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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πειραιάς, 14 Μαρτίου 2020

Αυξηµένα µέτρα προφύλαξης και προστασίας από το Υπουργείο Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη έχει
συσταθεί και λειτουργεί Οµάδα Εργασίας, η οποία εξετάζει και εισηγείται εξειδικευµένες
ενέργειες και στοχευµένες πολιτικές για τους κλάδους ευθύνης του Υπουργείου, µε σκοπό την
αντιµετώπιση θεµάτων που σχετίζονται µε το ιό, COVID-19.
Στο πλαίσιο αυτό, και µε δεδοµένη την ήδη αυξηµένη ετοιµότητα του Λιµενικού Σώµατος –
Ελληνική Ακτοφυλακή, για την αντιµετώπιση των παράνοµων µεταναστευτικών ροών από την
Τουρκία προς την Ελλάδα, αποφασίστηκαν από τον κ. Πλακιωτάκη τα εξής µέτρα προφύλαξης
και προστασίας τόσο του κοινού που συναλλάσσεται µε το Υπουργείο και τα Λιµεναρχεία όσο
και του πολιτικού και ένστολου προσωπικού, ως εξής :
Α. Από ∆ευτέρα 16/03/2020:

• Αναστέλλονται όλες οι συναλλαγές του κοινού µε το Υπουργείο και τα κατά τόπους
Λιµεναρχεία. Εξαιρούνται, µόνο οι σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες θα εξετάζονται κατόπιν
τηλεφωνικού ραντεβού, µε τις κατά περίπτωση υπηρεσίες.

• Με νοµοθετική πρωτοβουλία που προωθείται άµεσα, λαµβάνονται µέτρα για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που παρατηρούνται κυρίως στην ακτοπλοΐα, µε σκοπό
να διατηρηθεί η αναγκαία σύνδεση των νησιών µε την ενδοχώρα και την εν γένει οµαλή
δραστηριοποίηση των πλοίων υπό ελληνική σηµαία.

• Αναστέλλεται η απαίτηση θεώρησης ηµερολογίων αλιευτικών σκαφών και καταχώρησης
ειδικών εργαλείων αλίευσης.
• Αναστέλλονται οι προγραµµατισµένες εξετάσεις δυτών, εξετάσεις χειριστών ταχυπλόων,
εκπαιδευτικών χειριστών ταχυπλόων και ναυαγοσωστών καθώς και η λειτουργία των
σχολών χειριστών ταχυπλόων και των σχολών εκπαίδευσης ναυαγοσωστών.

• Οι συναλλαγές µε την ∆/νση Θαλασσίου Τουρισµού θα γίνονται µόνο ταχυδροµικά ή
ηλεκτρονικά.
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• Ακυρώνονται όλες οι επισκέψεις (για οποιοδήποτε λόγο) εντός των κτηρίων του
Υπουργείου. Οι επικοινωνίες θα γίνονται τηλεφωνικά ή µέσω ηλεκτρονικών τρόπων
(videoκλήσεις, teleconferences) .
Β. Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου

• ∆εν πραγµατοποιούνται συναντήσεις µεταξύ των στελεχών του Υπουργείου µε φυσική
παρουσία. Οι επικοινωνίες, κάθε είδους, θα γίνονται αποκλειστικά τηλεφωνικά ή
ηλεκτρονικά.

• ∆εν εγκρίνονται εκπροσωπήσεις και µετακινήσεις του προσωπικού του Υπουργείου σε
επαγγελµατικά ταξίδια, συνέδρια, συνεργασίες, σε συµµετοχή σε εκλεκτορικά,
εκπαιδευτικά προγράµµατα κ.ο.κ., πλην των επιχειρησιακών µετακινήσεων στελεχών του
Λ.Σ. και της Πλοηγικής Υπηρεσίας.

• Σε στενή συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ, το Υπουργείο Ναυτιλίας πραγµατοποιήθηκαν
σχετικές ενηµερώσεις µε φορείς του κλάδου της ναυτιλίας, των λιµένων και στελέχη του
Υπουργείου.

• Μετά από αίτηµα του Υπουργείου Ναυτιλίας, έχει ήδη εκπονήσει σε συνεργασία µε τον
ΕΟ∆Υ ειδικό σχέδιο µέτρων πρόληψης και προστασίας ειδικά για τα κάθε είδους
εµπορικά πλοία και τα λιµάνια. Ταυτόχρονα το Κεντρικό Λιµεναρχείο Πειραιά έχει
εκπονήσει πρωτόκολλο αντιµετώπισης περιστατικών µε κορωνοϊό σε πλοία τόσο της
επιβατηγού ναυτιλίας (ακτοπλοΐα και κρουαζιέρα), όσο και µεταφοράς
εµπορευµατοκιβωτίων και οχηµάτων, µε βάσει τις οδηγίες των αρµόδιων υγειονοµικών
υπηρεσιών και σε στενή συνεργασία µε το τµήµα Υγειονοµικού ελέγχου Λιµένος
Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής. Το Πρωτόκολλο αυτό έχει προωθηθεί στις Λιµενικές
Αρχές της χώρας, µε πρώτες αυτές λιµένων που είναι πύλες εισόδου στην Ελλάδα, οι
οποίες και έχουν κληθεί να το επεξεργαστούν και να το προσαρµόσουν στις τοπικές
ανάγκες, εκπαιδεύοντας ταυτόχρονα το προσωπικό τους.
• Ανεστάλη η περαιτέρω διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών για την πρόσληψη
λιµενοφυλάκων.

• Έχει ανασταλεί, από τις 11 Μαρτίου 2020, η εκπαιδευτική λειτουργία όλων των
δηµοσίων σχολών Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ, ΚΕΣΕΝ, Σχολές σωστικών και
πυροσβεστικών µέσων, θαλαµηπόλων).
• Εντατικοποίηση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, χερσαίων, πλωτών και
εναέριων µέσων.
• Εκπόνηση σχεδίου αντιµετώπισης κρούσµατος του νέου κορωνοϊου COVID-19 εντός
των υποδοµών του Υπουργείου Ναυτιλίας.

• Το Υπουργείο έχει προµηθευτεί και προµηθεύεται διαρκώς υγειονοµικό υλικό και µέτρα
ατοµικής προστασίας, µε το οποίο έχουν εφοδιαστεί πρωτίστως οι προκεχωρηµένες
µονάδες του Λ.Σ.
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• Το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής διαθέτει σχέδιο µερικής ή ολικής
αναστολής λειτουργίας του.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης υπογράµµισε, ήδη
από τις 6 Μαρτίου, ότι το ΥΝΑΝΠ ότι έχει κινητοποιηθεί ώστε να λάβει όλα τα µέτρα που
απαιτούνται για την αντιµετώπιση του φαινοµένου εξάπλωσης του νέου κορωνοϊου COVID -19.

«Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου», είπε, «συνεργάζονται άριστα µε το Υπουργείο
Υγείας και τις υγειονοµικές υπηρεσίες και λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να
διασφαλίσουµε τον περιορισµό και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών διασποράς του COVID 19 σε κρίσιµες υποδοµές και λειτουργίες των τοµέων ευθύνης µας».
Η Οµάδα Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για τον COVID -19,
την οποία συντονίζουν ο Γενικός Γραµµατέας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής κ. Ευάγγελος
Κυριαζόπουλος και η Γενική Γραµµατέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κυρία Χριστιάνα
Καλογήρου και στην οποία µετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, παρακολουθεί καθηµερινά την
εξέλιξη του φαινοµένου της διασποράς του κορωνοϊού και παρεµβαίνει άµεσα όπου απαιτείται.

Τέλος στον επίσηµο ιστότοπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) υπάρχει ειδική ενότητα για τον ιό
COVID-19, η οποία ενηµερώνεται καθηµερινά για την εξέλιξη του φαινοµένου, σε σχέση πάντα
µε τη ναυτιλία, τα λιµάνια και τις θαλάσσιες µεταφορές.
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