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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 48937
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια
Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19.
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 Νομοθετικού Περιεχομένου «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 Ναυτιλίας 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.45231/15.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του
μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με
την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη
Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 2868).
3. Την υπ΄αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(B΄ 3009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.
οικ.46695/22.7.2020 (Β΄ 3050) κοινή απόφαση των ιδίων
Υπουργών.

Αρ. Φύλλου 3158

4. Την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (B΄ 2602), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44071/11.7.2020 (Β΄ 2796) και υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.44823/14.7.2020 (Β΄ 2866) κοινές αποφάσεις
των ιδίων Υπουργών.
5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαίο τον
εκ νέου προσωρινό περιορισμό των αεροπορικών και
θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία και
τη Βόρεια Μακεδονία, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την από 31.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
7. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ.48867/31.7.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, 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 της προσγείωσης
αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία, καθώς
και των θαλάσσιων συνδέσεων με τη χώρα αυτή, για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19
στην ελληνική Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από
1.8.2020 έως και 15.8.2020. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.
2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία ως προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια,
για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 15.8.2020.
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3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλασσίων
συνδέσεων με την Αλβανία, για προληπτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω
διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και
15.8.2020. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.
4. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία ως προς τα
αεροδρόμια της χώρας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 στην ελληνική
Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως
και 15.8.2020.
5. Ως προς τις χερσαίες συνδέσεις (οδικές και σιδηροδρομικές) με την Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία εφαρμόζεται η υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών
και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(B΄ 3009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.46695/22.7.2020 (Β΄ 3050) κοινή απόφαση των
ιδίων Υπουργών.
Άρθρο δεύτερο
1. Σε κάθε περίπτωση, σε πρόσωπα που προέρχονται
από τις χώρες του άρθρου πρώτου και εξαιρούνται ή
δεν καταλαμβάνονται από την εφαρμογή της παρούσας,

Τεύχος B’ 3158/31.07.2020

είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τα μέτρα των περ. (β), (γ)
και (ε) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, εφαρμοζόμενης
αναλόγως της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (B΄ 2602), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄
αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44071/11.7.2020 (Β΄ 2796) και υπ΄ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.44823/14.7.2020 (Β΄ 2866) κοινές αποφάσεις
των ιδίων Υπουργών.
2. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών
που βρίσκονται στις χώρες του πρώτου άρθρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 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
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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