	
  
Αγαπητέ Κύριε,
H ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., στα πλαίσια της ενίσχυσης των µέτρων ασφαλείας και φύλαξης
της Μαρίνας του Αγ. Κοσµά, εγκατέστησε ολοκληρωµένο Σύστηµα Ελεγχόµενης
Εισόδου µε Κάρτα και καθορίστηκαν διαδικασίες ελέγχου και καταγραφής εισόδουεξόδου τρίτων προσώπων, όπως επισκέπτες συνεργάτες, συνεργεία κλπ.
Ως εκ τούτου, σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε τον επισυναπτόµενο πίνακα
όπου θα αναφέρεται το όνοµα του πλοίου, τα ονόµατα των µελών του πληρώµατος,
o αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου εκάστου εξ αυτών, η ειδικότητά του
καθώς και τα ονόµατα των µελών του πληρώµατος για τους οποίους επιθυµείτε να
παραλάβουν κάρτα.
Γενικά
Η κάρτα εισόδου-εξόδου είναι προσωπικής χρήσης.
Η κάρτα διατίθεται προς 5 ευρώ η µία από τα γραφεία της Μαρίνας.
Σε περίπτωση απώλειας ή ενδεχόµενης µη λειτουργίας της κάρτας, παρακαλούµε
όπως επικοινωνήσετε άµεσα µε τα γραφεία της Μαρίνας για την ακύρωση της και την
έκδοση νέας.
Σε περίπτωση αποχώρησης εργαζοµένων ή αποχώρησης του σκάφους από την
Μαρίνα παρακαλούµε όπως επιστραφούν οι κάρτες στα γραφεία.
Διαδικασίες Εισόδου-Εξόδου
1.
Δηµιουργείται βιβλίο καθηµερινής καταχώρησης εισόδου-εξόδου προσώπων
που δεν έχουν κάρτα.
2.
Για την πρόσβαση του προσωπικού που ανήκει στο σκάφος σας, πέραν
όσων διαθέτουν κάρτα, θα πρέπει να µας δοθούν τα στοιχεία αυτών για την
απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο από την Μαρίνα.
3.
Άτοµα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του σκάφους, όπως
επισκέπτες/συνεργάτες/συνεργεία κτλ., για την είσοδο τους στην Μαρίνα θα πρέπει
να ενηµερώνεται το γραφείο Διοίκησης περίπου δύο ώρες πριν την άφιξη τους, για τα
παρακάτω :
Α) Όνοµα και αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου των προσώπων αυτών, καθώς
και το λόγο της επίσκεψης των.
Β) Ειδικά για τα συνεργεία :
1) Πρέπει να δηλώνεται το όνοµα και ο αριθµός ταυτότητας/διαβατηρίου του
υπεύθυνου κάθε συνεργείου, καθώς επίσης και ο συνολικός αριθµός των
ατόµων του συνεργείου του. Για την είσοδό όλων των εργαζοµένων του
συνεργείου στη µαρίνα είναι απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας/διαβατηρίου.

	
  
2) Για κάθε συνεργείο θα ορίζεται υποχρεωτικά ένας υπεύθυνος ο οποίος θα
παραµένει στο χώρο εργασίας και θα έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των
εργαζοµένων του, καθώς επίσης και για την καθαριότητα του χώρου εργασίας
του και περιβάλλοντος χώρου.
4.
Επισκέπτες που παρουσιάζονται στην Πύλη χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση
από τα σκάφη
Α) Δίνουν το όνοµα τους και το όνοµα της εταιρίας των, το όνοµα σκάφους
ή/και του προσώπου που θα επισκεφθούν. Ενηµερώνει η πύλη τον υπεύθυνο
του γραφείου, ο υπεύθυνος του γραφείου επικοινωνεί µε το πρόσωπο στο
οποίο απευθύνεται η επίσκεψη, παίρνει την συγκατάθεση του και ενηµερώνει
την πύλη ανάλογα.
Β) Επισκέπτες που για διάφορους λόγους δεν επιθυµούν να δώσουν τα
στοιχεία τους (λόγω εχεµύθειας, ασφάλειας, κλπ.) υποχρεούνται να
παραµένουν στην είσοδο και αφού γίνει ενηµέρωση από το αντίστοιχο
σκάφος στα γραφεία και δοθεί η συγκατάθεση του, τότε οι επισκέπτες θα
παραλαµβάνονται από την πύλη από τον υπεύθυνο του σκάφους.

5.
Σε περίπτωση που δεν δοθεί συγκατάθεση από το Σκάφος τότε δεν
επιτρέπεται η είσοδος στην Μαρίνα.
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία
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