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 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) των άρθρων 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 Ι [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 την αναβάθμιση των υποδομών 
στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της, ρυθ-
μίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνο-
ϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110),

δ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 4829/2021 
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φο-
ρείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του 
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 166),

ε) του άρθρου 205 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130),

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενι-
κός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General 
Data Protection Regulation-GDPR) (L 119/1),

ζ) 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),

η) 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), 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και 
68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

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

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

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56087/14.9.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτι-
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κού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος 
πλοίων» (Β’ 4247).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.4.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 
06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00» 
(Β’ 2137).

4. Την από 28.4.2022 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 του Υπουργείου Υγείας.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.24414/3.5.2022 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την ανάγκη σταδιακής αποκατάστασης της εύρυθ-
μης λειτουργίας 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:

α) Μέλη πληρώματος επιβατηγών ή επιβατηγών/οχη-
ματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομετα-
φορές επιβατών και εμπορευμάτων,

β) μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό επιβατη-
γών/κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν θαλάσσιες μετα-
φορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα,

γ) μέλη πληρώματος φορτηγών πλοίων και δεξαμενο-
πλοίων 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.

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

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, 

είναι υποχρεωτικός για τους ναυτικούς του άρθρου 1, 
προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους στο συμφω-
νημένο στην ατομική τους σύμβαση εργασίας πλοίο και 
πραγματοποιείται με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού.

2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 διενεργείται υποχρεωτικά σε ιδι-
ωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο 
π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρ-
μακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς, με τη χρήση ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 
εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών προ 
Τετάρτης εκάστης εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη 
του υπόχρεου ναυτικού.

3. Ναυτικοί, οι οποίοι ναυτολογούνται για πρώτη φορά 
στο πλοίο είναι υποχρεωτικό να υποβάλονται το αργό-
τερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν προσέλθουν για 
πρώτη φορά στο πλοίο, σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) σε 
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο 
π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτες ιατρούς, με επιβάρυνση του ναυτικού.

4. Τα στοιχεία των υπόχρεων ναυτικών και του προσω-
πικού των περ. (α) και (γ) έως (ε) του άρθρου 1, καθώς 
και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με 
μέριμνα του πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου, εφό-
σον υφίσταται, τηρούνται επί του πλοίου, ώστε να είναι 
διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες 
Λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές.

5. Τα στοιχεία των υπόχρεων ναυτικών και του προ-
σωπικού της περ. (β) του άρθρου 1, υποβάλλονται με 
μέριμνα του πλοιάρχου και του ιατρού του πλοίου, 
εφόσον υφίσταται, στη Λιμενική Αρχή που πρόκειται 
να καταπλεύσει το πλοίο έξι (6) ώρες προ του κατά-
πλου σε ελληνικό λιμένα, συνοδευόμενα από υπεύ-
θυνη δήλωση του πλοιάρχου ή του ιατρού του πλοί-
ου για την εκπλήρωση των ως άνω περιγραφόμενων 
υποχρεώσεων.

6. Οι ναυτικοί και το προσωπικό της περ. (στ) του άρ-
θρου 1, προ του κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, υποχρε-
ούνται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί της διενέρ-
γειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα σε ιδιωτική δομή της 
Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Τα στοιχεία των υπόχρεων 
στη διαδικασία του πρώτου εδαφίου ναυτικών, καθώς 
και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέ-
ριμνα του πλοιάρχου, τηρούνται επί του πλοίου, ώστε 
να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις 
αρμόδιες Λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές.

7. Για τους ναυτικούς και το λοιπό προσωπικό του άρ-
θρου 1 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 θαλάσ-
σιες ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).
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8. Σε περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα 
του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ, 
τα πρόσωπα του άρθρου 1 υποχρεούνται στη διενέρ-
γεια και επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης που εκδίδεται από τη δομή διενέρ-
γειας του ελέγχου, ο οποίος συνίσταται σε εργαστη-
ριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR σε ιδιωτική δομή 
με ευθύνη και δαπάνη του ναυτικού είτε με τη χρήση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test) σε ιδιωτική δομή με ευθύνη και δαπάνη του 
ναυτικού. Εναλλακτικά, είναι δυνατή η επίδειξη «Βε-
βαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού 
COVID-19», που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την πλατ-
φόρμα gov.gr, ή Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 
της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate  - EUDCC) με 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου-κατόχου του αναφορικά με το αποτέλεσμα 
της τελευταίας δοκιμασίας ταχέου μοριακού ελέγχων 
(rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test), 
ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης 
χώρας.

9. Οι ναυτικοί, μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό 
επιβατηγών/κρουαζιερόπλοιων που εκτελούν θαλάσσι-
ες μεταφορές επιβατών από και προς ελληνικό λιμένα, 
υποβάλλονται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
κάθε επιστασίας, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ 
Παρασκευής έκαστης εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη 
του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή, σε διαγνωστικό 
έλεγχο σε ιδιωτική δομή της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test).

Άρθρο 3
Βεβαίωση αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου

Στην περίπτωση κατά την οποία το αποτέλεσμα του 
διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση από την ιδιωτική δομή εξέτασης, η οποία 
αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί ο/η ναυτικός σε 
κατ’ οίκον περιορισμό και να απολυθεί με το αιτιολογικό 
«λόγω ασθενείας» και ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολ-
λο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 
και οι οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών. Ως 
δικαιολογητικό, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δύναται 
να χρησιμοποιηθεί και η «Βεβαίωση θετικού διαγνωστι-
κού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», που εκδίδεται από 
την πλατφόρμα gov.gr, ή το Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) 
με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 
προσώπου-κατόχου του αναφορικά με τη νόσηση από 
τον κορωνοϊό COVID-19, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή 
βεβαίωση τρίτης χώρας.

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 διαγνω-
στικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 

(rapidtest ή PCR test), είτε β) έχει δηλώσει θετικό απο-
τέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορω-
νοϊό COVID-19, ακολουθώντας τη διαδικασία δήλωσης 
του αποτελέσματος.

2. Σε περίπτωση που ναυτικός προσέλθει στον χώρο 
εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της πα-
ρούσας απόφασης, ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειρι-
στής υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της 
εργασίας του/ης για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονι-
κό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέ-
σεων εκ μέρους του/ης ναυτικού. Στην περίπτωση αυτή η 
σύμβαση ναυτολόγησης δύναται να λυθεί με υπαιτιότητα 
του υπόχρεου ναυτικού.

3. Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/δι-
αχειριστής και ο πλοίαρχος του πλοίου υποχρεούνται: 
α) να ενημερώνουν τους ναυτικούς, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκ-
πλήρωσής τους, και β) να διατηρούν τις βεβαιώσεις των 
διαγνωστικών ελέγχων (rapid tests) που διενεργούνται 
από τους ναυτικούς του πλοίου τους και να τις θέτουν 
στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, όταν ζη-
τηθούν.

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 απορρέ-
ουν από την περ. α) της παρ. 1, επιβάλλεται πρόστιμο 
πεντακοσίων (500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται και 
δεν έχει προβεί σε διενέργεια 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 του παρόντος άρθρου καθώς 
και της παρ. 8 του άρθρου 2, επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται, 
ενώ έχει θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,

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

δ) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του 
πλοιάρχου που απορρέει από την περ. α) της παρ. 3, 
επιβάλλεται στον πλοίαρχο πρόστιμο τριακοσίων (300) 
ευρώ άπαξ,

ε) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης που 
απορρέει από την παρ. 2 του άρθρου 2, επιβάλλεται 
στον υπόχρεο ναυτικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ,

στ) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης που 
απορρέει από την παρ. 3 του άρθρου 2, επιβάλλεται στην 
εταιρεία πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,

ζ) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης που 
απορρέει από τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 2, επιβάλ-
λεται στον Πλοίαρχο πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ 
άπαξ.

5. Τα ως άνω πρόστιμα επιβάλλονται για κάθε παρά-
βαση, με αιτιολογημένη πράξη της οικείας Λιμενικής 
Αρχής και σύμφωνα με την περιγραφόμενη διαδικασία 
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στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.23983/29.4.2022 (Β’ 2137) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά, χω-
ρίς να θίγονται τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώ-
σεις και εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974, 
Α’  90) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων υπ’  αρ. 
1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπει-
γόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19».

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56087/14.9.2021 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτι-
κού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος 
πλοίων» (Β’ 4247).

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 Ναυτιλίας και 
Υγείας Νησιωτικής Πολιτικής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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