
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46695 
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/

20.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγεί-

ας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του 

μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερ-

σαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορι-

σμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» 

(Β΄ 3009). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

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

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42) και ιδίως των περ. γ) και 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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

2. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφο-
ρών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 
των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3009).

3. Την ανάγκη προσθήκης του συνοριακού σημείου 
ελέγχου του Ορμενίου μεταξύ των συνοριακών σημείων 
από τα οποία επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών οχημά-
των για τη μεταφορά εμπορευμάτων κατά το χρονικό 
διάστημα ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορι-
σμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας.

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

5. Την υπ΄ αρ. Β1,Β2/οικ.46694/22.7.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της 

υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46164/20.7.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών 
«Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των 
χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (B΄ 3009), αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια και η έξοδος από 
αυτή επιτρέπεται μόνο:

i) κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω περ. α) και γ) μέσω των 
συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπη-
γής, Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφαίας και Κήπων,

ii) κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω περ. β) μέσω των συ-
νοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, 
Ευζώνων, Προμαχώνα, Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων,

iii) κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω περ. δ) μέσω των συ-
νοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλο-
πηγής και

iv) κατ΄ εφαρμογή της ανωτέρω περ. ε) μέσω του συ-
νοριακού σημείου ελέγχου Ευζώνων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2020
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