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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ Β΄ (Ναυτιλίασ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ 2Ο (Εργαςιακών χζςεων) 

 
Πειραιάσ, 13 Δεκεμβρίου 2021 
Αριθ. πρωτ.: 2242.1-1/ 90983/2021 

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ ωσ πίνακα διανομήσ 
 

   Σαχ. Διεφκυνςθ 
Σαχ. Κϊδικασ 
Πλθροφορίεσ 
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Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλθ Λιμζνοσ Ε1 - Ε2) 
185 10, Πειραιάσ  
Τποπλοίαρχοσ Λ.. ΠΑΓΑΝΗ Ιωάννθσ  
213 137 1442, 4217, 1295   
dner.b@hcg.gr 

 

Θζμα: «Εμβολιαςμόσ κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 και Ζλληνεσ ναυτικοί». 

χετ.: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/11-12-2021 κυα (Β΄ 5816) 

 

1. Γνωρίηεται ότι μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω ςχετικισ κ.υ.α., ςφμφωνα με παρ. 2 του άρκρου 9 

αυτισ, ωσ πλιρωσ εμβολιαςμζνοι, κεωροφνται :  

α) όςοι ζχουν ολοκλθρϊςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) θμερϊν τον εμβολιαςμό για κορωνοϊό 

COVID-19 και επιδεικνφουν πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ με ταυτόχρονο ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ του κατόχου 

και  

β) όςοι ζχουν ολοκλθρϊςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) θμερϊν τον εμβολιαςμό για κορωνοϊό 

COVID-19 με μία (1) δόςθ εμβολίου λόγω νόςθςισ τουσ από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνφουν βεβαίωςθ 

πλιρουσ κάλυψθσ - ανάρρωςθσ και εμβολιαςμοφ με ταυτόχρονο ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ του κατόχου. 

2. Ομοίωσ ςε ανωτζρω διατάξεισ ςυγκρατείται ότι, ειδικϊσ ωσ προσ όςουσ ζχουν ςυμπλθρϊςει το 

εξθκοςτό ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον επτά (7) μθνϊν από τθ 

χοριγθςθ τθσ δεφτερθσ δόςθσ ι, ςτθν περίπτωςθ μονοδοςικϊν εμβολίων, από τθ χοριγθςθ τθσ μοναδικισ 

δόςθσ, πλιρωσ εμβολιαςμζνοι κεωροφνται όςοι ζχουν λάβει και τθν αναμνθςτικι δόςθ. τθν περίπτωςθ δε, 

νόςθςθσ πλιρωσ εμβολιαςμζνου ατόμου θ ιςχφσ του πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ διακόπτεται για 

δεκατζςςερισ (14) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κετικισ διάγνωςθσ και ενεργοποιείται εκ νζου τθ δζκατθ 

πζμπτθ (15θ) θμζρα αυτισ. 

3. Όςον αφορά το πιςτοποιθτικό νόςθςθσ, ςφμφωνα με παρ. 3 ανωτζρω άρκρου, εκδίδεται μόνο κατόπιν 

εργαςτθριακοφ ελζγχου με τη μζθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν μετά από τον 

πρϊτο κετικό ζλεγχο και η ιςχφσ του διαρκεί ζωσ ενενήντα (90) ημζρεσ μετά από αυτόν. 

Ειδικότερα τα πιςτοποιητικά νόςηςησ που εκδόθηκαν από τισ 13.6.2021 ζωσ και τισ 31.10.2021 είτε 

κατόπιν εργαςτθριακοφ ελζγχου με τθ μζκοδο PCR είτε κατόπιν ελζγχου με τθ χριςθ ταχείασ ανίχνευςθσ 

αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid test) παραμζνουν ςε ιςχφ ςφμφωνα με τα ιςχφοντα μζχρι τη 

δημοςίευςη τησ ςχετικήσ. H ιςχφσ των πιςτοποιθτικϊν νόςθςθσ που εκδόκθκαν από την 1η.11.2021 ζωσ και 

τισ 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαςτηριακοφ ελζγχου με τη μζθοδο PCR είτε κατόπιν ελζγχου με τη χρήςη 

ταχείασ ανίχνευςησ αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημζρεσ.  

4. Παρακαλείςκε για τθν ενθμζρωςθ των μελϊν ςασ, για τισ δικζσ τουσ κατάλλθλεσ ενζργειεσ. 

5. Οργανϊςεισ ναυτικϊν, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλοφνται ομοίωσ για τθν κατάλλθλθ 

ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ και των ναυτεργατικϊν οργανϊςεων που ανικουν ςτθ δφναμι τουσ. 
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6. Τπθρεςία μασ παραμζνει ςτθ διάκεςθ ςασ για οποιαδιποτε ςυνδρομι, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων 

τθσ.  

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. φνδεςμοσ Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ  

E-mail: seen@ath.forthnet.gr ,  
2. Ζνωςθ Πορκμείων Εςωτερικοφ 

E-mail: despoina@sf.gr  
3. Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ελλθνικϊν καφϊν Σουριςμοφ (Ε.Π.Ε..Σ.)  

E-mail: epest@epest.gr , hpyoa@otenet.gr  
4. Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιεροπλοίων και Φορζων Ναυτιλίασ  

E-mail: info@cruise-union.com  
5. Πανελλινια Ζνωςθ  Επαγγελματικϊν Σουριςτικϊν Ημερόπλοιων καφϊν (Π.ΕΝ.Ε.Σ.Η..)  

E-mail:  penetis2001@yahoo.gr  
6. Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Ναυτιλίασ Μικρϊν Αποςτάςεων  

E-mail: info@shortsea.gr  
7. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν – Ακτοπλοϊκϊν Φ/Γ Πλοίων μζχρι 500 κοχ. 

E-mail: gorgo@otenet.gr   
8. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν – Εφοπλιςτϊν Ρυμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν Πλοίων  “Άγιοσ Νικόλαοσ” 

E-mail: panenosirim@gmail.com  
9. Ελλθνικι Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ρυμουλκϊν, Ναυαγοςωςτικϊν,  

Αντιρρυπαντικϊν και Πλοίων Τποςτιριξθσ Τπεράκτιων Εγκαταςτάςεων 
E-mail: info@greektugowners.gr  

10. Πανελλινια Ζνωςθ Πλθρωμάτων Ρυμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) 
E-mail: pep.rk.ng@gmail.com  

11. Πανελλινια Ζνωςθ Αξιωματικϊν και Κατϊτερων Πλθρωμάτων Επαγγελματικϊν - Ιδιωτικϊν Θαλαμθγϊν καφϊν 
(Π.Ε.Α.Κ.Π.Ε.Ι.Θ.) 
E-mail: info@thalamigos.gr, info@hyca.gr  

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία 

E-mail: gram@pno.gr 
2. Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ  

E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr 
3. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν  

E-mail: ugs@ath.forthnet.gr  
4. Ν.Α.Σ.  

E-mail: gram.pr.nat@nat.gr 
5. Γ.Ε.Ν.Ε.   

E-mail: info@generg.gr 
6. Οίκοσ Ναφτου 

E-mail: info@oikosnautou.gr 
7. Ομοςπονδία Ναυτικϊν Πρακτόρων Ελλάδασ 

E-mail: onpe@onpe.gr  
8. Λιμενικζσ Αρχζσ Εςωτερικοφ 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  
1. Γρ. κ.κ. Τπουργοφ (υτα) - Τφυπουργοφ (υτα) 
2. Γρ. κ.κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. (υτα)  - Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (υτα) 
3. Γρ. κ. Α/Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα) 
4. Γρ. κ.κ. Αϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα) - Βϋ Τ/Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα) 
5. Γρ. κ.κ. Δ.Κ.Αϋ - Δ.Κ.Βϋ  
6. Γρ. κ.κ. ΠΕ.ΔΙ.Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.   
7. Γρ. Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 
8. Δ.Θ.. - Δ.Λ.Α. – Δ.Α.Ν. – Κ.ΕΠΙΧ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

 

Χρήςιμεσ πληροφορίεσ 

Αςθένεια Κορωνοϊού - 
Coronavirus disease  

(COVID-19) 

 

Προςταςία από το Νέο Κορωνοϊό - 
Νομοθεςία 

 

Ο Διευθυντήσ  
 
 

Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΔΟΤΜΑΝΗ Αντώνιοσ  
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