, επιβατθγά-ταχφπλοα και επιβατθγά-υδροπτζρυγα, διαςφαλίηεται θ μεταφορά κατ’ ανϊτατο
όριο:
α) του ογδόντα τοισ εκατό (80%) του ςυνολικοφ αρικμοφ επιβατϊν των πλοίων, εάν αυτά διακζτουν
φίλτρα τφπου HEPA (High Efficiency Particulate Air) και εφόςον βεβαιϊνεται, με ευκφνθ του
πλοιοκτιτθ, του διαχειριςτι και των πλοιάρχων, κακϊσ και των φορζων κυβερνθτικισ

πιςτοποίθςθσ αυτϊν, θ τοποκζτθςθ και θ λειτουργία τουσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του
καταςκευαςτι. Επίςθσ, με μζριμνα του πλοιοκτιτθ, του διαχειριςτι και των πλοιάρχων
καταρτίηεται ςχζδιο κάλυψθσ κακιςμάτων αεροπορικοφ τφπου για κάκε πλοίο.
β) του 50% εφόςον ςτα ανωτζρω πλοία δεν ζχει εγκαταςτακεί ο ανωτζρω εξοπλιςμόσ.
3. Οι περιοριςμοί τθσ παραγράφου 1 αφοροφν και ςτθ μεταφορά επιβατϊν με λάντηεσ και καλάςςια ταξί.
4. Οι ανωτζρω περιοριςμοί ιςχφουν για το χρονικό διάςτθμα από 01.08.2020 ζωσ και τισ 31.08.2020.
5. Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλείςκε, όπωσ ενθμερϊςετε τα μζλθ ςασ για τθν πιςτι τιρθςθ και
εφαρμογι των προαναφερκζντων.
6. ΠΕΔΙΛ-ΕΛ.ΑΚΣ. που κοινοποιείται το παρόν, μεριμνιςουν άμεςα για τθν ενθμζρωςθ των Λιμενικϊν
Αρχϊν υπαγωγισ τουσ προκειμζνου προβοφν ςτισ κατά λόγο αρμοδιότθτοσ ενζργειζσ τουσ.

Ο Διευθυντήσ ΚΛΑΔΟΤ Γ΄

Τποναφαρχοσ Λ.. ΚΑΝΑΛΗ Εμμανουήλ
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4. ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΟΚΣΗΣΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ (Δ.Γοφναρθ 2,τ.κ. 185 32 Πειραιάσ / Σθλ.: 2104175676,
Φαξ: 2104175676)
5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε.Ν. (μζςω e-mail: info@pepen.gr)
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1. ΠΕ.ΔΙ.Λ-ΕΛ.ΑΚΣ.
2. Α.Β.S. (μζςω e-mail:abspiraeus@eagle.org)
3. B.V. (μζςω e-mail: grc_cpi@gr.bureauveritas.com)
4. D.N.V.-GL (μζςω e-mail: piraeus@dnvgl.gr)
5. K.R.S (μζςω e-mail: athens@krs.co.kr)
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7. Class NK.(μζςω e-mail: pr@classnk.or.jp)
8. R.I.N.A. (μζςω e-mail: piraeus.office@rina.org)
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