
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009  
Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού 

περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων 

και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατά-

πλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελ-

ματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική 

Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα 

από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 

και ώρα 06:00.

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 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42) και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της 
παρ. 4 αυτού, 

β. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο 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 από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19. 

3. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20008/20.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο 
1. Τον εν μέρει προσωρινό περιορισμό κυκλοφορί-

ας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους για τη μεταφορά 
επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των 
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουρι-
στικών πλοίων, πορθμείων, λαντζών και θαλασσίων ταξί, 
από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και μεταξύ 
των νησιών, για προληπτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια, κατά τα 
αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κο-
ρωνοϊού COVID-19. 

Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει τις μετακινήσεις των 
σκαφών και των πλοίων του πρώτου εδαφίου, εφόσον 
αυτές διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο για τη με-
ταφορά: 

α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακι-
νούνται από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και 
αντίστροφα, 

β) των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακινού-
νται μεταξύ αυτών, 

γ) του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας, των δυνάμεων που συμμετέχουν 
σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που μετακινείται 
για υπηρεσιακούς λόγους, 

δ) των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και του εκ-
παιδευτικού προσωπικού κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυ-
τικού, που εργάζονται σε νησί υπό καθεστώς μόνιμης ή 
προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής ή μετα-
κινούνται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας, 

ε) του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού πάσης 
φύσεως του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των ερευ-
νητών και επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, καθώς 
και του προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας (ΕΟΔΥ), που εργάζεται σε νησί υπό καθεστώς μό-
νιμης ή προσωρινής απασχόλησης οιασδήποτε μορφής 
ή μετακινείται σε αυτό για την εκτέλεση υπηρεσίας, 

στ) των μετακινούμενων για λόγους έκτακτης ανάγκης, 
εφόσον τούτο σαφώς αποδεικνύεται από κατάλληλα πι-
στοποιητικά. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

20 Μαρτίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 944

10045



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10046 Τεύχος B’ 944/20.03.2020

2. α) Η ιδιότητα των περιπτώσεων (α)-(ε) της προη-
γούμενης παραγράφου αποδεικνύεται με την επίδειξη 
των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτής κατά την έκδοση 
των εισιτηρίων των επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν 
εκδοθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας 
πιστοποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των επιβα-
τών στα πλοία ή σκάφη που επιτελούν τη μεταφορά. 
Ειδικά για την περίπτωση του μόνιμου κατοίκου, αυτή 
αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος εκκαθαριστι-
κού φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού 
Νησιώτη ή βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη 
που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο. 

β) Στην περ. (στ), η επιβίβαση επιτρέπεται κατόπιν 
άδειας της Λιμενικής Αρχής απόπλου των πλοίων. 

3. α) Οι πλοιοκτήτες ή διαχειριστές, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, και οι εξουσιοδοτημένοι ναυτικοί πράκτορες 
υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για 
την εφαρμογή της παρούσας και την πιστή εφαρμογή 
των ισχυόντων κάθε φορά υγειονομικών κανόνων για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 
στην ελληνική Επικράτεια. Το προσωπικό του Λιμενικού 
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής επιβλέπει την ορθή 
και απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας και παρέχει 
κάθε δυνατή συνδρομή στις εταιρείες και τα πληρώματα 
των πλοίων και των σκαφών. 

β) Η διάταξη του άρθρου τρίτου της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
19024/17.03.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρο-
νικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 915), ισχύει αναλόγως για τη μεταφορά των επιβα-
τών της παρούσας και εκτελείται με μέριμνα του πλοι-
οκτήτη ή διαχειριστή ή του πλοιάρχου. Στις καμπίνες 
επιβατών και πληρωμάτων δύναται να ενδιαιτείται από 
ένας (1) επιβάτης και ένα (1) μέλος πληρώματος, αντι-
στοίχως. 

4. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν η 
Εύβοια και η Λευκάδα, κατά το μέρος που αφορά στις 
θαλάσσιες συνδέσεις αυτών. 

5. Οι περιορισμοί της παρούσας απόφασης ισχύουν 

για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 
έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00. 

Άρθρο δεύτερο 
1. Από την 21η Μαρτίου 2020 και ώρα 23:59 και έως 

τις 21 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00 απαγορεύεται, εντός 
της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο κατάπλους 
ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και επαγγελ-
ματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας, 
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα 
αναφερόμενα στην από 20.3.2020 εισήγηση της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19. 

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, τα εν λόγω 
πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται στις ακό-
λουθες περιπτώσεις: 

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας, που αφορούν 
σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία και λοιπές συ-
ναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλασσίου πε-
ριβάλλοντος, 

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των 
οικείων Λιμενικών Αρχών,

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, 
νερό και εφόδια,

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και 
εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περά-
τωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους 
για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα 
ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας 
του Πλοιάρχου αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 Ναυτιλίας και 
Εσωτερικών Νησιώτικης Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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