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Από τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έως τα πληρώματα φορτηγών πλοίων, πολλοί έχουν καθηλωθεί
στη θάλασσα ή βρίσκονται σε καραντίνα σε λιμένες από τότε που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού. Οι
κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζουν αυτά τα άτομα,
παρέχοντας συστάσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις για την υγεία, τον επαναπατρισμό και τη μετακίνησή
τους. Επίσης, ανακοινώνεται η δημιουργία δικτύου καθορισμένων λιμένων για τις αλλαγές πληρωμάτων.

Πόσοι άνθρωποι (πληρώματα και επιβάτες) έχουν καθηλωθεί σε κρουαζιερόπλοια λόγω του
κορονοϊού;
Όλες οι εμπορικές κρουαζιέρες έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας. Ωστόσο, ενημερωθήκαμε από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ότι, από τις 8 έως τις 11 Απριλίου, 11
κρουαζιερόπλοια θα προσεγγίσουν την Ευρώπη, μεταφέροντας περίπου 8 000 άτομα. Περισσότεροι
πολίτες της ΕΕ, επιβάτες και μέλη πληρωμάτων, εξακολουθούν να επιβαίνουν σε πλοία αλλού, και
αναμένουν να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Ποια είδη εμπορευμάτων μεταφέρουν τα φορτηγά πλοία;
Τα φορτηγά πλοία μεταφέρουν τα πάντα, από χύδην πρώτες ύλες, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, έως
εμπορευματοκιβώτια με ηλεκτρονικά είδη και με δραστικά φαρμακευτικά συστατικά που απαιτούνται για
την παρασκευή φαρμάκων. Οι θαλάσσιες μεταφορές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στο διεθνές
εμπόριο αγαθών της ΕΕ και το 75 % των εμπορευμάτων στην ΕΕ μεταφέρονται διά θαλάσσης. Για να
διατηρηθεί σε λειτουργία η οικονομία μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είναι υψίστης σημασίας τα
πλοία να συνεχίσουν να πλέουν και οι λιμένες να παραμείνουν σε λειτουργία.

Ποιοι είναι οι καθορισμένοι λιμένες για τις αλλαγές πληρωμάτων; Γιατί θα πρέπει τα κράτη
μέλη να συμφωνήσουν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο τέτοιων λιμένων;
Οι κατευθυντήριες γραμμές συνιστούν στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να ηγηθούν μιας
συντονισμένης προσπάθειας για τον καθορισμό αρκετών λιμένων στην Ένωση για τις ταχείες αλλαγές
πληρωμάτων. Αυτοί οι ειδικά καθορισμένοι λιμένες θα πρέπει να καλύπτουν γεωγραφικά την Ένωση και
να συνδέονται με αερολιμένες και σιδηροδρομικούς σταθμούς που εξακολουθούν να βρίσκονται σε
λειτουργία. Ειδικές ή τακτικές πτήσεις ή σιδηροδρομικά δρομολόγια θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τις
ταξιδιωτικές συνδέσεις μελών πληρωμάτων που μεταβαίνουν προς και από αυτούς τους λιμένες, ώστε οι
ναυτικοί να μπορούν να επαναπατρίζονται ταχέως.

Πλησίον των «καθορισμένων λιμένων» θα πρέπει να διατίθενται καταλύματα όπου οι ναυτικοί μπορούν
να περιμένουν το πλοίο στο οποίο θα πρέπει να επιβιβαστούν, ή την πτήση, την αμαξοστοιχία ή το πλοίο
για τον επαναπατρισμό τους. Αυτό το κατάλυμα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα
επιτρέπουν στους ναυτικούς να απομονωθούν για 14 ημέρες πριν την επιβίβαση και μετά την
αποβίβαση, εφόσον το απαιτεί το οικείο κράτος μέλος, και εάν δεν είναι διαθέσιμοι διαγνωστικοί έλεγχοι.

Είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών να δημιουργήσουν ένα δίκτυο τέτοιων λιμένων και ζητούμε
από τα κράτη μέλη να προτείνουν υποψηφίους λιμένες.

Πώς θα ταξιδεύουν τα μέλη του πληρώματος και οι επιβάτες στις χώρες προέλευσής τους, εάν
δεν εκτελείται σχεδόν καμία πτήση/διεθνής σιδηροδρομική σύνδεση;
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης των
πλοίων να κοινοποιούν, πριν από τον κατάπλου του πλοίου, ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με τους
επιβάτες των πλοίων, συμπεριλαμβανομένου του επιθυμητού προορισμού. Με τον τρόπο αυτό, οι εθνικές
αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για να έλθουν σε επαφή με τις προξενικές αρχές
και τις πρεσβείες ώστε να στηρίξουν τον επαναπατρισμό των εμπλεκόμενων ατόμων.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα των μελών του πληρώματος που δεν είναι πολίτες
κράτους μέλους της ΕΕ και οι οποίοι αποβιβάζονται εντός της ΕΕ;
Η ευθύνη για τον επαναπατρισμό των ναυτικών βαρύνει πρωτίστως τον πλοιοκτήτη· ελλείψει σχετικής
ενέργειας από τον πλοιοκτήτη, υπεύθυνο είναι το κράτος σημαίας του πλοίου. Εάν ο ναυτικός είναι σε



καλή κατάσταση υγείας και δεν υπάρχουν κρούσματα COVID-19 επί του πλοίου του, ο πλοιοκτήτης
υποχρεούται, βάσει της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, να επαναπατρίζει τους ναυτικούς και να καλύπτει
το κόστος του επαναπατρισμού. Εάν ο ναυτικός έχει εκδηλώσει συμπτώματα COVID-19 και δεν είναι σε
θέση να επιστρέψει στην πατρίδα του, ο πλοιοκτήτης πρέπει να καλύψει τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης,
σίτισης και διαμονής μέχρις την ανάρρωση του ναυτικού.

Βλ. επίσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ναυτικών.

Πού θα πρέπει να ελλιμενίζονται τα κρουαζιερόπλοια;
Για πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ, το κράτος σημαίας θα πρέπει να επιτρέπει την
αποβίβαση επιβατών και πληρώματος σε έναν από τους λιμένες του και να μεριμνά για τη λήψη των
αναγκαίων μέτρων για τον επαναπατρισμό και την πρόσβασή τους σε ιατρική περίθαλψη, κατά
περίπτωση.

Εάν δεν είναι εφικτό ή πρακτικό για το κράτος σημαίας να υποδεχθεί πλοίο, θα πρέπει να βοηθά τους
φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων να προβαίνουν σε κατάλληλες ρυθμίσεις με άλλα κράτη μέλη
της ΕΕ ή με τρίτες χώρες. Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να ελαχιστοποιούν τον χρόνο παραμονής του σκάφους
στη θάλασσα και, παράλληλα, να προβλέπουν τις δέουσες ιατρικές υποδομές και μεταφορικές συνδέσεις
για την πραγματοποίηση επαναπατρισμών.

Εάν το πλοίο φέρει σημαία εκτός ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να το υποδέχονται για ανθρωπιστικούς
λόγους, αλλά συνιστάται να ζητούν από τον φορέα εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων να προβεί στις
κατάλληλες οικονομικές και υλικοτεχνικές ρυθμίσεις (π.χ. απαιτούμενος εξοπλισμός ατομικής
προστασίας, εγκαταστάσεις καραντίνας, μίσθωση λεωφορείων, ναυλωμένες πτήσεις) πριν από την
πρόσδεση. Εάν δεν βρεθούν τέτοιες ρυθμίσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να
εξετάζουν το ενδεχόμενο αποβίβασης επιβατών και πληρώματος με ασφάλεια και ταχύτητα, πριν
διεκολύνουν την επιστροφή τους στην πατρίδα τους.

Θα πρέπει τα πληρώματα/οι επιβάτες να τίθενται αυτόματα σε καραντίνα μετά την αποβίβαση;
Οι απαιτήσεις καραντίνας εναπόκεινται σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος της ΕΕ.

Καθ' όλη τη διάρκεια του ελλιμενισμού, εάν οποιοσδήποτε επί του σκάφους παρουσιάσει συμπτώματα
συμβατά με τη νόσο COVID-19 (συμπεριλαμβανομένης της αιφνίδιας εκδήλωσης τουλάχιστον ενός από
τα ακόλουθα: βήχας, πυρετός ή δύσπνοια), το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην
αρμόδια αρχή.

Όσοι εικάζεται ότι μπορεί είναι φορείς του ιού θα πρέπει είτε να αποβιβάζονται και να απομονώνονται και
να υποβάλλονται σε θεραπεία στην ξηρά είτε να απομονώνονται επί του σκάφους (σύμφωνα με τις
διαδικασίες που περιγράφονται στις συμβουλές της EU HEALTHY GATEWAYS) μέχρι να παρέλθουν τα
συμπτώματα, εκτός αν η κατάστασή τους επιδεινωθεί και απαιτείται νοσηλεία στην ξηρά. Οι αποφάσεις
για μεμονωμένες υποθέσεις θα λαμβάνονται από την αρμόδια αρχή του κράτους λιμένα, βάσει εκτίμησης
κινδύνου και της κατάστασης εντός της κοινότητας (φάση περιορισμού ή μετριασμού).

Όλα τα άτομα που εγκαταλείπουν το πλοίο πρέπει να καλούνται να συμπληρώσουν ένα έντυπο δημόσιας
υγείας Επιβατών/Πληρώματος πριν αναχωρήσουν από το πλοίο, και ο πλοίαρχος πρέπει να διατηρεί το
έγγραφο αυτό επί του πλοίου τουλάχιστον επί ένα μήνα. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να δίνει την έγκρισή
της πριν από την αποβίβαση κάθε προσώπου, βάσει αξιολόγησης της υγείας του.

Δεν είναι ασφαλέστερο οι άνθρωποι να παραμείνουν επί του πλοίου μέχρι το τέλος της
πανδημίας αντί να αποβιβαστούν;
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ασφαλέστερο για τα μέλη των πληρωμάτων και/ή τους
επιβάτες να παραμένουν επί του πλοίου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα
υγειονομικά μέτρα. Αυτό πρέπει να αξιολογείται από τον πλοίαρχο και τις αρμόδιες αρχές του κράτους
λιμένα κατά περίπτωση. Για τα κρουαζιερόπλοια, για παράδειγμα, θα πρέπει να αξιολογείται εάν ο αέρας
που χρησιμοποιείται από το σύστημα κλιματισμού μπορεί να ληφθεί αποκλειστικά από το εξωτερικό (με
λιγότερες πιθανότητες διάδοσης του ιού) ή εάν ανακυκλώνεται στο εσωτερικό του πλοίου, οπότε σε
ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόλυνση υγιών επιβατών.

Υπάρχουν κράτη μέλη ή λιμένες που εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες, από τις οποίες θα
μπορούσαν να διδαχθούν άλλες χώρες και άλλοι λιμένες;
Προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσδεση των κρουαζιερόπλοιων Zaandam και Rotterdam στη Φλόριντα
στις 2 Απριλίου, ο φορέας εκμετάλλευσης κρουαζιέρας ανέλαβε την ευθύνη για την οργάνωση των
επαναπατρισμών/της ιατρικής περίθαλψης, ενώ το κράτος σημαίας (Κάτω Χώρες) συνέδραμε σε
διπλωματικό επίπεδο. Μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας κρουαζιερόπλοιων και των τοπικών και
ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ προέβλεπε ότι πρώτα πραγματοποιούνταν ιατρικοί έλεγχοι σε όλους
τους επιβάτες και στη συνέχεια οι υγιείς επιβάτες είχαν το δικαίωμα να επιστρέψουν στο σπίτι τους
αεροπορικώς.

https://www.seafarerswelfare.org/news/2020/seafarers-frequently-asked-questions-covid-19
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Τι συμβαίνει με τους αλιείς;
Ο αλιευτικός κλάδος απασχολεί σημαντικό αριθμό μελών διεθνών πληρωμάτων, τόσο πολιτών της ΕΕ
όσο και πολιτών τρίτων χωρών· εκτιμάται ότι το 8 % των μελών πληρωμάτων προέρχονται από χώρες
εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Οι μετακινήσεις προς και από τα αλιευτικά σκάφη και οι διελεύσεις των συνόρων θα
πρέπει να διευκολύνονται για αυτούς τους ζωτικής σημασίας εργαζομένους. Ως εκ τούτου, οι
κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν τη σημασία της εφαρμογής των πρόσφατα εκδοθεισών
κατευθυντήριων γραμμών για τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων στον εν λόγω τομέα, για την
προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αγαθών και βασικών υπηρεσιών. Τα κράτη
μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη διέλευση των αλιέων που είναι πολίτες χωρών της ΕΕ και τρίτων
χωρών και είναι μόνιμοι κάτοικοι ΕΕ, ώστε να μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Περισσότερες πληροφορίες
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την προστασία της υγείας, τον επαναπατρισμό και τις
ρυθμίσεις μετακινήσεων ναυτικών, επιβατών και άλλων προσώπων που επιβαίνουν σε πλοία

Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Stephan MEDER (+32 2 291 39 17)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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