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Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελμα-
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. 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 κανο-
νικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α΄ 104),

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 46),

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Α΄ 159),

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

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

ζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180),

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).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.45235/15.7.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής «Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και 
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα επαγ-
γελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο σύνολο της Επι-
κράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄ 2876).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.47421/25.7.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συ-
νάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 3099).

4. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων 
στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, κα-
θώς και στα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια στο 
σύνολο της Επικράτειας, προκειμένου να προστατευθεί 
η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

5. Την από 22.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

6. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.48871/31.7.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του 

διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών στα ιδιω-
τικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

31 Ιουλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161

32049



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32050 Τεύχος B’ 3161/31.07.2020

σημαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, που μετακινούνται 
εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται:

α) Η διενέργεια ταξιδίου:
αα. για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα 

(12) επιβατών, με το σύνολο αυτών, 
αβ. για πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επι-

βατών άνω των δώδεκα (12), για τα οποία η κάθε φορά 
υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική 
ικανότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή 
των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω 
μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογ-
γυλοποιείται στον αμέσως επόμενο και

αγ. για πλοία με αριθμό καμπινών άνω των δέκα (10) 
και έως δεκαπέντε (15), για τα οποία μία (1) εξ αυτών δι-
ατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων 
που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) καμπινών διατη-
ρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.

β) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέ-
τρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.

2.  Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του 
διαχειριστή και των πλοιάρχων στα επαγγελματικά του-
ριστικά ημερόπλοια διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού 
με κατ’  ανώτατο όριο το ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού  επιβατών αυτών, 
καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) 
μέτρου μεταξύ  των επιβαινόντων σε αυτά.

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του 
πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές 
των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεού-
νται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την 
αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια, όρμους 
ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά 
πλοία αναψυχής, τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης 
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε επαγγελματικά του-
ριστικά ημερόπλοια, καθώς και τις οδηγίες πρόληψης και 
αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδι-
ωτικά πλοία αναψυχής, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, 
καθώς και των μέτρων της παρ. 3, επιβάλλεται, με αιτιο-
λογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοι-
κητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των 
πλοίων καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοι-
κητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

5. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώ-
σεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παρα-
βάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των 
προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 23 έως 26 της υπ’ 
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.47421/25.7.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Β΄ 3099).

6. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 
1.8.2020 έως και 31.8.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
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