
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36808 
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορι-

σμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κα-

τάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διά-

στημα από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, 

προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID‐19.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ‐

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) 
και ιδίως της περ. δ’ της παρ. 2 και της περ. β΄ της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76),

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

γ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

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

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

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18170/15.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 
μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το 
εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιο-
ρισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19» (Β΄ 860).

3. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25305/14.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 
μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το 
εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής προς περιο-
ρισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19, έως και 
τις 15.5.2020 και ώρα 15.00» (Β΄ 1421).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25780/17.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Υγείας και Νησιωτικής Πολιτικής 

«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού του 
κατάπλου ιδιωτικών πλοίων (σκαφών αναψυχής προς πε-
ριορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 έως και 
τις 27.4.2020 και ώρα 23.00» (Β΄ 1479), όπως παρατάθη-
κε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.26798/25.4.2020 (Β΄ 1586) 
όμοια απόφαση και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ’ αρ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.27822/3.5.2020 (Β΄ 1650) όμοια απόφαση.

5. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30341/15.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 
μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το 
εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής έως και 
τις 31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID‐19» (Β΄ 1860), όπως αυτή 
παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 33473/31.5.2020 
(Β΄ 2092) όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, 
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.

6. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαίο 
τον εκ νέου προσωρινό περιορισμό συνδέσεων με το 
εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής, προς περιο-
ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID‐19. Λαμβα-
νομένων όμως υπόψη των σημερινών επιδημιολογικών 
δεδομένων.

7. Τις από 24.4.2020 και 12.6.2020 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID‐19.

8. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.36784/13.6.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορι-
κών συνδέσεων με την Αλβανία ως προς όλα τα αερο-
δρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθη-
νών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω 
διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επι-
κράτεια.

2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλασσίων, 
σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία 
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για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 
στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και την απαγόρευση 
εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την 
Αλβανία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:

α) Έλληνες πολίτες, κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτό-
τητος Ομογενούς, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς 
και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη 
συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,

β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων,

γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία,
δ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνό-

ρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακι-
νήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.

3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπο-
ρικών συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία ως προς τα 
αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λό-
γους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαι-
τέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική 
Επικράτεια.

4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των σιδηροδρο-
μικών και οδικών συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία 
για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 
στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και την απαγόρευση 
εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τη 
Βόρεια Μακεδονία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:

α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, κα-
θώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή 
τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,

β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων,

γ) την είσοδο προσώπων για απολύτως αναγκαίες 
επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με 
τα κατάλληλα έγγραφα,

δ) την είσοδο οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής 
προερχόμενων από το Κόσοβο που μέσω της Βόρειας 
Μακεδονίας εισέρχονται στην Επικράτεια για νοσηλεία 
των μεταφερόμενων ασθενών, οι οποίοι ανήκουν στο 
διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρα-
τών μελών της ΕΕ και της EULEX στο Κόσοβο, καθώς και 
των μελών των οικογενειών αυτών, σε νοσοκομεία της 
Θεσσαλονίκης.

5. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορι-
κών συνδέσεων με την Ιταλία ως προς τα αεροδρόμια της 
χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας 
της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του 
κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.

6. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλάσσιων 
συνδέσεων με την Ιταλία, για προληπτικούς λόγους προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδο-
ση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια. 
Ο προσωρινός περιορισμός της θαλάσσιας σύνδεσης δεν 
καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με φορτηγά 
πλοία και φορτηγά οχήματα.

7. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορι-
κών συνδέσεων με την Ισπανία ως προς τα αεροδρό-
μια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδο-
ση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.

8. Οι παρ. 1 έως 7 έχουν ισχύ από τις 15.6.2020 έως 
και τις 30.6.2020.

Άρθρο Δεύτερο

1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται 
από τις χώρες του πρώτου άρθρου και εξαιρούνται από 
την εφαρμογή της παρούσας, είναι δυνατόν να εφαρ-
μόζονται τα μέτρα των περ. (β), (γ) και (ε) της παρ. 2 του 
άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρ-
μογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών 
που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.

Άρθρο Τρίτο

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου 
των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματι-
κών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, στην 
ελληνική Επικράτεια προερχόμενων από οποιονδήποτε 
γεωγραφικό προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και της 
με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα 
σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορω-
νοϊού COVID‐19 στην ελληνική επικράτεια.

2. Εφόσον τα πλοία της παρ. 1 είναι κενά επιβατών και 
δεν προέρχονται από κράτη για τα οποία ισχύουν ειδι-
κότερα περιοριστικά μέτρα, επιτρέπεται, κατόπιν αδεί-
ας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
ο κατάπλους τους αποκλειστικά:

(α) σε λιμάνια και μαρίνες της ηπειρωτικής Ελλάδας και
(β) σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που απο-

δεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπη-
γείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται 
ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή 
μαρίνα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο περιορισμός αυτός 
καταλαμβάνει πλοία τα οποία είτε βρίσκονται ήδη είτε 
έχουν αποπλεύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
από ναυπηγεία.

3. Μετά τον κατάπλου των πλοίων στον λιμένα ή στη 
μαρίνα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2, απαγορεύεται 
η μετακίνησή τους εντός της ελληνικής Επικράτειας. Οι 
Πλοίαρχοι/Κυβερνήτες, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή δι-
αχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες, προς 
τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης 
πλοίων που παραμένουν σε μακροχρόνιο ελλιμενισμό 
σε λιμένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID‐19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές 
αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον 
κατάπλου πλοίων στα πλαίσια επισκευών σε ελληνικά 
ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID‐19, 
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οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://
www.ynanp.gr/el/).

4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 εφαρμόζονται τα εκά-
στοτε ισχύοντα μέτρα προσωρινού περιορισμού προσώ-
πων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19.

5. Για τα κρουαζιερόπλοια εξακολουθούν να ισχύουν 
τα περιοριστικά μέτρα της παρ. 1.

6. Οι περιορισμοί του παρόντος ισχύουν για το χρονικό 
διάστημα από 15.6.2020 έως και 30.6.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υγείας Υποδομών και Μεταφορών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02022831406200004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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