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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51244
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.
50676/10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού
των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19»
(B΄ 3346).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως των περ. γ) και δ) της παρ. 2 και της περ. β)
της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 76),
β. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
γ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
δ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και
ε. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ. 50676/10.8.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών
και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού
περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19»
(B΄ 3346).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.40383/28.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
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«Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (B’ 2602),
όπως ισχύει μετά από την αντικατάστασή της 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.
4. Την ανάγκη ειδικής πρόβλεψης, για τη διέλευση
φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων
μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα,
Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή
τροφοδοσία της Χώρας καθώς και την ανάγκη θέσπισης
ανωτάτου ορίου εισερχομένων ημερησίως στη Χώρα
μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου της Κρυσταλλοπηγής για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας έναντι του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.
5. Την από 13.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51243/13.8.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Στο άρθρο πρώτο της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.50676/
10.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου του
προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της
Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού
COVID-19» (B΄ 3346) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια μέσω άλλων
συνοριακών σημείων ελέγχου επιτρέπεται μόνο στις
ακόλουθες περιπτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διάγνωσης των εισερχομένων προσώπων
σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 εντός
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των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την
άφιξή τους στην Ελλάδα και προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με την παρ. 2:
α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα,
καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις
απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα δύνανται να
εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών σημείων
ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας και Κήπων.
β) Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνοριακών
σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.
γ) Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής
προερχόμενων από το Κόσοβο που εισέρχονται στην
Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών,
οι οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοικητικό προσωπικό κρατών μελών της ΕΕ και της EULEX
στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών
αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή
μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Ευζώνων.
Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων,
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας, η
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διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ.
έως τις 11 μ.μ..
Ειδικώς, από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς
επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο όριο επτακοσίων
πενήντα (750) ατόμων την ημέρα και από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κρυσταλλοπηγής κατ’ ανώτατο όριο
τριακοσίων (300) ατόμων την ημέρα».
2. Προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:
«3Α. Ειδικώς η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη
μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου και Κήπων,
χωρίς να απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των
παρ. 2 και 3.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών
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