
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37666 
Τροποποίηση της υπ’  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36808/

14.6.2020 κοινής απόφασης 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, 

για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως 

και τις 30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2283). 

 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 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής 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 κορωνοϊ ού  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 κορωνοϊ ού  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 έως τις 15.6.2020 και ώρα 15.00.

6. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφο-
ρών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή 
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων 
με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, 
για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 
30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορω-
νοϊ ού  COVID-19» (Β΄ 2283).
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7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την 
τροποποίηση του προσωρινού περιορισμού θαλασσίων 
συνδέσεων με την Ιταλία, προς περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊ ού  COVID-19, λαμβανομένων όμως 
υπόψη των σημερινών επιδημιολογικών δεδομένων.

8. Την από 16.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

9. Την υπ’  αρ. Β1α/οικ.37662/16.6.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η παρ.  2 του άρθρου τρίτου της υπ’  αρ. Δ1α/

ΓΠ.οικ.36808/14.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσω-
ρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του 
κατάπλου πλοίων αναψυχής, για το χρονικό διάστημα 
από τις 15.6.2020 έως και τις 30.6.2020, προς περιορι-
σμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2283), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εφόσον τα πλοία της παρ. 1 είναι κενά επιβατών και 
προέρχονται από κράτη, για τα οποία δεν ισχύουν ειδι-
κότερα περιοριστικά μέτρα ή από την Ιταλία, επιτρέπε-
ται, κατόπιν αδείας 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.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020
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