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 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 47197 
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-

γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος σε 

επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια πλοία που εκτελούν 

πλόες από και προς ελληνικό λιμένα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγου-

σες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 
από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προ-
στασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και 
άλλα ζητήματα» (Α’ 48),

β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 54),

γ) του άρθρου πεντηκοστού πέμπτου και πεντηκοστού 
όγδοου του ν. 4812/2021 «Κύρωση της από 24.3.2021 
τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης 
Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] 
και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 
σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές 
Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσί-
ου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον 
τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

ε) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181), 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), 40/2020 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» 
(Α’ 85), 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία 
και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

στ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμά-
των), 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 155) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ζ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

η) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

2. Την από 15.07.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

3. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ.47196/23.4.2021 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι-
ονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
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οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι 
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 για τη σταδια-
κή επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους 
ναυτικούς και το λοιπό προσωπικό, μέλη πληρώματος 
επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες 
μεταφορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα.

Άρθρο 2
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - Χρόνος 
διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης, σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παρούσας, είναι υποχρεωτικός για τους 
ναυτικούς του άρθρου 1, προκειμένου να παρέχουν 
την εργασία τους στο συμφωνημένο στην ατομική 
τους σύμβαση εργασίας πλοίο και πραγματοποιείται 
με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/δι-
αχειριστή.

2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές την 
εβδομάδα, μία (1) με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντι-
γόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευ-
ταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Δευτέρας εκάστης 
εβδομάδας και μία (1) με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-
test), εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών προ Πέμπτης 
εκάστης εβδομάδας.

3. Τα στοιχεία των υπόχρεων στην ανωτέρω διαδικα-
σία ναυτικών και λοιπού προσωπικού καθώς και τα απο-
τελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα του 
πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου τηρούνται επί του 
πλοίου, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητη-
θούν από τις αρμόδιες λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές.

4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 οι ναυτικοί που έχουν ολοκληρώ-
σει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον 
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού.

5. Σε περίπτωση μη επίδειξης του πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού στα αρμόδια όργανα, οι ναυτικοί υποχρε-
ούνται στη διενέργεια και επίδειξη βεβαίωσης διαγνω-
στικού ελέγχου νόσησης, είτε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 
(self-test) είτε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR 
είτε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

6. Τα ανωτέρω στοιχεία των ναυτικών υποβάλλονται με 
μέριμνα του Πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου στην 
Λιμενική Αρχή που πρόκειται να καταπλεύσει το πλοίο 
έξι (6) ώρες προ κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, συνοδευ-
όμενα από υπεύθυνη δήλωσή τους για την εκπλήρωση 
των ως άνω περιγραφόμενων υποχρεώσεών τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 για Έλληνες 
ναυτικούς

1. Για τους Έλληνες ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία 
του άρθρου 1 και είναι ασφαλισμένοι στο Ναυτικό Απο-
μαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ):

α) Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self 
test), η διαδικασία ταυτοποίησης και προσδιορισμού 
των προσώπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δι-
αγνωστική δοκιμασία ελέγχου, η δήλωση του αποτελέ-
σματος του διαγνωστικού ελέγχου και η επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργούνται 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45222/18.07.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος 
πλοίων» (Β’ 3130).

β) Στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων 
COVID-19 Tests, όπου γνωστοποιούνται τα αποτελέσμα-
τα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) των Ελλή-
νων ναυτικών, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο 
στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή του συγκεκρι-
μένου πλοίου, καθώς και στις Λιμενικές Αρχές της χώρας. 
Ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής δικαιούται να 
λαμβάνει γνώση των δηλώσεων των εργαζομένων σύμ-
φωνα με την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού 
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.).

2. Εναλλακτικά, για τους Έλληνες ναυτικούς της παρ. 1, 
δύναται να χορηγηθεί και η δοκιμασία αυτοδιαγνωστι-
κού ελέγχου με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη/
εφοπλιστή/διαχειριστή.

Άρθρο 4
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού 
ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα

1. Ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής δεν επι-
τρέπεται να απασχολήσει ναυτικό στο πλοίο, εφόσον 
αυτός/ή είτε α) δεν έχει προβεί σε διενέργεια και δήλωση 
του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR 
test), είτε β) έχει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγ-
χου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.

2. Σε περίπτωση που ναυτικός προσέλθει στον χώρο 
εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρ-
θρων 2 και 3, ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής 
υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργα-
σίας του/ης.

3. Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/δια-
χειριστής υποχρεούται: α) να ενημερώνει τους ναυτικούς 
του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους 
και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους, όπως αυτές ορί-
ζονται στις διατάξεις της παρούσης, και β) να διατηρεί 
τις αποδείξεις πληρωμής των διαγνωστικών ελέγχων 
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που διατίθενται από τον ίδιο στους ναυτικούς του πλοίου 
του και να τις θέτει στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων 
ελέγχου, όταν ζητηθούν.

4. Οι Λιμενικές Αρχές είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση 
παραβάσεων της παρούσας και για την επιβολή κυρώ-
σεων ως εξής:

α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των 
πλοιοκτητών/εφοπλιστών/διαχειριστών που απορρέουν 
από την περ. α) της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο πεντα-
κοσίων (500) ευρώ ανά ναυτικό που δεν έχει προβεί σε 
δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19,

β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των 
πλοιοκτητών/εφοπλιστών/διαχειριστών που απορρέουν 
από την περ. β) της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται, 
ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνω-
στικό έλεγχο,

γ) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των 
πλοιοκτητών/εφοπλιστών/διαχειριστών που απορρέουν 
από την παρ. 3, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) 
ευρώ άπαξ.

5. Τα επιβαλλόμενα, ως άνω, πρόστιμα εντάσσονται 
ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογα-

ριασμό Εσόδων 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις 
των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19».

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και 
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 Ναυτιλίας και 
Υγείας Νησιωτικής Πολιτικής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02033552607210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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