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Σάββατο, 03 Απριλίου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Διευκρινίσεις αναφορικά με έκδοση ΚΥΑ για μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 
Με το ΦΕΚ 1308 Β'/03-04-2021 εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 

από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 

2021 και ώρα 6:00», στην οποία, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω ΚΥΑ, απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου 

πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια 

θαλάσσης, από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντιστρόφως, καθώς και 

μεταξύ των νησιών της χώρας. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου 

εξαιρείται η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών προς τον σκοπό μεταφοράς 

επιβατών δια θαλάσσης για τους λόγους των περιπτώσεων: 

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.   

β) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό, 

κτηνίατρο ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται 

μετά από σχετική επικοινωνία).  

γ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.  

δ) Μετάβαση σε χώρο λατρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ή 

μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι 

αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις.  

ε) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.  

στ) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον 

καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο 

πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης, 

εφόσον απαιτείται ραντεβού σύμφωνα με την παρούσα.  

ζ)   Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.  

η) Μετακίνηση προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της 

σύμβασης μίσθωσης οικιών των φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία 

των σπουδών τους, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
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Ειδικώς η μετακίνηση από τα μικρά νησιά προς τα μεγαλύτερα νησιά, καθώς και 

των κατοίκων του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων προς τη νήσο Πόρο, επιτρέπεται και 

για τους λόγους των περιπτώσεων: 

α) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα/επιχείρηση, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις της παρούσας και μόνο εντός των ορίων του οικείου Δήμου ή σε 

απόσταση έως δύο (2) χιλιομέτρων από την οικία του μετακινούμενου.  

β) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 

συναλλαγή και μόνο εντός των ορίων του οικείου Δήμου ή σε απόσταση έως δύο (2) 

χιλιομέτρων από την οικία του μετακινούμενου. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περ. θ του άρθρου 3 της εν λόγω ΚΥΑ, από 

τις 5:00 έως τις 21:00 καθημερινά στο σύνολο της Επικράτειας επιτρέπονται οι 

μετακινήσεις των πολιτών, μεταξύ άλλων και για τον ακόλουθο λόγο: 

Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά 

πεζή ή με ποδήλατο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα ή οικογενειών 

(συζύγων/συμβιούντων και τέκνων), συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης 

υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων, καθώς και της μετακίνησης προς τον σκοπό 

ερασιτεχνικής αλιείας με πλωτό μέσο μήκους έως οκτώ (8) μέτρων, υπό την 

προϋπόθεση τήρησης της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Από το 

Σάββατο, 3 Απριλίου 2021 και μόνο για τα Σαββατοκύριακα επιτρέπεται η 

μετακίνηση της περίπτωσης αυτής και με τη χρήση οχήματος.  

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η μεταφορά επιβατών δια 

θαλάσσης με πλοία και σκάφη,  δεν επιτρέπεται για λόγους που σχετίζονται με τα 

αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.   
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