
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688 
Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων 

και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της 

Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου δια-

σποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

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

τική δήλωση αυτού.
2. Το άρθρο πρώτο της από 25.02.2020 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ιδίως 
δε την περ. (η) της παρ. 2 και την περ. (ε) της παρ. 4.

3. Την παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 
20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα 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), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

4. Την παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού τέταρτου  
της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84).

5. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού». (Α’ 114).

6. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

7. 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).

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

9. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

10. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 123).

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

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Την υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ.59172.7775.ΦΝ459/19.7.2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη 
Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

14. Την από 21.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

15. Την υπ’ αρ. 250/11.5.2020 ομόφωνη απόφαση - 
πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση 
της επιβολής προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και 
ρυθμίσεων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω 
συνδρομής επιτακτικών αναγκών για την αντιμετώπιση 
σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται 
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, σύμφωνα με τις πρότυπες ρυθμίσεις κυκλο-
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φορίας και στάθμευσης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυ-
τεχνείου.

16. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγω αντιμετώπισης 
σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται 
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και οι οποίοι επιβάλλουν, ως μέτρα πρόλη-
ψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, 
τον περιορισμό κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και 
την αύξηση του χώρου για τη μετακίνηση των πεζών και 
των μετακινούμενων με ήπια μέσα μετακίνησης στην 
περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

17. Την υπ’ αρ. B2/οικ. 31687/21.05.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Περιορισμός κυκλοφορίας οχημάτων και αύξηση 
χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείω-
ση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως 
αναγκαίο χρονικό διάστημα, ο προσωρινός περιορισμός 
της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Κέντρου 
της Αθήνας. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου 
εφαρμόζεται στην Πλάκα, στην περιοχή που οριοθετείται 
από τις οδούς, Μητροπόλεως - Ερμού - Αθηνάς - Σταδί-
ου - Μητροπόλεως και στο τμήμα της οδού Ερμού από 
την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγ. Ασωμάτων. Η οδός Στα-
δίου παραμένει σε κυκλοφορία στο σύνολό της.

2. Ο περιορισμός της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει μέλη 
της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, 
Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βου-
λευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 
Αντιπεριφερειάρχες και Συντονιστές Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων, για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση 
των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα 
ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρι-
κό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικη-
τικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας 
και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής 
υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

3. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται:
α) μετακινήσεις οχημάτων μονίμων κατοίκων των πε-

ριοχών εφαρμογής της παρούσας,
β) μετακινήσεις οχημάτων από και προς νομίμως λει-

τουργούντες χώρους στάθμευσης,
γ) μετακινήσεις επαγγελματικών οχημάτων (TAXI) 

μόνο για επιβίβαση ή αποβίβαση,
δ) τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Για τις μετακινήσεις των περ. α) και β), ο πολίτης πρέ-
πει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του 
ταυτότητα ή διαβατήριο. Ο τρόπος ελέγχου ή/και το απο-
δεικτικό συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. α) και 
β) καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αθηναίων.

4. Στις περιοχές της παρ. 1 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση 
η τροφοδοσία (παράδοση - παραλαβή) με οχήματα που 
είναι εφοδιασμένα με έγκυρα παραστατικά μεταφοράς 
εμπορευμάτων και υλικών αποκλειστικά και μόνον προς 
τον σκοπό της τροφοδοσίας των καταστημάτων και επι-
χειρήσεων που λειτουργούν κατά την περίοδο ισχύος 
της παρούσας.

5. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως 
αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά 
μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυ-
πηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες 
μορφές μετακίνησης, στην περιοχή του Κέντρου της 
Αθήνας και ειδικότερα επί των οδών Ελευθερίου Βενι-
ζέλου (Πανεπιστημίου), Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Όλγας, 
Ηρώδου Αττικού και Σταδίου (από την οδό Καραγιώργη 
Σερβίας έως την οδό Μητροπόλεως).

6. Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της 
παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επι-
βολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι 
η Δημοτική Αστυνομία. Στους οδηγούς των οχημάτων 
που παραβιάζουν τις διατάξεις της παρούσας επιβάλ-
λεται, με απλή πράξη της ανωτέρω αρχής, 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 προβλε-
πόμενες ποινικές κυρώσεις.

7. Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν για χρονικό 
διάστημα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της. Δίδε-
ται η δυνατότητα παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες, 
κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Αθηναίων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 Υφυπουργός
Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02019702105200002*




