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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 24112
Τροποποίηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986)
ως προς τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού.
2. Την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
5. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
7. Την από 8.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊου COVID-19.
8. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 23771/8.4..2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Περιορισμός κυκλοφορίας
Στο πρώτο άρθρο της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ20036/
22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστα-
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σίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου
COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π. οικ.20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων
Υπουργών (Β’ 1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε
με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφαση των ιδίων επίσης Υπουργών (Β’ 1168) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις:
1. Στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο
περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν
στην άσκηση των καθηκόντων τους.».
2. Η περ. (α) της παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «(α)
Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες
ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι η μετάβαση αυτή γίνεται εντός της περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή προς
όμορη περιφέρεια αυτής.»
3. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία και επιτρέπεται από την παρούσα η μετακίνηση εργαζομένου
εκτός έδρας, ο εργαζόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί
του δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α’ και Βεβαίωση
τύπου Β’)».
Άρθρο 2
Κυρώσεις λόγω παραβίασης των κανόνων
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας
Η παρ. 7 του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ20036/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή
του μέτρου της προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19» (Β΄986) , όπως συμπληρώθηκε με την
υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.20797/26.3.2020 κοινή απόφαση
των ιδίων Υπουργών (Β’ 1040) και η ισχύς της οποίας
παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22824/4.4.2020
κοινή απόφαση των ιδίων επίσης Υπουργών (Β’ 1168)
τροποποιείται ως εξής:
«7. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων
και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών
κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική
Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης
τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του
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ν. 4622/2019 (Α’ 133). Στα πρόσωπα που παραβιάζουν
τις διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη
των ανωτέρω αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όπως ισχύει, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Ειδικώς στις περιπτώσεις μετακίνησης
εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας, το
πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε
τριακόσια (300) ευρώ. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω μετακίνηση επιχειρείται με όχημα, επιβάλλεται
επίσης το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης
της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακί-
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δων του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 9 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη
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