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ΠΡΟΣ: Αποδέκτες ως πίνακα διανομής

Θέμα: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19 σε ναυτικούς, μέλη πληρώματος πλοίων – Δημοσίευση νέας κ.υ.α.».
Σχετ.:

α) Άρθρα 2 και 46 του ν. 4790/2021 (Α΄48).
β) Α.Π. 2242.1-1/ 66848/2021/15-09-2021 έγγραφό μας.
γ) Α.Π. 2242.1-1/ 26033/2022/12-04-2022 έγγραφό μας.

1. Γνωρίζεται ότι στο ΦΕΚ υπ΄ αριθ. 2194 Β΄ δημοσιεύθηκε η Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24416/03-05-2022 κοινή
Υπουργική Απόφαση σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο και συναφώς σημειώνονται τα ακόλουθα.
1.1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 ανωτέρω κυα, οι διατάξεις της εφαρμόζονται για τους ναυτικούς: α) μέλη
πληρώματος επιβατηγών ή επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές
επιβατών και εμπορευμάτων, β) μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων που
εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα, γ) μέλη πληρώματος φορτηγών
πλοίων και δεξαμενοπλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, δ) μέλη πληρώματος θαλάσσιων ταξί
και λαντζών που δραστηριοποιούνται και εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών εντός της ελληνικής
επικράτειας, ε) μέλη πληρώματος ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων που δραστηριοποιούνται εντός
της ελληνικής επικράτειας και στ) επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων και φορτηγών/οχηματαγωγών που
εκτελούν τακτικούς διεθνείς πλόες από και προς ελληνικό λιμένα.
1.2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 θα διενεργείται υποχρεωτικά σε
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε
φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς, με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)
εντός των τελευταίων σαράντα οχτώ (48) ωρών προ Τετάρτης εκάστης εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη
του υπόχρεου ναυτικού.
1.3. Για τους ναυτικούς και το λοιπό προσωπικό του άρθρου 1 εν λόγω κ.υ.α που θεωρούνται πλήρως
εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για όσους έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό COVID-19
εντός του τελευταίου εξαμήνου και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα
μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).
1.4. Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 9 ανωτέρω κ.υ.α., οι ναυτικοί, μέλη πληρώματος
και λοιπό προσωπικό επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών από και
προς ελληνικό λιμένα, υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο σε ιδιωτική δομή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής,
με την χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό
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(50%) κάθε επιστασίας, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Παρασκευής έκαστης εβδομάδας με ευθύνη και
δαπάνη του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή.
1.5. Συγκρατείται ότι οι ναυτικοί, με επιβάρυνση των ιδίων, είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται το
αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν προσέλθουν για πρώτη φορά στο πλοίο προς ναυτολόγησή τους,
σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από ιδιωτικά διαγνωστικά
εργαστήρια, όπως ορίζεται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70) ή από ιδιωτικές κλινικές ή από φαρμακεία ή από ιδιώτες
ιατρούς.
1.6. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία των υπόχρεων ναυτικών και του προσωπικού των περ. (α) και (γ) έως (ε)
του άρθρου 1 της κ.υ.α., καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα του πλοιάρχου
και του ιατρού του πλοίου, εφόσον υφίσταται, τηρούνται επί του πλοίου, ώστε να είναι διαθέσιμα σε
περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες Λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές.
1.7. Συναφώς, σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων της υπόψη κ.υ.α,
χωρίς να παραβλέπονται τυχόν ποινικές κυρώσεις, επιβάλλονται κατά περίπτωση οι προβλεπόμενες
κυρώσεις στην παρ. 4 του άρθρου 4 της κ.υ.α., με αιτιολογημένη πράξη της Λιμενικής Αρχής και σύμφωνα με
την διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29.4.2022 κ.υ.α. (Β’ 2137).
2. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για την κατάλληλη ενημέρωση των μελών σας, για τις δικές
τους κατάλληλες ενέργειες και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α.
3. Οργανώσεις ναυτικών, που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται ομοίως για την κατάλληλη
ενημέρωση των μελών τους και των ναυτεργατικών οργανώσεων που ανήκουν στη δύναμή τους.
4. Λιμενικές Αρχές εσωτερικού που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν
πλοιάρχους πλοίων των οποίων οι ναυτικοί, μέλη πληρώματος, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κ.υ.α
όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 αυτής, για τη διενέργεια ειδικής ημερολογιακής εγγραφής περί της
ενημέρωσης των ναυτικών – μελών πληρώματός τους επί των ανωτέρω, ειδικότερα επί των υποχρεώσεών
τους.
5. Από έναρξη ισχύος της ανωτέρω κ.υ.α. η Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.56087/14.9.2021 κοινή Υπουργική
Απόφαση (Β΄4247) καταργείται.
6.

Γρ. κ.κ. ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛΑΚΤ που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

Ο Διευθυντής α.α.

Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ελευθερία - Ιωάννα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας
E-mail: seen@seen.org.gr
2. Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού
E-mail: despoina@sf.gr
3. Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.)
E-mail: hpyoa@otenet.gr
4. Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας
E-mail: info@cruise-union.com
5. Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ.)
E-mail: penetis2001@yahoo.gr
6. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων
E-mail: info@shortsea.gr
7. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Ακτοπλοϊκών Φ/Γ Πλοίων μέχρι 500 κοχ.
E-mail: gorgo@otenet.gr
8. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων “Άγιος Νικόλαος”
E-mail: panenosirim@gmail.com
9. Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών,
Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων
E-mail: info@greektugowners.gr
10. Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.)
E-mail: pep.rk.ng@gmail.com
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία
E-mail: gram@pno.gr
2. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
E-mail: nee@nee.gr; hcs@nee.gr
3. Ν.Α.Τ.
E-mail: gdief@nat.gr
4. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν.
E-mail: info@pepen.gr
5. Γ.Ε.Ν.Ε.
E-mail: info@generg.gr
6. Οίκος Ναύτου
E-mail: info@oikosnautou.gr
7. Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας
E-mail: onpe@onpe.gr
8. Λιμενικές Αρχές Εσωτερικού
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ.κ. Υπουργού (υτα) - Υφυπουργού (υτα)
2. Γρ. κ.κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. (υτα) - Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (υτα)
3. Γρ. κ. Α/Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα)
4. Γρ. κ.κ. Α΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα) - Β΄ Υ/Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα)
5. Γρ. κ.κ. Δ.Κ.Α΄(υτα) - Δ.Κ.Β΄(υτα) - Δ.Κ.Γ΄ (υτα) – Δ.Κ.Δ΄ (υτα)
6. Γρ. κ.κ. ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (υτα)
7. Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
8. Δ.Ε.Π. - Δ.Θ.Σ. - Δ.Λ.Α. – Δ.Α.Ν. - Δ.Π.Ν. – Κ.ΕΠΙΧ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Χρήσιμες πληροφορίες

Ασθένεια Κορωνοϊού Coronavirus disease
(COVID-19)

Προστασία από το Νέο Κορωνοϊό Νομοθεσία
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