
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 
45222/18.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πλη-
ρώματος πλοίων» (Β΄ 3130).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 70362/
24.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, που δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 2802).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48481  (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.

45222/18.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υπο-

χρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νό-

σησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς 

- μέλη πληρώματος πλοίων» (Β΄ 3130).

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, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών 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 αρμο-
διοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτή-
των μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών/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-
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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 υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.45222/18.07.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του 
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νό-
σησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη 
πληρώματος πλοίων» (Β΄ 3130).

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

4. Την υπό στοιχεία Β1α, Β2α/οικ. 48479/30.7.2021 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιο-
νομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. 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 μόνο
1. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.45222/18.07.2021 κοινή 

απόφαση 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΄ 3130) τροποποιείται ως εξής: 

α) Η παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υπο-

χρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα, μία (1) με τη χρή-
ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) 
ωρών προ Πέμπτης εκάστης εβδομάδας με ευθύνη και 
δαπάνη του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή και μία 
(1) με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών προ Δευτέρας εκάστης εβδομάδας». 

β) Στην παρ. 4 του άρθρου 6 προστίθενται περ. δ) και 
ε) ως εξής:

«δ) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης που 
απορρέει από την παρ. 2 του άρθρου 2, επιβάλλεται στον 
Πλοίαρχο πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,

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

2. Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 
2021 και ώρα 06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 Ναυτιλίας και
Υγείας Νησιωτικής Πολιτικής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
Στην υπ’ αρ. 70362/24.6.2021 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 2802), διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη

Για την πρώτη έκθεση παρακολούθησης των κανό-
νων περί δημοσίων συμβάσεων, που θα υποβληθεί μετά 
την δημοσίευση της παρούσας, δεν εφαρμόζονται τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Τα στοιχεία/
πληροφορίες για την εν λόγω έκθεση θα πρέπει να απο-
σταλούν από τους υπόχρεους στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εντός 
δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και το αργότερο έως την 31η 
Ιουλίου 2021»,

στο ορθό:

Άρθρο 6
Μεταβατική διάταξη

Για την πρώτη έκθεση παρακολούθησης των κανόνων 
περί δημοσίων συμβάσεων, που θα υποβληθεί μετά την 
δημοσίευση της παρούσας, δεν εφαρμόζονται τα αναφε-
ρόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Τα στοιχεία/πληρο-
φορίες για την εν λόγω έκθεση θα πρέπει να αποσταλούν 
από τους υπόχρεους στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εντός δύο μηνών 
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και το αργότερο έως την 31η Αυγούστου 
2021».

( Από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων)
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