
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20797 
Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/

22.3.2020 κοινής υπουργικής απόφασης - «Επι-

βολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού 

της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώ-

πιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 986).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευ-

τική δήλωση αυτού.
2. Την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου 

της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών 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 Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Επιβολή του μέτρου του προσω-
ρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 986).

8. Την από 25.03.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

9. Την αριθμ. Β1α/οι. 20674/26.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στην αριθμ.  Δ1α/Γ.Π. οικ 20036/22.3.2020 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β’ 986) επέρχονται οι ακόλουθες 
αλλαγές:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου 
προστίθενται περιπτώσεις θ, ι και ια, ως εξής:

«θ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορι-
σμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή 
ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπό-
θεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.

Ι) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου 
ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική 
ανάγκη.

ια) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η 
μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας 
του πολίτη».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου πρώτου 
αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις περ. (α) και (ι) της παρ. 
2, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ή διαμορφώνεται με 
βάση τον τρόπο εργασίας του πολίτη σύμφωνα με τις 
ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και παρέχεται, με προσω-
πική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρό-
σωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή 
αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο, περιέχει δε το ονο-
ματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας 
του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και 
αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν ανα-
γκαίας υπερωριακής απασχόλησης (Βεβαίωση τύπου Α)».

3. Στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Ειδικώς για την εφαρμογή της περ. (ια) της παρ. 2 απαι-
τείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του πολίτη, στην 
οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα ή οι ημέρες και ο 
προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες».

4. Η παρ. 5 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περιο-

ρισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δια-
σφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης 
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των εργαζομένων. Επιβατηγά, δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους της 
παρ. 2 της παρούσας μόνο με τον οδηγό και έως έναν 
επιβάτη. Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγού-
μενου εδαφίου: α) οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην 
του οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η 
κατ’ οίκον παραμονή τους υπό την εποπτεία ενηλίκου 
είναι αδύνατη, β) όσοι μετακινούνται κατ’ εφαρμογή της 
περ. (η) της παρ. 2. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης 
οχήματα που μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει 
βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του. 
Ειδικώς η λειτουργία επιβατηγών οχημάτων που χρησι-
μοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού από και προς 
την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη βεβαίωσης του 
εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το οποίο 

προκύπτει η διαδρομή του οχήματος, και υπό την προϋπό-
θεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του πενήντα τοις 
εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020
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