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 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. α’, γ’, δ’, ε’ και θ’ της παρ. 2 και των 
περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού,

β) των παρ. 1 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και 
όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 
προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξη-
κοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπι-
ση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),

γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

ε) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Α’ 159),

στ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (Α’ 168),

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

η) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

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

ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

ιβ) της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),

ιγ) της υπό στοιχεία ΔΝΣ α΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού 
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιο-
ρισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδα-
πή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 2602), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44071/11.7.2020 (Β’ 2796) και Δ1α/
Γ.Π.οικ.44823/14.7.2020 (Β’ 2866) κοινές αποφάσεις των 
ιδίων Υπουργών.

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50676/10.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Με-
ταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιο-
ρισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιο-
ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3346).

4. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέ-
ροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων στις 
βαλκανικές χώρες, που καθιστά αναγκαίο τον προσω-
ρινό κατ’ οίκον περιορισμό προσώπων που εισέρχονται 
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στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακα-
βιάς και της Κρυσταλλοπηγής, προς αντιμετώπιση του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

5. Τις από 10.8.2020 και 13.8.2020 γνώμες της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.50895/11.8.2020 βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
1. Τον κατ’ οίκον προσωρινό περιορισμό για επτά (7) 

ημέρες από την άφιξή τους, των προσώπων που εισέρ-
χονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της 
Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής μέσω χερσαίων συν-
δέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημό-
σιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια. Τα αρμόδια όργανα 
δύνανται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 
να ορίζουν ως χώρο επιβολής του μέτρου του προηγού-
μενου εδαφίου προσώπων εισερχόμενων στη Χώρα, και 
οποιονδήποτε άλλον εκ των προβλεπόμενων χώρων της 
περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως αυτή 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Τα πρόσωπα που στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα 
υποχρεούνται να παραμένουν, για το χρονικό διάστημα 
της παρ. 1, στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, 
όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδο-
χείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο 
χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός 
ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα. Στις αρμόδιες 
αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής των κα-
τεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό 
τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α’ 64), παρέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία 
για την εφαρμογή της παρούσας, τηρουμένης σε κάθε 
περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων.

3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της πα-
ρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινι-
κές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτι-
ολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια 
της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της 
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοι-
κητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Τα πρόστι-
μα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον 
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 
«Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

4. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα πρόσωπα 
που εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα 
από 16.8.2020 και ώρα 00:01 έως και 31.8.2020 και ώρα 
23:59.

5. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50676/10.8.2020 (Β’ 3346) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και 
Μεταφορών δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρού-
σας.

Άρθρο δεύτερο
1. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων 

μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά 
από την είσοδό τους στη Χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέ-
ρηση, είτε να διέλθουν αυτής, είτε να κατευθυνθούν στον 
προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε προσω-
ρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών 
κατ’ εφαρμογή του πρώτου άρθρου της παρούσας.

2. Σε περίπτωση υποχρέωσης των εργαζομένων της 
παρ. 1 προς εκτέλεση νέου διεθνούς δρομολογίου εντός 
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο περιορισμός αί-
ρεται.

3. Τα μέλη διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, ανε-
ξαρτήτως υπηκοότητας, τα οποία εισέρχονται με σκοπό 
να εργαστούν στη Χώρα ή να διέλθουν αυτής, εξαιρού-
νται από την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον αποδει-
κνύουν την ιδιότητά τους αυτή με κατάλληλα έγγραφα.

4. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος 
οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα 
παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέ-
τρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και 
Οικονομικών  Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας Εργασίας και 
του Πολίτη  Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΙΚΙΛΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών  Υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ    ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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