
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 64113 
     Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/

ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 

Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά 

της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του 

κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πο-

λιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστή-

ριο Σακίρογλου» του Δήμου Θηβαίων της Περι-

φερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 

25.9.2020 έως και 9.10.2020» (Β΄ 4136), έως και 

τις 16.10.2020 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19» 
(Α΄ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώ-
θηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του 
ν.  4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 
Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδο-
χής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας υπό στοιχεία 2013/32/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά 
με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση 
του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» 

(L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 51),

δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας υπό στοι-
χεία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις 
απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προ-
στασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες 
διατάξεις - Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α' 80) για την 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
υπό στοιχεία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων 
χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροπο-
ποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91),

ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 169),

στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης 
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθ-
μιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 27),

ζ) 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),

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

θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149),

ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 4),

ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),

ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10),

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

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων 
κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων 
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χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστήριο Σακίρογλου» του 
Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  για το χρονικό διά-
στημα από 25.9.2020 έως και 9.10.2020» (Β΄ 4136).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της 
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού 
COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο 
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), η ισχύς της οποίας 
παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουρ-
γών υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), 
έως τις 10.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), 
έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020 (Β’ 1972), 
έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191) έως 
τις 21.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως 
τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020 (Β΄ 2730), έως 
τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως 
τις 2.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.48940/31.7.2020 (Β’ 3168), έως 
τις 31.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020 (Β’ 3574), έως 
τις 15.9.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.56363/14.9.2020 (Β’ 3922), έως 
τις 30.9.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.60019/29.9.2020 (Β’ 4213), 
έως τις 12.10.2020, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων δημοσίου συμφέροντος προστασίας της δημόσιας 
υγείας που καθιστά αναγκαία την εκ νέου λήψη μέτρων 
προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
σε περιοχές υψηλού συγχρωτισμού, όπως στην εν λόγω 
δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση 
«Κλωστήριο Σακίρογλου» του Δήμου Θηβαίων της Περι-
φερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

4. Την από 9.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.64110/9.10.2020 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/ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πο-
λίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέ-
τρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων 
του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών 
τρίτων χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστήριο Σακίρογλου» 
του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιω-
τίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό 
διάστημα από 25.9.2020 έως και 9.10.2020» (Β΄ 4136), 
παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 16.10.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   

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