
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ1α/ΓΠ.οικ. 72991 
Tροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71354/ 

7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-

στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 

Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-

λιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 

περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και 

θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ 

οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που 

εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία 

ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 4911).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ - 

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), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
και ιδίως των περ. γ) και δ) της παρ. 2 και της περ. β) της 
παρ. 4 αυτού, 

β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

γ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26) και

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

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71354/7.11.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 
των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων 

της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού 
προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνορια-
κά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπη-
γής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 4911), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71606/9.11.2020 (Β’ 4945) κοινή 
απόφαση των ιδίων ως άνω Υπουργών.

3. Την από 13.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.72990/14.11.2020 
βεβαίω ση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημο-
σιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα 
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Το άρθρο τέταρτο της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71354/ 

7.11.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περι-
ορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων 
συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού 
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα 
από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της 
Κρυσταλλοπηγής, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4911), όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71606/9.11.2020 
(Β’ 4945) κοινή απόφαση των ιδίων ως άνω Υπουργών, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται εν όλω ο κατάπλους των ιδιωτικών 
πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών 
πλοίων και των κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως ση μαίας, 
στην Επικράτεια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεω-
γραφικό προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και η με οποιον-
δήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα πλοία αυτά.

2. Τα πλοία της παρ. 1, εφόσον είναι κενά επιβατών και 
δεν προέρχονται από χώρες για τις οποίες ισχύουν ειδικά 
περιοριστικά μέτρα, δύνανται να διενεργούν, αποκλει-
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στικά στον θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της Χώ-
ρας, εφοδιασμό με καύσιμα, νερό και εφόδια, παράδοση 
αποβλήτων, καθώς και αλλαγές των πληρωμάτων τους, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις 
υγειονομικές οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/), καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(https://eody.gov.gr/).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας 
Υγείας και Νησιωτικής Πολιτικής
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