
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 23450 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/ 

20.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών 

και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 

«Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού 

περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοί-

ων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κα-

τάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγ-

γελματικών 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» (Β’ 944). 

 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 Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) 
και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76),

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 Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτε-

ρικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 
«Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιο-
ρισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών 
καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοί-
ων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων 
στην ελληνική Επικράτεια προς περιορισμό της διάδο-
σης 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» (Β’ 944).

3. Την από 3.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.22797/3.4.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20009/20.3.2020 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτε-
ρικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα 
«Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιο-
ρισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών 
καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοί-
ων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων 
στην ελληνική Επικράτεια προς περιορισμό της διάδο-
σης 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» (Β’  944) τροποποιείται ως εξής:

α) Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου πρώτου αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«β) των μόνιμων κατοίκων των νησιών που μετακινού-
νται μεταξύ αυτών μόνο για λόγους υγείας και εκτέλεσης 
εργασίας. Η μετακίνηση μονίμων κατοίκων μεταξύ νη-
σιών του ιδίου νησιωτικού Δήμου επιτρέπεται επιπλέον 
για λόγους εξυπηρέτησης βιοτικών αναγκών».

β) Η περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου αναδιατυ-
πώνεται ως εξής: «α) Η ιδιότητα των περιπτώσεων (α) έως 
(ε) της παρ. 1 αποδεικνύεται με την επίδειξη των αποδει-
κτικών πιστοποίησης αυτής κατά την έκδοση των εισιτη-
ρίων των επιβατών. Εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί 
με ηλεκτρονικό τρόπο, η απόδειξη της ιδιότητας πιστο-
ποιείται πριν και κατά την επιβίβαση των επιβατών στα 
πλοία ή σκάφη που επιτελούν τη μεταφορά. Ειδικά για την 
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περίπτωση του μόνιμου κατοίκου, αυτή αποδεικνύεται 
με την επίδειξη ισχύοντος εκκαθαριστικού φορολογικής 
δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού Νησιώτη ή βεβαί-
ωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από 
τον οικείο Δήμαρχο ή της Βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής 
Χρήσης που εκδίδεται ηλεκτρονικά από την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ειδικότερα για την περί-
πτωση των μετακινήσεων της περ. (β), αυτή αποδεικνύεται 
με την επίδειξη βεβαιώσεων ιατρών ή με την επίδειξη της 
βεβαίωσης τύπου Α της παρ. 2 του άρθρου μόνου της 
υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών 
«Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης “Επιβολή του μέτρου του 
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 (Β’ 986)”» (Β’ 1040) όπου βεβαιώνεται η 
συγκεκριμένη εργασία ή το έργο που εκτελείται και το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο είναι απα-
ραίτητη η μετακίνηση του μόνιμου κατοίκου υπαλλήλου 
ή εργάτη μεταξύ των νησιών, καθώς και των αποδεικτικών 
πιστοποίησης αυτών, εφόσον υπάρχουν.».

γ) Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου πρώτου αναδιατυ-
πώνεται ως εξής: «β) Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου τε-
τάρτου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 21268/28.03.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1081), ισχύει 
αναλόγως για τη μεταφορά των επιβατών της παρούσας 
και εκτελείται με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή ή 
του πλοιάρχου. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων 
δύναται να ενδιαιτείται από ένας (1) επιβάτης και ένα (1) 
μέλος πληρώματος αντιστοίχως.».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2020 

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας
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