
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61918 
Παράταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/ 

20.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-

σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και 

Μεταφορών «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμε-

νης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηρι-

ακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 

μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊ-

ού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
και ιδίως των περ. α’, γ’, δ’, ε’ και θ’ της παρ. 2 και των 
περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού,

β) των παρ. 1 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου της 
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορι-
σμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 
προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξη-
κοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπι-
ση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

ε) του 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),

στ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης (Α’ 168),

ζ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

η) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

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

ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299) 
και

ιγ) της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/20.9.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 
εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου 
και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4018).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.60583/30.9.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 
εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην 
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των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας 
Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 για το χρονικό διάστημα από την 1η.10.2020 
έως και τις 12.10.2020» (Β’ 4257).

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργα-
στηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 3557), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις κοι-
νές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.56332/14.9.2020 (Β’ 3920), έως τις 30.9.2020 και 
Δ1α/Γ.Π.οικ.60549/29.9.2020 (Β’ 4219), έως τις 12.10.2020.

5. Τη συνδρομη επιτακτικών λόγων δημοσίου συμ-
φέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων 
που επικρατούν στη Ρωσική Ομοσπονδία, που καθιστά 
αναγκαία την παράταση της ελεγχόμενης εισόδου των 
μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην ελ-
ληνική Επικράτεια, την επιβολή προληπτικών ελέγχων 
στα επιτρεπόμενα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αε-
ροπορικών συνδέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία και 
τον προσωρινό κατ’ οίκον περιορισμό των προσώπων 
αυτών, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

6. Την από 1.10.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

7. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.61733/2.10.2020 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-

λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/20.9.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή των μέτρων της 
ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηρι-
ακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων 
κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4018), πα-
ρατείνεται από της λήξη της έως και τις 12.10.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας Εργασίας και
του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών Υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   

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