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ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση ΚΥΑ – Μέτρο προσωρινού περιορισμού θαλάσσιων συνδέσεων με Αλβανία & Ιταλία και
κατάπλου πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών – επαγγελματικών) από εξωτερικό»
ΣΧΕΤ: Η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30341 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1860 Β/15-05-2020)
1.

Σας γνωρίζουμε ότι την 15-05-2020 δημοσιεύθηκε η ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α. σύμφωνα με το

άρθρο 1 της οποίας, επιβάλλεται μεταξύ άλλων, το μέτρο του προσωρινού περιορισμού θαλασσίων συνδέσεων
με την Αλβανία και την Ιταλία για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω
διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, έως και τις 31-05-2020 και ώρα 15.00.
2.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α., επιβάλλεται ο προσωρινός

περιορισμός εν όλω του κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων,
ανεξαρτήτως σημαίας, στην ελληνική Επικράτεια προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό της
αλλοδαπής, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά. Ο εν λόγω
περιορισμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 15-05-2020 και ώρα 15:00 έως και 31-05-2020 και ώρα 15:00.
3.

Εφόσον, τα πλοία που εμπίπτουν στον ως άνω περιορισμό είναι κενά επιβατών και δεν

προέρχονται από κράτη (όπως Τουρκία, Αλβανία, Ιταλία) για τα οποία ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα,
επιτρέπεται ο κατάπλους τους αποκλειστικά σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα
κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής μετά από σύμφωνη
γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η εν λόγω διάταξη ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1805-2020 και ώρα 06:00 έως και 31-05-2020 και ώρα 15:00.
2.

Φορείς Διαχείρισης στους οποίους αποστέλλεται το παρόν μετά συνημμένου, παρακαλούνται

για την ενημέρωσή τους και την ενημέρωση των πλοιάρχων των ελλιμενιζόμενων σκαφών καθώς και των σκαφών
που πρόκειται να καταπλεύσουν σε περιοχή αρμοδιότητά τους.
3.

Ενώσεις – Ναυταθλητικοί Όμιλοι οι οποίοι είναι αποδέκτες του παρόντος μετά συνημμένου,

παρακαλούνται ομοίως για την ενημέρωσή τους και την κατάλληλη ενημέρωση των μελών τους.-

Ο Διοικητής α.α.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS VICHAS
Ημερομηνία: 2020.05.16 19:02:41 EEST
Τόπος: ZEA ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΖΕΑ PIRAEUS)

Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΒΗΧΑΣ Ιωάννης
Επισυνάπτεται
Η ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α.

Πίνακας Διανομής
Ι. Αποδέκτες για ενέργεια
- Μαρίνα Ζέας Α.Ε. (email: zea@medmarinas.com)
- Μαρίνα Αθηνών Α.Ε. (email: info@athens-marina.gr)
- EAKN/AK (email: eakn@eakn-agioskosmas.gov.gr)
- ΛΕ - ΣΕΦ (email: sef@sef-stadium.com)
- ΕΠΕΣΤ (email: epest@epest.gr)
- ΣΙΤΕΣΑΠ (email: sitesaphellas@gmail.com)
- ΕΑΙΣΑ (email: gpapam89@ gmail.com )
- ΠΕΝΕΤΗΣ (email: penetis2001@yahoo.gr)
- HYCA (email: info@hyca.gr)
- ΣΩΝΠΑΠ (email: info@sonpap.gr)
- GYA (email: info@gya.gr)
- ΝΟΕ – ΙΟΠ – ΠΟΙΑΘ – ΟΣΦΠ – ΝΑΣ – ΝΟΕΦ – ΝΑΟΕΦ – ΝΟΔ
- ΟΕΑ & ΝΑΠ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ – ΕΑΟΠ – ΣΕΑΜ (fax:2104133214)-ΣΕΑΠ “Ο Άγιος Νικόλαος”(fax: 2104520620)

ΙΙ. Αποδέκτες για κοινοποίηση
- ΚΛΠ/ κ.κ. ΛΙΜΕΝΑΡΧΗ – ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΗ (υ.τ.α.)
- ΚΛΠ/ΤΛΑ/ΓΓΑ (υ.τ.α.) – Α/Φ
- ΚΛΠ/Τ. ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΑΣ (υ.τ.α.)

