
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 14710 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.

13655/4.3.2022 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιο-

ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 1012).

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ     

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως 
της περ. γ) της παρ. 2 και της περ. β) της παρ. 4 αυτού,

β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 και ιδίως της παρ. 1 αυτού,

γ. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

δ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Α’ 168),

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονο-
μασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159),

ζ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161), 

η. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), 

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και

ια. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13655/4.3.2022 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Επικρατείας «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’  1012), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.13661/6.3.2022 (Β’ 1039) κοινή υπουργική 
απόφαση.

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13654/4.3.2022 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 τo Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 
06:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 
6:00» (Β’ 1011), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την ανάγκη άρσης του περιορισμού πληρότητας των 
πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες στις γραμμές Ελλά-
δος-Ιταλίας, Ελλάδος-Αλβανίας και Ελλάδος-Τουρκίας, 
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής 
επιβάρυνσης της Χώρας.

5. Την από 9.3.2022 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.14708/11.3.2022 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
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οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Η παρ. 7 του άρθρου τρίτου της υπό στοιχεία Δ1α/

Γ.Π.οικ.13655/4.3.2022 (Β’ 1012) κοινής υπουργικής από-
φασης αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Η πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατη-
γά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλό-
ες στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας, Ελλάδος-Αλβανίας 
και Ελλάδος-Τουρκίας ανέρχεται σε ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) του συνολικού αριθμού επιβατών 
των πλοίων.

β) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώ-
ματος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση 
των επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τις λοιπές 
οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχη-
ματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφο-
ρές, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(https://www.ynanp.gr/el/).».

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και 
τις 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Μαρτίου 2022   

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης  Εργασίας και
και Επενδύσεων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας Προστασίας του Πολίτη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΛΕΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 Ναυτιλίας και
Εσωτερικών Νησιωτικής Πολιτικής

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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