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ΘΕΜΑ: «Απάντηςη ςε επιςτολή – Εμβολιαςμόσ Ελλήνων ναυτικών». 

Σχετ.: Η με ΑΠ 5112 ΕΤ/ΔΚΤ/ΜΣ/14-07-2021 επιςτολι ςασ. 
 
 
 
1. Επί διαλαμβανομζνων ςε ςχετικι και όςον αφορά εν κζματι αντικείμενο ςθμειϊνονται τα ακόλουκα :  

α) H Ελλάδα ζχει αναλάβει ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ ςτο πλαίςιο των Οργάνων τόςο τθσ Ε.Ε. όςο 

και του Διεκνοφσ Ναυτιλιακοφ Οργανιςμοφ για τθν αναγνϊριςθ των ναυτικϊν ωσ "ουσιωδών 

εργαηομζνων" και τθ λιψθ απτϊν μζτρων για τθ διαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ κινθτικότθτάσ τουσ ςτθν 

περίοδο τθσ πανδθμίασ. Ειδικότερα, όςον αφορά τον εμβολιαςμό των ναυτικϊν, γνωρίηεται ότι με 

πρωτοβουλία του κ. ΥΝΑΝΠ, πρϊτθ θ χϊρα μασ, πρότεινε τθν εξζταςθ του κατά προτεραιότθτα 

εμβολιαςμοφ των ναυτικϊν, ςτο πλαίςιο διαμόρφωςθσ των εκνικϊν προγραμμάτων εμβολιαςμοφ, με 

ςτόχο να ςυνεχίςουν να παρζχουν τισ κρίςιμεσ υπθρεςίεσ τουσ ςε ζνα αςφαλζσ υγειονομικά περιβάλλον. 

Η εν λόγω πρόταςθ υποβλικθκε ςτο Γενικό Γραμματζα του ΙΜΟ, ςτουσ αρμόδιουσ Επιτρόπουσ τθσ ΕΕ για 

τθν Υγεία και τισ Μεταφορζσ, κακϊσ και ςτουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ Υγείασ και Ναυτιλίασ τθσ ΕΕ, 

προκειμζνου προωκθκεί εναρμονιςμζνθ προςζγγιςθ, ει δυνατόν ςε παγκόςμιο επίπεδο ανάλογου με τθ 

δραςτθριοποίθςθ τθσ ποντοπόρου ναυτιλίασ.  

β) Το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Υγείασ και τθν 

Εκνικι Επιτροπι Εμβολιαςμοφ προχϊρθςαν ςτθν ανάλθψθ ενεργειϊν για τθ διευκόλυνςθ του 

εμβολιαςμοφ του ςυνόλου των Ελλινων ναυτικϊν που το επικυμοφν, απευκφνοντασ πρόςκλθςθ ςε 

αυτοφσ μζςω των εταιρειϊν των πλοίων που ζχουν ναυτολογθκεί ι επρόκειτο να ναυτολογθκοφν. Για 

όςουσ ναυτικοφσ δεν είναι δυνατόσ ο προγραμματιςμόσ του εμβολιαςμοφ τουσ μζςω τθσ τακτικισ 

διαδικαςίασ ραντεβοφ, το Υ.ΝΑ.Ν.Π. ςε ςυνεργαςία με τισ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υγείασ, μερίμνα για 

τον εμβολιαςμό ςε τόπο και χρόνο που παραμζνει το πλοίο τουσ για επαρκζσ χρονικό διάςτθμα. 
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Αντίςτοιχθ μζριμνα παρζχεται και ςτουσ ναυτικοφσ που πρόκειται να ναυτολογθκοφν άμεςα ςε ελλθνικά 

πλοία ςτθν αλλοδαπι. Συνολικά ςτθν ακτοπλοΐα και ςφμφωνα με ενδεικτικά ςτοιχεία που μζχρι  ςιμερα 

διακζτει το Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ο αρικμόσ των εμβολιαςμζνων ναυτικϊν 

ανζρχεται ςε χίλιουσ διακόςιουσ ςαράντα ζξι (1246) πλήρωσ εμβολιαςμζνουσ και τετρακόςιουσ πενήντα 

οκτώ (458) μερικώσ εμβολιαςμζνουσ με τθν 1θ δόςθ (ςε ςφνολο τριών χιλιάδων διακοςίων ενενήντα 

οκτώ 3298 ναυτικών). 

2. Σθμειϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ θ Υπθρεςία μασ παραμζνει αρωγόσ ςε κάκε προςπάκεια 

αντιμετϊπιςθσ κεμάτων που προκφπτουν ςτον τομζα τθσ ναυτικισ εργαςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

παγκόςμιασ υγειονομικισ κρίςθσ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τθσ. 

3. Παρακαλείςκε για τθν ενθμζρωςι ςασ.- 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
(μζςω θλεκτρονικοφ  ταχυδρομείου) 
 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΗ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία 
 
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Γρ. κ. Υπουργοφ (υ.τ.α) 
2. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α) 
3. Γρ. κ. Αϋ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α) 
4. Γρ. κ. Δ.Κ.Β’ (υ.τ.α) 
5. Δ.Θ.Σ. - Δ.Π.Ν. 
 
 
 

Ο Διευθυντής 

 

 

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΔΟΥΜΑΝΗΣ Αντώνιος 
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