
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41080 
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του από-

πλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην 

ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διά-

δοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό 

διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020. 

 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 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής 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 
Δημοσίας Τάξης και 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 υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30621/17.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και 
κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματι-
κών τουριστικών πλοίων στην ελληνική επικράτεια, προς 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για 
το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 και ώρα 06:00 έως 
και 25.5.2020 και ώρα 06:00» (Β΄ 1871).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32011/24.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου 
και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων ανα-
ψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην 
ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 
25.5.2020 και ώρα 06.00 έως και 1.6.2020 και ώρα 06.00» 
(Β΄ 1994).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και 
κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, 
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 κι ώρα 06.00 έως 
και 8.6.2020 και ώρα 12.00» (Β΄ 2094), όπως η ισχύς αυτής 
παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35122/7.6.2020 
όμοια κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 
Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής (Β΄ 2212), από τις 8.6.2020 και ώρα 12.00 
έως και τις 15.6.2020 και ώρα 12.00 και με την υπ’ αρ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.36847/14.6.2020 όμοια κοινή απόφαση 
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτε-
ρικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έως και 
τις 30.6.2020 (Β΄ 2282).

5. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφο-
ρών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή 
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων 
με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, 
για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 
30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19» (Β΄ 2283), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.37666/16.6.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τροποποίηση 
της υπ’  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινής από-
φασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφο-
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ρών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Επιβολή 
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων 
με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής, 
για το χρονικό διάστημα από τις 15.6.2020 έως και τις 
30.6.2020, προς περιορισμό της διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19” (Β΄ 2283)» (Β΄ 2379) και με την υπ’ αρ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.38426/18.6.2020 όμοια κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2419).

6. Την υπ’  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργα-
στηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 
προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλο-
δαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄ 2602).

7. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων δημοσίου συμφέροντος προστασίας της δημόσιας 
υγείας που καθιστά αναγκαία την παράταση ισχύος του 
μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου 
των κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

8. Την από 29.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

9. Την υπ’ αρ. Β1, Β2, Β3/οικ. 41077/30.6.2020 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Από την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 έως και την Τετάρτη 

15 Ιουλίου 2020 απαγορεύονται ο απόπλους και ο κα-
τάπλους, εντός της ελληνικής Επικράτειας, κρουαζιερό-
πλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, εφόσον τα 
πλοία της παρ. 1 είναι κενά επιβατών και προέρχονται 
από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιο-
ριστικά μέτρα επιτρέπεται, κατόπιν άδειας της αρμόδιας 
Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους τους αποκλειστικά:

α. σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας και
β. σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που απο-

δεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπη-
γείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται 
ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο περιορισμός αυτός καταλαμ-
βάνει και τα πλοία τα οποία είτε βρίσκονται ήδη είτε 
έχουν αποπλεύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
από ναυπηγεία.

3. Μετά τον κατάπλου των πλοίων στον λιμένα, κατά 
τα οριζόμενα στην παρ. 2, απαγορεύεται η μετακίνη-
σή τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι Πλοίαρχοι, 
οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, 
καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμ-
μορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές 
και τους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων που 
παραμένουν σε ελλιμενισμό σε ελληνικούς λιμένες κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις 
οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς 
εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων στα 
πλαίσια επισκευών σε ελληνικά ναυπηγεία κατά τη δι-
άρκεια της πανδημίας COVID-19, οι οποίες βρίσκονται 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/).

4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2 εφαρμόζονται τα εκά-
στοτε ισχύοντα μέτρα αναφορικά με τον δειγματοληπτι-
κό εργαστηριακό έλεγχο και τον προσωρινό περιορισμό 
των εισερχομένων από την αλλοδαπή προς περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, εφαρμοζόμενης 
αναλόγως της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ 40283/28.6.2020 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Β΄ 2602).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 Ναυτιλίας και 
Εσωτερικών Νησιωτικής Πολιτικής
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