
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30620 
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορι-

σμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από τις 

18.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 25.5.2020 

και ώρα 06:00. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

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. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

στ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

2. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29116/10.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του 
προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με τα νησιά προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
από τις 11.5.2020 και ώρα 06:00 έως και τις 18.5.2020 
και ώρα 06:00» (Β΄ 1781).

3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την 
παράταση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορι-
σμού συνδέσεων με τα νησιά προς περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό όμως 
και με την ανάγκη σταδιακής επανόδου στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα.

4. Την από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

5. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 30618/17.5.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των πάσης φύ-

σεως αεροπορικών συνδέσεων, καθώς και της κυκλοφο-
ρίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας 
πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης, 
συμπεριλαμβανομένων των λάντζων και θαλασσίων 
ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά, πλην 
Κρήτης, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 
στην ελληνική Επικράτεια.

Ο περιορισμός της παρούσας δεν καταλαμβάνει τις 
αεροπορικές συνδέσεις, καθώς και την κυκλοφορία πλοί-
ων και σκαφών του πρώτου εδαφίου που διενεργούνται 
αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση:

α) των μόνιμων κατοίκων των νησιών προς το νησί της 
μόνιμης κατοικίας τους,

β) των μόνιμων κατοίκων των νησιών μεταξύ νησιών 
της ίδιας ή όμορης Περιφέρειας,

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,
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δ) 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,

ε) 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,

στ) του τεχνικού προσωπικού κρίσιμων υποδομών και 
εκτέλεσης δημοσίων έργων για μετακινήσεις που αφο-
ρούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.

ζ) προς τον σκοπό μετάβασης από και προς την εργα-
σία, για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, στην πε-
ρίπτωση των αυτοαπασχολούμενων, έγγραφη δήλωση 
των ιδίων και σε κάθε άλλη περίπτωση, βεβαίωση του 
εργοδότη. Στις ανωτέρω δηλώσεις/βεβαιώσεις αναφέ-
ρονται υποχρεωτικά:

ζα) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενου:
i) Τα στοιχεία του αυτοαπασχολούμενου (ονοματεπώ-

νυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ).
ii) Το νησί μετάβασης.
ζβ) Σε κάθε άλλη περίπτωση:
i) Τα στοιχεία του εργαζόμενου (ονοματεπώνυμο, δι-

εύθυνση, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ).
ii) Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιο πρόσφατου εντύ-

που στο οποίο έχει συμπεριληφθεί ο εργαζόμενος και 
το οποίο έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» (όπως Ε3 πρόσληψης, Ε4 συμπληρωματικός 
πίνακας ωραρίου, Ε8 υπερωρίες, Ε9 πρόσληψη ορισμέ-
νου χρόνου).

iii) To είδος της επιχείρησης με τον αντίστοιχο ΚΑΔ 
στον οποίο ανήκει.

iv) Ο ΑΦΜ της επιχείρησης.
ν) Ο τόπος - νησί εργασίας.
η) προς τον σκοπό παρουσίας σε τελετή (π.χ. κηδεία 

συγγενούς πρώτου ή δεύτερου βαθμού),
θ) των μαθητών και σπουδαστών δημόσιων και ιδιω-

τικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τα οποία αίρεται η 
αναστολή λειτουργίας.

2. Η ιδιότητα ή ο σκοπός των περ. (α) έως και (ζ) καθώς 
και της περ. (θ) της παρ. 1 αποδεικνύεται με την επίδειξη 
των αποδεικτικών πιστοποίησης αυτών 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 επιβατών 
στα αεροσκάφη, πλοία ή σκάφη που επιτελούν τη μετα-
φορά. Ειδικά για την περίπτωση του μόνιμου κατοίκου, 
αυτή αποδεικνύεται με την επίδειξη ισχύοντος εκκαθαρι-
στικού φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού 
Νησιώτη ή βεβαίωσης μόνιμης διαμονής του επιβάτη 
που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο ή βεβαίωσης 

Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που εκδίδεται ηλεκτρονικά 
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η συνδρομή των προϋποθέσεων της περ. (η) πιστοποι-
είται με έγγραφη δήλωση του πολίτη.

3.α) Το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών, αερο-
δρομίων, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς 
επίσης οι πλοιοκτήτες, διαχειριστές, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και οι εξουσιοδοτημένοι ταξιδιωτικοί ή ναυ-
τικοί πράκτορες υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρό-
σφορο μέτρο για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς 
και των ισχυόντων κάθε φορά υγειονομικών κανόνων για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 
στην ελληνική Επικράτεια. Η Ελληνική Αστυνομία, η Δη-
μοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευ-
θύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 
82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) επιβλέπουν την ορθή και 
απρόσκοπτη εφαρμογή της παρούσας και παρέχουν 
κάθε δυνατή συνδρομή προς τον σκοπό αυτό.

β) Με μέριμνα του πιλότου διασφαλίζεται η τήρηση 
της αναλογίας του ενός (1) ατόμου ανά 15 τ.μ. και η ελά-
χιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.

γ) Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των 
πλοιάρχων των πλοίων/σκαφών διασφαλίζεται η μετα-
φορά κατ' ανώτατο όριο του πενήντα τοις εκατό (50%) 
του συνολικού αριθμού επιβατών των πλοίων/σκαφών ή 
του πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) εφόσον το πλοίο δια-
θέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης απόστα-
σης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε 
αυτά. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται 
να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι 
είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε άτομα 
με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε 
περίπτωση ένας (1) μεμονωμένος επιβάτης και ένα (1) 
μέλος πληρώματος, αντιστοίχως.

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

5. Οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν για το χρονικό 
διάστημα από τις 18 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 και έως 
τις 25 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2020
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