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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ  
ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ 
ΚΛΑΔΟ Β΄ (Ναυτιλίασ) 
 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 
ΣΜΗΜΑ 2Ο (Εργαςιακών χζςεων) 

 
Πειραιάσ, 15 επτεμβρίου 2021 
Αριθ. πρωτ.: 2242.1-1/ 66848/2021 

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ ωσ πίνακα διανομήσ 
 

   Σαχ. Διεφκυνςθ 
Σαχ. Κϊδικασ 
Πλθροφορίεσ 
Σθλζφωνο 
Δ/νςθ Η/Σ 

: 
: 
: 
: 
:  
 
 

Ακτι Βαςιλειάδθ (Πφλθ Λιμζνοσ Ε1 - Ε2) 
185 10, Πειραιάσ  
Πλωτάρχθσ Λ., ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ Ελευκζριοσ  
213 137 1442, 4217, 1295   
dner.b@hcg.gr 

 

Θζμα: «Εφαρμογή του υποχρεωτικοφ μζτρου του διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςηςησ από τον κορωνοϊό 
COVID-19 ςε ναυτικοφσ – μζλη πληρώματοσ πλοίων». 

χετ.: Άρκρο 46 του ν. 4790/2021 (Αϋ48). 
 

1. Γνωρίηεται ότι ςτο ΦΕΚ υπϋ αρικ. 4247 Βϋ δθμοςιεφκθκε θ Α.Π. Δ1α/ΓΠ.οικ.56087/14-09-2021 κοινι 

Τπουργικι Απόφαςθ ςχετικά με το εν κζματι αντικείμενο και ςχετικϊσ γνωρίηονται τα ακόλουκα.  

1.1. φμφωνα με το άρκρο 1 ανωτζρω κυα, οι διατάξεισ τθσ εφαρμόηονται για τουσ ναυτικοφσ: α) μζλθ 

πλθρϊματοσ επιβατθγϊν ι επιβατθγϊν/οχθματαγωγϊν πλοίων που εκτελοφν καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ 

επιβατϊν και εμπορευμάτων, β) μζλθ πλθρϊματοσ και λοιπό προςωπικό επιβατθγϊν/κρουαηιερόπλοιων που 

εκτελοφν καλάςςιεσ μεταφορζσ επιβατϊν από και προσ ελλθνικό λιμζνα, γ) μζλθ πλθρϊματοσ φορτθγϊν 

πλοίων και δεξαμενοπλοίων που εκτελοφν καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ, δ) μζλθ πλθρϊματοσ καλάςςιων ταξί 

και λαντηϊν που δραςτθριοποιοφνται και εκτελοφν καλάςςιεσ μεταφορζσ επιβατϊν εντόσ τθσ ελλθνικισ 

επικράτειασ, ε) μζλθ πλθρϊματοσ ρυμουλκϊν και ναυαγοςωςτικϊν πλοίων που δραςτθριοποιοφνται εντόσ 

τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και ςτ) επιβατθγϊν/οχθματαγωγϊν πλοίων και φορτθγϊν/οχθματαγωγϊν που 

εκτελοφν τακτικοφσ διεκνείσ πλόεσ από και προσ ελλθνικό λιμζνα. 

1.2. Όςον αφορά τα ςτοιχεία των υπόχρεων ςτθν ανωτζρω διαδικαςία ναυτικϊν και λοιποφ προςωπικοφ 

του άρκρου 1 τθσ κ.υ.α γνωρίηεται ότι : 

α) εκείνα των περ.(α) και (γ) ζωσ (ε) κακϊσ και τα αποτελζςματα των διαγνωςτικϊν ελζγχων, με μζριμνα του 

πλοιάρχου και του ιατροφ του πλοίου, εφόςον υφίςταται, τθροφνται επί του πλοίου ϊςτε να είναι διακζςιμα 

ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τισ αρμόδιεσ Λιμενικζσ ι/και υγειονομικζσ αρχζσ, 

β) εκείνα τθσ περ. (β), υποβάλλονται με μζριμνα του Πλοιάρχου και του ιατροφ του πλοίου ςτθν Λιμενικι 

Αρχι που πρόκειται να καταπλεφςει το πλοίο ζξι (6) ϊρεσ προ κατάπλου ςε ελλθνικό λιμζνα, ςυνοδευόμενα 

από υπεφκυνθ διλωςι τουσ για τθν εκπλιρωςθ των ωσ άνω περιγραφόμενων υποχρεϊςεϊν τουσ, 

γ) εκείνα τθσ περ. (ςτ), προ του κατάπλου ςε ελλθνικό λιμζνα, υποχρεοφνται ςε υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ 

περί τθσ διενζργειασ διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19 με αρνθτικό αποτζλεςμα ςε 

ιδιωτικι δομι τθσ Ελλάδοσ ι τθσ αλλοδαπισ. 

1.3. Ο διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ νόςθςθσ κα διενεργείται υποχρεωτικά ςε ιδιωτικά διαγνωςτικά 

εργαςτιρια, όπωσ ορίηεται ςτο π.δ. 84/2001 ι ςε ιδιωτικζσ κλινικζσ ι ςε φαρμακεία ι ςε ιδιϊτεσ ιατροφσ από 

τθν ανωτζρω θμερομθνία, με τθ χριςθ ταχείασ ανίχνευςθσ αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid test) δφο 

(2) φορζσ τθν εβδομάδα, εντόσ των τελευταίων ςαράντα οχτώ (48) ωρών προ Σετάρτησ και εντόσ των 
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τελευταίων ςαράντα οκτώ (48) ωρών προ Παραςκευήσ εκάςτθσ εβδομάδασ με ευκφνθ και δαπάνθ του 

υπόχρεου ναυτικοφ.  

1.4. Από τθν εφαρμογι του υποχρεωτικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ, εξαιροφνται οι ναυτικοί και 

το λοιπό προςωπικοφ του άρκρου 1 τθσ εν λόγω κ.υ.α που: α) ζχουν ολοκλθρϊςει προ τουλάχιςτον 

δεκατεςςάρων (14) θμερϊν τον εμβολιαςμό για κορωνοϊό Covid-19 και επιδεικνφουν πιςτοποιθτικό 

εμβολιαςμοφ, ι β) ζχουν ολοκλθρϊςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) θμερϊν τον εμβολιαςμό για 

κορωνοϊό Covid-19 με μία (01) δόςθ εμβολίου λόγω νόςθςισ τουσ από κορωνοϊό Covid-19 και επιδεικνφουν 

βεβαίωςθ πλιρουσ κάλυψθσ – ανάρρωςθσ και εμβολιαςμοφ ι γ) ζχουν νοςιςει από Covid-19 εντόσ του 

τελευταίου εξαμινου και επιδεικνφουν πιςτοποιθτικό νόςθςθσ.  

1.5. Τπογραμμίηεται ότι όςον αφορά τα επιβατθγά/κρουαηιερόπλοια που εκτελοφν καλάςςιεσ 

μεταφορζσ επιβατϊν από και προσ ελλθνικό λιμζνα, οι εξαιρουμζνοι από τθν εφαρμογι του υποχρεωτικοφ 

μζτρου του διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19, ναυτικοί, μζλθ πλθρϊματοσ και 

λοιπό προςωπικό τθσ όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ.7 τθσ κ.υ.α, υποβάλλονται ςε διαγνωςτικό ζλεγχο ςε 

ιδιωτικι δομι τθσ Ελλάδοσ ι τθσ αλλοδαπισ με τθν χριςθ ταχείασ ανίχνευςθσ αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-

19 (rapid test) ςε ποςοςτό 50% κάκε επιςταςίασ, εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν προ Παραςκευισ ζκαςτθσ 

εβδομάδασ με ευκφνθ και δαπάνθ του πλοιοκτιτθ/εφοπλιςτι/διαχειριςτι. 

1.6. υγκρατείται ότι οι ναυτικοί, είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται το αργότερο είκοςι τζςςερισ (24) 

ϊρεσ πριν προςζλκουν για πρώτη φορά ςτο πλοίο προσ ναυτολόγηςή τουσ, αποκλειςτικά ςε διαγνωςτικό 

ζλεγχο νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ι PCR test) από ιδιωτικά διαγνωςτικά εργαςτιρια, 

όπωσ ορίηεται ςτο π.δ. 84/2001 ι από ιδιωτικζσ κλινικζσ ι από φαρμακεία ι από ιδιϊτεσ ιατροφσ. 

1.7. Επιπροςκζτωσ, ςε κάκε περίπτωςθ ο πλοιοκτιτθσ/εφοπλιςτισ/διαχειριςτισ και ο πλοίαρχοσ του 

πλοίου οφείλουν να παρζχουν με κάκε πρόςφορο μζςο ενθμζρωςθ ςτουσ ναυτικοφσ όςον αφορά τισ 

υποχρεϊςεισ και τισ ςυνζπειεσ μθ εκπλιρωςισ τουσ, ενϊ υποχρεοφνται και ςτθν τιρθςθ των βεβαιϊςεων 

των διαγνωςτικϊν ελζγχων (rapid tests) που διενεργοφνται από τουσ ναυτικοφσ του πλοίου τουσ και να τισ 

κζτουν ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων οργάνων ελζγχου, όταν ηθτθκοφν.  

1.8. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ κατά τθν οποία το αποτζλεςμα του διαγνωςτικοφ ελζγχου είναι 

κετικό, εκδίδεται ςχετικι βεβαίωςθ από τθν ιδιωτικι δομι εξζταςθσ, θ οποία αποτελεί δικαιολογθτικό για να 

τεκεί ο/θ ναυτικόσ ςε κατ’ οίκον περιοριςμό και να απολυκεί με το αιτιολογικό «λόγω αςθενείασ» και 

ακολουκείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Τ. και οι οδθγίεσ των υγειονομικϊν αρχϊν.  

1.9. Ο πλοιοκτιτθσ/εφοπλιςτισ/διαχειριςτισ υποχρεοφται να μθν κάνει δεκτι τθν παροχι τθσ εργαςίασ 

από ναυτικό ο/θ οποίοσ/α κα προςζλκει ςτο χϊρο εργαςίασ χωρίσ να πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ κ.υ.α, 

και απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ των αποδοχϊν για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τθν πλιρωςθ 

των προχποκζςεων εκ μζρουσ του/θσ ναυτικοφ. τθν περίπτωςθ αυτι θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ δφναται να 

λυκεί με υπαιτιότητα του υπόχρεου ναυτικοφ. 

1.10. υναφϊσ, ςθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ των διατάξεων τθσ υπόψθ 

κ.υ.α, χωρίσ να κίγονται τυχόν ποινικζσ κυρϊςεισ, επιβάλλονται κατά περίπτωςθ οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ 

ςτθν παρ. 4 του άρκρου 4 τθσ κ.υ.α, με αιτιολογθμζνθ πράξθ τθσ Λιμενικισ Αρχισ και ςφμφωνα με τθν 

διαδικαςία όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν υπό ςτοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55732/13.9.2021 κ.υ.α (Β’ 4214). 

2. Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλείςκε για τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ των μελϊν ςασ, για τισ δικζσ 

τουσ κατάλλθλεσ ενζργειεσ και τθν πιςτι εφαρμογι των διατάξεων τθσ κ.υ.α. 

3. Οργανϊςεισ ναυτικϊν, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλοφνται ομοίωσ για τθν κατάλλθλθ 

ενθμζρωςθ των μελϊν τουσ και των ναυτεργατικϊν οργανϊςεων που ανικουν ςτθ δφναμι τουσ.  

4. Λιμενικζσ Αρχζσ εςωτερικοφ που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλοφνται όπωσ ενθμερϊςουν 

πλοιάρχουσ πλοίων των οποίων οι ναυτικοί, μζλθ πλθρϊματοσ, εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ κ.υ.α 

όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο άρκρο 1 αυτισ , για τθ διενζργεια ειδικισ θμερολογιακισ εγγραφισ περί τθσ 
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ενθμζρωςθσ των ναυτικϊν – μελϊν πλθρϊματόσ τουσ επί των ανωτζρω, ειδικότερα επί των υποχρεϊςεϊν 

τουσ.  

5.  Από ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ θ αρικμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47197/26-07-2021 κοινι Τπουργικι 

Απόφαςθ (Βϋ3355) και θ αρικμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.45222/18.07.2021 κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Βϋ 3130) 

όπωσ ιςχφει, καταργοφνται. 

6. Γρ. κ.κ. ΠΕΔΙΛ-ΕΛΑΚΣ που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςι τουσ. 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. φνδεςμοσ Επιχειριςεων Επιβατθγοφ Ναυτιλίασ  

E-mail: seen@ath.forthnet.gr 
2. Ζνωςθ Πορκμείων Εςωτερικοφ 

E-mail: despoina@sf.gr  
3. Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ελλθνικϊν καφϊν Σουριςμοφ (Ε.Π.Ε..Σ.)  

E-mail: epest@epest.gr , hpyoa@otenet.gr  
4. Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιεροπλοίων και Φορζων Ναυτιλίασ  

E-mail: info@cruise-union.com  
5. Πανελλινια Ζνωςθ  Επαγγελματικϊν Σουριςτικϊν Ημερόπλοιων καφϊν (Π.ΕΝ.Ε.Σ.Η..)  

E-mail:  penetis2001@yahoo.gr  
6. Ζνωςθ Εφοπλιςτϊν Ναυτιλίασ Μικρϊν Αποςτάςεων  

E-mail: info@shortsea.gr  
7. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν – Ακτοπλοϊκϊν Φ/Γ Πλοίων μζχρι 500 κοχ. 

E-mail: gorgo@otenet.gr   
8. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν – Εφοπλιςτϊν Ρυμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν Πλοίων  “Άγιοσ Νικόλαοσ” 

E-mail: panenosirim@gmail.com  
9. Ελλθνικι Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ρυμουλκϊν, Ναυαγοςωςτικϊν,  

Αντιρρυπαντικϊν και Πλοίων Τποςτιριξθσ Τπεράκτιων Εγκαταςτάςεων 
E-mail: info@greektugowners.gr  

10. Πανελλινια Ζνωςθ Πλθρωμάτων Ρυμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) 
E-mail: pep.rk.ng@gmail.com  
 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Πανελλινια Ναυτικι Ομοςπονδία 

E-mail: gram@pno.gr 
2. Ναυτικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ  

E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr 
3. Ν.Α.Σ.  

E-mail: gram.pr.nat@nat.gr 
4. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιάρχων Ε.Ν.  
  E-mail: info@pepen.gr  
5. Γ.Ε.Ν.Ε.   

E-mail: info@generg.gr 
6. Οίκοσ Ναφτου 

E-mail: info@oikosnautou.gr 
7. Ομοςπονδία Ναυτικϊν Πρακτόρων Ελλάδασ 

E-mail: onpe@onpe.gr  
8. Λιμενικζσ Αρχζσ Εςωτερικοφ 

 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γρ. κ.κ. Τπουργοφ (υτα) - Τφυπουργοφ (υτα) 

Ο Διευθυντήσ 
 
 

Αντιπλοίαρχοσ Λ.. ΔΟΤΜΑΝΗ Αντώνιοσ  

mailto:seen@ath.forthnet.gr
mailto:despoina@sf.gr
mailto:epest@epest.gr
mailto:hpyoa@otenet.gr
mailto:info@cruise-union.com
mailto:penetis2001@yahoo.gr
mailto:info@shortsea.gr
mailto:gorgo@otenet.gr
mailto:panenosirim@gmail.com
mailto:info@greektugowners.gr
mailto:pep.rk.ng@gmail.com
mailto:gram@pno.gr
mailto:nee@nee.gr
mailto:hcs@nee.gr
mailto:gram.pr.nat@nat.gr
mailto:info@pepen.gr
mailto:info@generg.gr
mailto:info@oikosnautou.gr
mailto:onpe@onpe.gr


ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
-ΑΜΕΟ- 

4 

 
EN ISO 9001 : 2015 

No.: 2000120000398 

 

2. Γρ. κ.κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. (υτα)  - Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (υτα) 

3. Γρ. κ. Α/Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα) 

4. Γρ. κ.κ. Αϋ Τ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα) - Βϋ Τ/Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα) 

5. Γρ. κ.κ. Δ.Κ.Αϋ(υτα) - Δ.Κ.Βϋ(υτα) - Δ.Κ.Γϋ (υτα) – Δ.Κ.Δϋ (υτα)  

6. Γρ. κ.κ. ΠΕ.ΔΙ.Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ. (υτα)  

7. Γρ. Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 

8. Δ.Ε.Π. - Δ.Θ.. - Δ.Λ.Α. – Δ.Α.Ν. - Δ.Π. – Κ.ΕΠΙΧ/Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρήςιμεσ πληροφορίεσ 
 

Αςθένεια Κορωνοϊού - 
Coronavirus disease  

(COVID-19) 

 

Προςταςία από το Νέο Κορωνοϊό - 
Νομοθεςία 
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