
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36847 
   Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/ 

31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προ-

στασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2094) 

για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 

30.6.2020.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ‐ ΥΓΕΙΑΣ ‐

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 αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α' 42) 
και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε' της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α' 76),

β. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

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

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

ε. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),

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

2. Την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30621/17.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και 
κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματι-
κών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19, για 
το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως 
και 25.5.2020 και ώρα 06:00» (Β' 1871).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32011/24.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου 
και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων ανα-
ψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην 
ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID‐19 για το χρονικό διάστημα από 
25.5.2020 κι ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00» 
(Β’ 1994).

4. Την υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και 
κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, 
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 
για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 κι ώρα 06.00 έως 
και 8.6.2020 και ώρα 12.00» (Β' 2094), όπως η ισχύς αυτής 
παράταθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35122/7.6.2020 
όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 
Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής (Β’ 2212) από τις 8.6.2020 και ώρα 12.00 
έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12.00.

5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων δημοσίου συμφέροντος προστασίας της δημόσιας 
υγείας που καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του 
μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου 
των κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID‐19.

6. Την από 12.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID‐19.

7. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.36819/13.6.2020 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, αποφασίζου-
με:

Άρθρο μόνο
Η ισχύς της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγεί-
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ας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και 
κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, 
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19 
για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 κι ώρα 06.00 έως 
και 8.6.2020 και ώρα 12.00» (Β’ 2094), όπως αυτή παρα-
τάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35122/7.6.2020 όμοια 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής (Β’ 2212) έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12.00, πα-
ρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως και τις 30.6.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας
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