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Πειραιάσ,  26  Απριλίου 2021 

Αριθ. πρωτ.: 2242.1-1/29939/2021 

ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομήσ 
 

   Σαχ. Διεφκυνςθ 
 
Σαχ. Κϊδικασ 
Πλθροφορίεσ 
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Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
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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 που εκτελοφν θαλάςςιεσ μεταφορζσ επιβατών και  
               εμπορευμάτων». 
χετ.: α) ΗΩΠ 161725/04-2021 διαταγι ΤΝΑΝΠ/ΑΛ-ΕΛΑΚΣ/ ΔΝΕΡ 1Ο - 2Ο . 
           β) Άρκρο 46 του ν. 4790/ 2021 (Αϋ 48) 

   γ) Αρικμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24525/18-04-2021 κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Βϋ1588). 
   δ) Αρικ. πρωτ. 2242.1-1/ 28878/2021/22-04-2021 διαταγι μασ. 
   ε) Αρικμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26389/24-04-2021 κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Βϋ1685). 
 
 
1. Γνωρίηεται ότι ςτο ΦΕΚ υπϋαρικ. 1685 Βϋ δθμοςιεφκθκε θ αρικ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26389/24-04-2021 κοινι 

Τπουργικι Απόφαςθ ςχετικά με το εν κζματι αντικείμενο. 

2. φμφωνα με το άρκρο 1 ανωτζρω κυα, οι διατάξεισ τθσ εφαρμόηονται για τουσ ναυτικοφσ, μζλθ 

πλθρϊματοσ πλοίων που δραςτθριοποιοφνται και εκτελοφν καλάςςιεσ μεταφορζσ επιβατϊν και εμπορευμάτων 

εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, κακϊσ και ναυτικοφσ, οι οποίοι υπάγονται ςτθν αςφάλιςθ του Ναυτικοφ 

Απομαχικοφ Σαμείου (Ν.Α.Σ.), ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρκρου 3 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220). υγκρατείται ότι 

κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ, ιτοι από 26 Απριλίου ζωσ 02 Μαΐου 2021, οι ναυτικοί δφναται να υποβάλλονται ςε 

διαγνωςτικό ζλεγχο νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19 (αυτοδιαγνωςτικόσ ζλεγχοσ - self test) εντόσ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ από 26 Απριλίου ζωσ 02 Μαΐου 2021.  

3. Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλείςκε για τθν κατάλλθλθ ενθμζρωςθ των μελϊν ςασ, εφόςον αυτά 

περιλαμβάνονται ςτισ αντίςτοιχουσ Κ.Α.Δ. που αναφζρονται ςτθ ςχετικι γϋ (ιτοι 50.10 Θαλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ 

μεταφορζσ επιβατϊν, 50.20 Θαλάςςιεσ και ακτοπλοϊκζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων, 50.30 Εςωτερικζσ πλωτζσ 

μεταφορζσ επιβατϊν, 50.40 Εςωτερικζσ πλωτζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων) για τισ δικζσ τουσ κατάλλθλεσ 

ενζργειεσ και τθν πιςτι εφαρμογι των διατάξεων τθσ κυα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ να αντιμετωπιςκοφν οι 

άμεςοι κίνδυνοι από τθ διάδοςθ του κορωνοϊοφ COVID-19 για τθ ςταδιακι επαναλειτουργία των καλαςςίων 

μεταφορϊν, χωρίσ να τίκεται ςε κίνδυνο θ αντιμετϊπιςθ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ. 

4. Η θμζρα ζναρξθσ τθσ λειτουργίασ τθσ πλατφόρμασ, κακϊσ και αναλυτικζσ οδθγίεσ που αφοροφν ςτθν 

υποβολι των απαιτοφμενων ςτοιχείων των προςϊπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά ςε διαγνωςτικι 

δοκιμαςία, ςτθ ςυμπλιρωςθ του ειδικοφ εντφπου «Τπεφκυνθ Διλωςθ Εργαηομζνων καταχϊρθςθσ του 
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αποτελζςματοσ COVID - 19 Test (Self/Rapid/PCR)» και λοιπζσ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, κα αναρτθκοφν εντόσ των 

προςεχϊν θμερϊν ςτθν ιςτοςελίδα του Ναυτικοφ Απομαχικοφ Σαμείου (www.nat.gr). 

5. Για τα πλοία που εκτελοφν τακτικοφσ πλόεσ μεταφοράσ επιβατϊν και εμπορευμάτων μεταξφ ελλθνικϊν 

λιμζνων και λιμζνων τθσ αλλοδαπισ και οι εταιρείεσ δεν περιλαμβάνονται ςτουσ προαναφερόμενουσ Κ.Α.Δ., 

ςχετικι τυγχάνει θ παρ. 4 τθσ όμοιασ δϋ. 

6. Ναυτικοί - μζλθ πλθρϊματοσ επιβατθγϊν ι επιβατθγϊν / οχθματαγωγϊν πλοίων που εκτελοφν διεκνείσ 

πλόεσ, προ του κατάπλου ςε ελλθνικό λιμζνα, υποχρεοφνται ςε υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ ότι ςτο πλιρωμα 

διενεργικθκε διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19 με αρνθτικό αποτζλεςμα. Σα ςτοιχεία 

των υπόχρεων ςτθν ανωτζρω διαδικαςία ναυτικϊν, κακϊσ και τα αποτελζςματα των διαγνωςτικϊν ελζγχων, με 

μζριμνα του πλοιάρχου τθροφνται επί του πλοίου, ϊςτε να είναι διακζςιμα ςε περίπτωςθ που ηθτθκοφν από τισ 

αρμόδιεσ Λιμενικζσ ι/και υγειονομικζσ αρχζσ 

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

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

8. Λιμενικζσ Αρχζσ εςωτερικοφ που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλοφνται για τθν ενθμζρωςθ και τισ δικζσ 

τουσ ενζργειεσ ςε ςυνεννόθςθ με τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του Ναυτικοφ Απομαχικοφ Σαμείου. υναφϊσ, 

παρακαλοφνται όπωσ ενθμερϊςουν πλοιάρχουσ πλοίων που δραςτθριοποιοφνται και εκτελοφν καλάςςιεσ 

μεταφορζσ επιβατϊν και εμπορευμάτων εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ για τθ διενζργεια ειδικισ θμερολογιακισ 

εγγραφισ περί τθσ ενθμζρωςθσ των ναυτικϊν – μελϊν πλθρϊματόσ τουσ επί των ανωτζρω, ειδικότερα επί των 

υποχρεϊςεϊν τουσ.  

Ο Γιεςθςντήρ Κλάδος Β΄ 
 
 

 
Υποναύαπσορ Λ.Σ. ΤΣΔΛΙΚΗΣ Αλέξανδπορ 

                                                          

 

 

 

 

 

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

E-mail: seen@ath.forthnet.gr 
2. Ζνωςθ Ελλινων Εφοπλιςτϊν  

Email: ugs@ath.forthnet.gr  
3. Ζνωςθ Πορκμείων Εςωτερικοφ 

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

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

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

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

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

E-mail: gorgo@otenet.gr   
9. Πανελλινια Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν – Εφοπλιςτϊν 

Ρυμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν Πλοίων  “ Άγιοσ Νικόλαοσ” 
E-mail: panenosirim@gmail.com  

10. Ελλθνικι Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν Ρυμουλκϊν, Ναυαγοςωςτικϊν,  
Αντιρρυπαντικϊν και Πλοίων Τποςτιριξθσ Τπεράκτιων Εγκαταςτάςεων 
E-mail: info@greektugowners.gr  
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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. (Τπόψθ κασ Γεν. Δ/ντριασ) 

E-mail: gram.pr.nat@nat.gr  
4. Γ.Ε.Ν.Ε.   
     E-mail: info@generg.gr 
5. Πανελλινια Ζνωςθ Πλθρωμάτων Ρυμουλκϊν και Ναυαγοςωςτικϊν (Π.Ε.Π.Ρ.Ν.) 

E-mail: pep.rk.ng@gmail.com  
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) 
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.Βϋ - Δ.Κ.Γϋ   
6. Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Τ.  
7. Γρ. κ.κ. ΠΕ.ΔΙ.Λ.. - ΕΛ.ΑΚΣ.  
8. Γρ. Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 
9. Δ.ΕΠ. - Δ.Π.Ν. - Δ.Α.Ν. - Δ.Θ.. - Δ.Λ.Α. 
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