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Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26803 
   Παράταση ισχύος του μέτρου της απαγόρευ-

σης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοί-

ων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών 

πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιο-

ρισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 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,

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 υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επι-
βολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού 
κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών, καθώς και 
του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής 
και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική 
Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-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 υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23450/7.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 

Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πο-
λίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής με θέμα “Επιβολή του μέτρου του προσωρι-
νού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και 
σκαφών, καθώς και του απόπλου και κατάπλου ιδιωτι-
κών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών 
πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό δι-
άστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 
και ώρα 06:00” (Β΄ 944)» (Β’ 1209).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/11.4.2020 κοινή από-
φαση 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» 
(Β’ 1302).

5. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.25779/17.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Τροποποίηση της Δ1α/ΓΠ.οικ.20009/20.3.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγεί-
ας, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Β’ 944)» (Β’ 1480).

6. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία 
την παράταση ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης 
απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επι-
κράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19.

7. Την από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

8. Την υπ’ αρ. Β1α,Β2α/οικ.26801/25.4.2020 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:
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Άρθρο μόνο
1. Από τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00 και 

έως τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 06:00 απαγορεύ-
εται, εντός της ελληνικής Επικράτειας, ο απόπλους και ο 
κατάπλους ιδιωτικών πλοίων και σκαφών αναψυχής και 
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως ση-
μαίας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά 
τα αναφερόμενα στην από 24.4.2020 εισήγηση της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1, τα εν λόγω 
πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν 
σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία και λοιπές συ-
ναφείς περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας και την προστασία του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος,

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των 
οικείων Λιμενικών Αρχών,

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, 
νερό και εφόδια,

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και 
εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περά-
τωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους 
για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα 
ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας 
του Πλοιάρχου αυτού και

ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζο-
νται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών 
της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά 
στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 
(Α’ 92).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 Ναυτιλίας 
Εσωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής
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