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Λευκωσία, 26 Μαρτίου 2020 

 

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

ΘΕΜΑ: Μέτρα Αντιμετώπισης Κορωνοΐου στα Λιμάνια, Μαρίνες και όλες τις Λιμενικές   
            Εγκαταστάσεις 
  
  
Κυρία/ε, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια των περιοριστικών μέτρων που έχουν ήδη 
ανακοινωθεί σας ενημερώνουμε για τις πιο κάτω οδηγίες οι οποίες μας έχουν κοινοποιηθεί από την 
Αρχή Λιμένων Κύπρου και οι οποίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά στα λιμάνια, Μαρίνες και όλες τις 
Λιμενικές Εγκαταστάσεις: 
 
1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αποβίβαση επιβατών από κρουαζιερόπλοια από τις 15.3.2020 και μέχρι 

νεοτέρας. 
 

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή πληρωμάτων ή οποιαδήποτε αποβίβαση πληρωμάτων, είτε 
εντός λιμένα είτε εκτός λιμένα, ανεξαρτήτου τύπου πλοίου.  

 
3. Για τα σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στα μικρά λιμάνια και τις Μαρίνες, ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται πιο πάνω για τα κρουαζιερόπλοια και τα εμπορικά πλοία. Δηλ. από 15.3.2020 δεν 
δικαιούνται να αποβιβάζονται επιβάτες ούτε να γίνονται αλλαγές πληρωμάτων. 

 
4. Όσον αφορά τα πληρώματα των εμπορικής φύσεως σκαφών (ρυμουλκά κ.α) που έχουν μόνιμη 

βάση τα λιμάνια, εφόσον εκτελούν διεθνή πλόα εκτός χωρικών υδάτων και έρθουν σε διεπαφή με 
άλλα πλοία ή λιμάνια του εξωτερικού, θα πρέπει να τηρούν αυστηρώς τις οδηγίες των Ιατρικών 
Υπηρεσιών δηλ. αυτοπεριορισμό για 14 μέρες.    Όσα τέτοια σκάφη εκτελούν πλόες εντός 
χωρικών υδάτων, τότε δεν υπάρχει περιορισμός εφόσον τα ίδια μέλη πληρώματος εργάζονται ως 
εργοδοτούμενοι στην εταιρεία και νοουμένου ότι εάν εξυπηρετούν άλλα πλοία δεν έρχονται σε 
επαφή με τα πληρώματα άλλων πλοίων. 

 
5. Πολεμικά Πλοία: Επιτρέπεται ο ελλιμενισμός τους μετά από Ρηματική Διακοίνωση, αλλά δεν 

επιτρέπεται η αποβίβαση των πληρωμάτων τους. 
 

6. Unifil: επιτρέπεται η διακίνηση των μελών της Διοίκησης που εδρεύουν στις χερσαίες 
εγκαταστάσεις του λιμανιού. Όσον αφορά τα πληρώματα των σκαφών της Unifil, επιτρέπεται η 
αποβίβαση μόνο για κατευθείαν μεταφορά σε ενδεδειγμένο ξενοδοχείο στην ενδοχώρα για 
αυτοπεριορισμό. 

 
7. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν έκτακτα περιστατικά (emergencies) για ασθενή επιβάτη ή 

πλήρωμα επί πλοίου, είτε στο αγκυροβόλιο είτε εντός λιμένα, οι πράκτορες κατ΄ εξαίρεση και 
λόγω του έκτακτου ιατρικού περιστατικού, θα δικαιούνται να προβούν στις απαραίτητες 
διευθετήσεις, μόνο αφού συνεννοηθούν με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες θα φροντίζουν για τη 
μεταφορά και περίθαλψη του. 
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8. Κανένας δεν επιτρέπεται να επιβαίνει επί πλοίου, εκτός για εργασίες που αφορούν 

φορτοεκφορτώσεις πλοίων. Επιτρέπεται σε Λιμενεργάτες, Lashers – Unlashers και 
Surveyors να ανεβαίνουν στα πλοία για σκοπούς διεκπεραιώσεως των εργασιών 
φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, νοουμένου ότι ο καπετάνιος φροντίσει να 
απομακρύνει/αυτοπεριορίσει το πλήρωμα και στείλει σχετική γραπτή επιβεβαίωση στην εκάστοτε 
Λιμενική Εγκατάσταση, ότι το πλήρωμα θα βρίσκεται σε αυτοπεριορισμό στους καμπίνες του και 
καμία διεπαφή δεν θα υφίσταται με το πιο πάνω αναφερόμενο προσωπικό κατά την παραμονή του 
επί του πλοίου. Νοείται ότι όσοι, μπορούν να διεκπεραιώσουν την εργασία στους ηλεκτρονικά 
(υπογραφές εντύπων κτλ), απαγορεύεται να ανεβαίνουν επί του πλοίου. Διευκρινίζεται επιπλέον 
ότι το ίδιο ισχύει και για στους Surveyors οι οποίοι ασχολούνται με το διοικητικό μέρος των 
εργασιών, δηλ. εκτός αυτών που θα πρέπει να ανέβουν στα πλοία για δειγματοληπτικούς ελέγχους 
και μετρήσεις π.χ. πετρελαιοειδών, οι υπόλοιποι δεν θα ανεβαίνουν. Η διαδικασία να 
διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά. Νοείται επιπλέον ότι οι Λιμενεργάτες, Lashers – Unlashers και 
Surveyors θα πρέπει να τηρούν στους κανόνες ατομικής προστασίας/υγιεινής (μάσκες, γάντια, 
απόσταση 1-2 μέτρων ο στους από τον άλλο, πλύσιμο χεριών κτλ) πριν την επιβίβασή στους επί 
του πλοίου και μετά την αποβίβασή στους από το πλοίο, ως οι πιο κάτω οδηγίες που δόθηκαν από 
στους Ιατρικές Υπηρεσίες στους Πλοηγούς. 

 
9. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη επιθεώρησης επί του κρηπιδώματος ελλιμενισμένου πλοίου από 

μέλη του πληρώματος του πλοίου, τότε επιτρέπεται η αποβίβαση στους μόνο μέλους του 
πληρώματος για σύντομο χρονικό διάστημα, νοουμένου ότι ο Πράκτορας του πλοίου ενημερώσει 
εκ των προτέρων τόσο το Διαχειριστή στους λιμενικής εγκατάστασης ώστε να γίνει απομάκρυνση 
των ατόμων που εργάζονται εκείνη τη στιγμή στο συγκεκριμένο μέρος του κρηπιδώματος, όσο και 
τη Λιμενική Αστυνομία για επιτόπου παρουσία/εποπτεία. 

 
10. Τροφοδοσίες/Προμήθειες: Σύμφωνα με στους οδηγίες των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών 

Δημόσιας Υγείας, το πλήρωμα πρέπει να παραμένει αυτοπεριορισμένο στους καμπίνες του. Ο 
Καπετάνιος του σκάφους φέρει ευθύνη να επιβεβαιώσει, τόσο στον Πράκτορα του Πλοίου όσο και 
στον Υπεύθυνο Διαχειριστή στους Λιμενικής Εγκατάστασης, ότι δεν θα υπάρξει καμία φυσική 
επαφή/διεπαφή πληρώματος με προσωπικό εδάφους. Νοείται ότι οι τροφοδότες/προμηθευτές θα 
αφήνουν στους προμήθειες επί του κρηπιδώματος, σε σημείο πλησίον του πλοίου που θα στους 
υποδειχθεί, και αφού απομακρυνθούν τότε θα επιτρέπεται στο πλήρωμα να πλησιάσει και 
ανεβάσει στους προμήθειες στο σκάφος. Νοείται επιπλέον ότι τέτοια επιβεβαίωση θα δίνεται από 
τον επι καθήκοντι Αστυνομικό στους Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας που επιβλέπει το χώρο. 
Όσον αφορά Τροφοδοσίες στο Αγκυροβόλιο, επιτρέπονται νοουμένου ότι το δεν θα υπάρξει 
καμία φυσική επαφή/διεπαφή πληρώματος με στους Τροφοδότες/Προμηθευτές. 

 
11. Όσοι, μη έχοντας άλλη επιλογή, πρέπει να επιβαίνουν επί πλοίου για εκτέλεση εργασιών όπως 

επίβλεψη μηχανών εκφόρτωσης (π.χ χύδην φορτίου, πετρελαιοειδών) αλλά και αντιμετώπισης 
έκτακτων περιστατικών, θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουν άδεια από τις Ιατρικές 
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Κράτους, μέσω της Αρχής Λιμένων 
Κύπρου και εφόσον εξασφαλίσουν έγκριση, υποχρεωτικά να τηρούν τις πιο κάτω οδηγίες 
που δόθηκαν στους Πλοηγούς: 
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Πριν την επιβίβαση των Πλοηγών στην Πλοηγίδα: 

Α.       Πλύσιμο χεριών πριν τη χρήση του εξοπλισμού (μάσκες, γάντια) 

Β.      Τοποθέτηση/εφαρμογή εξοπλισμού (μάσκες / γάντια) πριν την επιβίβαση στην πλοηγίδα  

Γ.       Χρησιμοποιούν μάσκες με αναπνευστήρα-φίλτρο (τύπου FFP2)  

Δ.       Χρήση γαντιών μιας χρήσης  

Ε.      Να έχουν πάντα μαζί τους αντισηπτικό διάλυμα, με τουλάχιστον 60% περιεκτικότητα σε  
    οινόπνευμα, ούτως ώστε σε περίπτωση που αλλοιωθούν τα γάντια στη διάρκεια της 
    μανούβρας να μπορούν να απολυμανθούν 

Επιβίβαση επί του πλοίου: 

Ζ. Κρατείται απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από οποιοδήποτε άτομο 
Η.  Στη γέφυρα του πλοίου παραμένει ο ελάχιστος απαραίτητος αριθμός ατόμων 
 
 Αποβίβαση Πλοηγών από την Πλοηγίδα: 

Θ.  Γάντια, μάσκες αφαιρούνται με τον ενδεδειγμένο τρόπο  
Ι.  Απορρίπτονται με το πέρας της μανούβρας όσο το δυνατό πιο γρήγορα, σε κάδο επί 

του κρηπιδώματος που θα τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό και σίγουρα πριν την είσοδό 
τους στα γραφεία ή επαφή με οποιαδήποτε άλλα άτομα 

Κ.  Πλύσιμο χεριών και χρήση αντισηπτικού 
 

12. Απαγορεύεται η αποβίβαση πληρώματος για σκοπούς συντήρησης πχ. Βάψιμο, πλύσιμο σκάφους 
κτλ. 

 
13. Όσοι εισέρχονται στο λιμένα για εργασία θα πρέπει να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των Ιατρικών 

Υπηρεσιών. 
 
Τονίζεται ότι ευθύνη για την πιστή εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων έχουν η Λιμενική & Ναυτική 
Αστυνομία και η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την Αρχή Λιμένων 
Κύπρου. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
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