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                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,    24 Ιουλίου   2020                       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρίθμ. Πρωτ.                             
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γ475/45025/2285/20 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε                     ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Τ.Κ 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο Fax 
e-mail 

: 10191 ΑΘΗΝΑ 
 Γ.Πατσιαβός- Κ. Μπλάτσου 
210-6508867, 210-6508458 
210 6508451 
g.patsiavos@yme.gov.gr  
k.blatsou@yme.gov.gr 
 

 
 
ΠΡΟΣ:   
Όπως Πίνακας Αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ: : Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των οδικών συνδέσεων με  Αλβανία, Βόρεια 
Μακεδονία και Τουρκία  
Σχετ: Η με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45231 κυα (2868 Β΄) 
           

 Σε συνέχεια εγγράφων και προφορικών ερωτημάτων και καταγγελιών που υποβλήθηκαν στο   
Υπουργείο  Υποδομών και Μεταφορών τις τελευταίες ημέρες, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

Με την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/ κυα (3009 Β’) (με την οποία καταργείται η υπ’ αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.42070/3.7.2020 κοινή απόφαση (Β’ 2733) όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.44072/ 11.7.2020 κοινή απόφαση (Β’ 2796), ενώ η υπ’αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.45231/15.7.2020 κοινή 
απόφαση (B’ 2868) παραμένει σε ισχύ μόνο κατά το σκέλος που αφορά στις αεροπορικές και τις θαλάσσιες 
συνδέσεις) συνεχίζεται η επιβολή του προσωρινού περιορισμού εν όλων των χερσαίων (οδικών και 
σιδηροδρομικών) συνδέσεων προς και από τη Χώρα, με την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία,  από 22.7.2020 έως και 04.8.2020 καθώς και   απαγόρευση εισόδου προσώπων στην 
ελληνική Επικράτεια μέσω των ανωτέρω συνδέσεων με τις εξής εξαιρέσεις: 
α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή 
τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα 
 β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,  
γ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές 
μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα. 
δ)Ειδικώς στην περίπτωση της Αλβανίας, εξαιρούνται επίσης κάτοχοι  Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας 
Ομογενούς. 
ε) Ειδικώς στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας εξαιρείται η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής 
διακομιδής προερχόμενων από το Κόσοβο που μέσω της Βόρειας Μακεδονίας 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.  
 

Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια και η έξοδος από αυτή κατ’ εφαρμογή των περ. α) έως γ) επιτρέπεται 
μόνο μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Προμαχώνα, 
Νυμφαίας και Κήπων, κατ’ εφαρμογή της περ. δ) μόνο μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς 
και Κρυσταλλοπηγής και κατ’ εφαρμογή της περ. ε) μόνο μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Ευζώνων. 
Ειδικά για την περίπτωση β) (διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων) η είσοδος 
στην ελληνική Επικράτεια και η έξοδος από αυτή επιτρέπεται επιπλέον από τον σταθμό του Ορμενίου   
{σύμφωνα με την με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46695 κυα (3050 Β’)}. 

Πρόσωπα που εισέρχονται από την δημοσίευση της παρούσας για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές 
μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα (περίπτωση γ) των εξαιρέσεων) και στη 
συνέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια μέχρι τις 4 
Αυγούστου 2020. 
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Πρόσωπα των περ. α) και δ) που εξέρχονται της ελληνικής Επικράτειας από τη δημοσίευση της παρούσας 
και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας (μέχρι τις 4 Αυγούστου 
2020) , υποχρεούνται να προβούν προ της εξόδου σε σχετική αναγγελία, συμπληρώνοντας ηλεκτρονική 
υπεύθυνη δήλωση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.gr. 

 

. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, από Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία  οι 
οποίοι υπάγονται στις παραπάνω αναφερθείσες εξαιρέσεις , ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να 
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη 
https://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να 
επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF 
που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα. 
 
 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, λόγω του προσωρινού περιορισμού  εν όλω  των οδικών  συνδέσεων προς και από τη 
Χώρα με την Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία, σας γνωρίζουμε ότι δεν πραγματοποιούνται οι 
τακτικές λεωφορειακές γραμμές Ελλάδας -Αλβανίας, Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας-Τουρκίας. 
 
Επισημαίνεται ότι η είσοδος στην Ελλάδα από Αλβανία-Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία αφορά μόνο τα 
πρόσωπα που εμπίπτουν στις παραπάνω αναφερθείσες εξαιρέσεις και τα οποία εισέρχονται στην χώρα με 
οποιοδήποτε οδικό μέσο. 
 
 Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, κατά λόγο αρμοδιότητας, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων εισόδου στη χώρα αποκλειστικά και μόνο των 
προσώπων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164/ κυα (3009 Β’).   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Ακριβές αντίγραφο 

 

                                                                     Κ. Μπλάτσου 

 

  

 
 

 
 
 
 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού   
                                                 2. Γραφείο Υφυπουργού Μεταφορών  
                                                 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών   
                                                 4. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών,  
Τμήμα Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών     
 
 
 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Α.ΠΟΛΑΚΙΣ 

http://www.gov.gr/
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Πίνακας Αποδεκτών 
 
 

1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

   1.1 Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
    Διεύθυνση Τροχαίας 
     

Δ/νση 
Τροχαίας 
Αστυνόμευσης 

 2106926037, 
2106980943 

trafficpolice.div@hellenicpolice.gr 

(Με παράκληση για την ενημέρωση των Υπηρεσιών της). 

 
1.2 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
 info@gscp.gr 
 
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
    Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 
    Δ/νση Τελ. Διαδικασιών   
       Καρ. Σερβίας 10 - 10184 Αθήνα 

Email d19diadi@otenet.gr 

(Με την παράκληση να ενημερωθούν τα Τελωνεία της χώρας). 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
    (Γ.Ε.Π.Ο.Ε.Τ.) 
    Πανεπιστημίου 57, 1ος όροφος , ΤΚ 10564, Αθήνα  
    Fax: 210 9245153 - Email:  info@poet.gr 
 
 
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ      (HATTA) 
     Ξενοφώντος 14,  ΤΚ 105 57 -  ΑΘΗΝΑ  
     Fax: 210 9233307 - Email: hatta@hatta.gr 
 
3. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.ΤΟ.ΒΕ.) 
     Τερτσέτη 6, ΤΚ 54630, Θεσσαλονίκη  
     Fax: 2310 547024 - Email:  otobe.hellas@gmail.com 
 
4. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
    Κουμουνδούρου 1,   ΤΚ 41222, Λάρισα  
    Fax: 2410 253056 
 
5. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΟΦΑΕ)  
    Πατησίων 351, ΤΚ 11144, Αθήνα   
    Fax: 210 2284368, 210 2284201, Email: info@ofae.gr     
 
6. ΤΡΑΙΝΟΣΕ   (Υπηρεσία Αυτοκινήτων) 
    Καρόλου 1-3,  Μεταξουργείο ΤΚ 10437 - ΑΘΗΝΑ 
    Fax: 210 5240271, 5246821  
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