
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18170 
   Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορι-

σμού συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου 

πλοίων αναψυχής προς περιορισμό της διάδο-

σης του κορωνοϊού CΟVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 
και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 αυτού.

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

3. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

4. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Την από 15.03.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
CΟVID-19.

7. Τα επιδημιολογικά δεδομένα της εμφάνισης και της 
κατ' αναλογίαν προοδευτικής αύξησης των κρουσμάτων 
κορωνοϊού σε χώρες του εξωτερικού, ορισμένες εκ των 
οποίων έχουν ήδη λάβει μέτρα περιορισμού της σύνδε-
σης με την Ελλάδα.

8. Την υπ' αρ. Β1α/οικ. 18169/15.3.2020 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 προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορι-

κών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων 
με την Αλβανία για προληπτικούς λόγους προστασίας 

της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του 
κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια και την απαγόρευ-
ση 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.

2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπο-
ρικών, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη 
Βόρεια Μακεδονία για προληπτικούς λόγους προστασίας 
της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του 
κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια και την απαγόρευ-
ση 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.

3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπο-
ρικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Ιταλία, περι-
λαμβανομένου του κατάπλου στην ελληνική Επικράτεια 
ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, για προληπτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω 
διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια. Ο 
προσωρινός περιορισμός της θαλάσσιας σύνδεσης δεν 
καταλαμβάνει φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν εμπο-
ρεύματα.

4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορι-
κών συνδέσεων με την Ισπανία για προληπτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω 
διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.

5. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω του κατάπλου 
επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως 
κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων αναψυχής) σε ελλη-
νικά λιμάνια και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης 
επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω 
διάδοση του κορωνοϊού στην ελληνική επικράτεια.

6. Οι απαγορεύσεις της παρούσας ισχύουν για το 
χρονικό διάστημα από 15.3.2020 και ώρα 15:00 έως και 
15.4.2020 και ώρα 15:00.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 περιπτώσεων (β), (γ) και (ε) της 
παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 πράξης 
νομοθετικού περιεχομένου.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υγείας Υποδομών και Μεταφορών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

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