
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.28058 
Συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/ 

3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προ-

στασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυ-

τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 

μέτρου της απαγόρευσης 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 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 

και ώρα 06:00» (Β’ 1651). 

 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 υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26803/25.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, 

Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Παράταση ισχύος του μέτρου της απαγόρευσης του 
απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 
επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επι-
κράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού 
CΟVID-19» (Β’ 1589).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27823/3.5.2020 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 επαγγελ-
ματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, 
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 
για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως 
και 18.5.2020 και ώρα 06:00» (Β’ 1651).

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

5. Την από 4.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

6. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.28046/4.5.2020 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
Στην παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/

ΓΠ.οικ.27823/3.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου 
της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου ιδιωτικών 
πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοί-
ων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διά-
δοσης του κορωνοϊού CΟVID-19 για το χρονικό διάστη-
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μα από 4.5.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.5.2020 και ώρα 
06:00» (Β’ 1651), προστίθεται περ. στ’ ως ακολούθως:

«στ) διενέργειας ερασιτεχνικής αλιείας και λήψης θα-
λασσίου λουτρού αποκλειστικά από ιδιωτικά σκάφη 
ολικού μήκους έως επτά (7) μέτρων υπό τις εξής προ-
ϋποθέσεις:

i. της μη προσέγγισης σε νησί της ιδίας ή άλλης Περι-
φέρειας του λιμένα απόπλου και χωρίς παραμονή κατά 
τη διάρκεια της νύχτας,

ii. της μεταφοράς του πενήντα τοις εκατό (50%) του 
μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβατών και

iii. της τήρησης ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων 
μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη  Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 Ναυτιλίας
Εσωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02016980405200002*
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