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ΑΛΑΜΙΝΑ, 04-01-2020
Αρικμ. Πρωτ.: 2111.1/10/2020

ΠΡΟ: Ω ΠΔ

ΘΕΜΑ: “Λιψθ αυξθμζνων μζτρων λόγω δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν”.
ΧΕΣ.: Η ΩΠ: 032045/01-2020 Διαταγι ΚΛΠ/ΑΦ.
1. ε εκτζλεςθ ανωτζρω ςχετικισ ςασ γνωρίηουμε ότι ενδζχεται από τθν Κυριακι 05-01-2020 και
μζχρι τθν Σρίτθ 07-01-2020 ςτθν ευρφτερθ περιοχι δικαιοδοςίασ τθσ Τπθρεςίασ μασ να εκδθλωκεί
επιδείνωςθ καιρικϊν φαινομζνων (ιςχυρζσ βροχζσ, καταιγίδεσ χιονοπτϊςεισ ,πικανόν παγετόσ και
κυελλϊδεισ άνεμοι). Κατόπιν τοφτου παραγγζλλονται τα ακόλουκα:



Όλεσ οι επιχειριςεισ που διαχειρίηονται λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ να κζςουν προςωπικό και
διατικζμενα μζςα ςε ετοιμότθτα προσ άμεςθ επζμβαςθ αποτροπισ δυςχεροφσ ςυμβάντοσ
(κόψιμο κάβων - κλίςθ ελλιμενιηόμενου πλοίου - ειςροι υδάτων ςε πλοίο κ.λπ.). Ειδικότερα,
να τελοφν ςε αυξθμζνθ εποπτεία των χϊρων αρμοδιότθτασ τουσ με ςκοπό τθν παρατιρθςθ
τυχόν μεταβολισ τθσ κατάςταςθσ των ελλιμενιηόμενων ςτισ εγκαταςτάςεισ τουσ πλοίων, τθ
διαςφάλιςθ τθν ςωςτισ πρόςδεςθσ αυτϊν και να τθροφν τον αντιρρυπαντικό εξοπλιςμό
τουσ ζτοιμο προσ άμεςθ χριςθ.
 Οι πλοιοκτιτεσ των δραςτθριοποιοφμενων πλοίων να μεριμνιςουν για τθν αςφαλι
κατάςταςθ των πλοίων τουσ (π.χ. πρόςδεςθ), κακϊσ επίςθσ και για τθν φόρτωςθ
μθχανθμάτων ζργου εάν απαιτθκεί.
 Οι φφλακεσ καταςχεμζνων πλοίων ομοίωσ να τελοφν ςε αυξθμζνθ επαγρφπνθςθ όςον
αφορά τθν κατάςταςθ του υπό φφλαξθ πλοίου τουσ.
 Όλοι οι ςφλλογοι – ενϊςεισ να ενθμερϊςουν τα μζλθ τουσ να αποφφγουν τθν πλεφςθ μζχρι
τθν βελτίωςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν, να προβοφν ςτθν αςφαλι πρόςδεςθ των ςκαφϊν
τουσ, κακϊσ επίςθσ να τθροφν ςε ετοιμότθτα πλωτά μζςα εφόςον απαιτθκεί ςυνδρομι.
 Η Π.Ε. Πειραιά και Νιςων και ο Διμοσ αλαμίνασ παρακαλείται να μεριμνιςει μζςω των
αρμόδιων δομϊν προσ προϊκθςθ των αςτζγων ςε ειδικοφσ χϊρουσ φιλοξενίασ και να
κζςουν ςε ετοιμότθτα εκελοντικζσ ομάδεσ αντιμετϊπιςθσ καταςτροφϊν/κρίςεων.
 Οι Τπθρεςίεσ που κοινοποιείται το παρόν παρακαλοφνται για ανάλογθ ετοιμότθτα ςε
περίπτωςθ που απαιτθκεί τυχόν ςυνδρομι.
2. Κατ’ ακολουκία των προρρθκζντων, παρακαλείςκε να ενθμερϊςετε άμεςα τθν Τπθρεςία μασ ςε
περίπτωςθ διαπίςτωςθσ οποιουδιποτε, ζςτω και εν δυνάμει, επικίνδυνου γεγονότοσ (ακυβζρνθτο
πλοίο/ςκάφοσ κ.λπ.).Ο Α/Φ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
Ι.ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
α. Πλοιοκτιτεσ / Πλοιοκτιτριεσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται
ςτθ αλαμίνα.
β. ΔΛΣ – ΟΛΠ.
γ. Π.Ε. Πειραιά & Νιςων - Διμοσ αλαμίνασ.
δ. Ναυπθγεία που δραςτθριοποιοφνται ςτθ αλαμίνα.
δ. Ναυτακλθτικοί & αλιευτικοί ςφλλογοι/ενϊςεισ αλαμίνασ.
ε. Φφλακεσ καταςχεμζνων πλοίων.
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
α. ΚΛΠ/ΑΦ - ΓΓΑ – ΓΑΝΕΔ (υτα).
β. Α.Σ. αλαμίνασ – Σροχαία αλαμίνασ – Πυροςβεςτικι Κλιμάκιο αλαμίνασ
γ. Κοινοπραξία «αλαμίνασ» - Κοινοπραξία «Αγ. Νικολάου».

