
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 56332  
Παράταση ισχύος της υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π.

οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 

Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιω-

τικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του δειγ-

ματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρ-

χονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ( Β’ 3557).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) 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, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/
2020 (Α’ 76),

β) των παρ. 1, 5 και 6 του ά ρθρου εικοστού  τρί του 
της από  14.3.2020 Πρά ξης Νομοθετικού  Περιεχομέ νου 
(A΄ 64), ό πως η παρ. 1 τροποποιή θηκε με την παρ. 1 του 
ά ρθρου εξηκοστού  έ νατου της από  20.3.2020 Πρά ξης 
Νομοθετικού  Περιεχομέ νου (Α΄ 68), η παρ. 5 προστέ θη-
κε με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και η παρ. 6 προ-
στέθηκε με το άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84). Οι 
ανωτέρω Πρά ξεις κυρώθηκαν ως εξής: η από  14.3.2020 
Πρά ξη Νομοθετικού  Περιεχομέ νου με το ά ρθρο 3 του ν. 
4682/2020 (Α΄ 76), η από  20.3.2020 Πρά ξη Νομοθετικού  
Περιεχομέ νου με το ά ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και 
η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με 
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμό ς Υπουργεί ου Οικο-
νομικώ ν» (Α΄ 181), 

ε) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Οικονομί ας και Ανά πτυξης» (Α΄ 192), 

στ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύ σταση του Υπουργεί ου 
Δημό σιας Τά ξης και Προστασί ας του Πολί τη και μετονο-
μασί α του σε Υπουργεί ο Προστασί ας του Πολί τη (Α΄ 159),

ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμό ς Υπουργεί ου Εργα-
σί ας, Κοινωνική ς Ασφά λισης και Κοινωνική ς Αλληλεγ- 
γύ ης (Α΄ 168), 

η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Υγεί ας» (Α΄ 148), 

θ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Διοικητική ς Ανασυγκρό τησης» (Α΄ 161), 

ι) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν» (Α΄ 151), 

ια) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Ναυτιλί ας και Νησιωτική ς Πολιτική ς» (Α΄ 26),

ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμό ς Αντιπροέ δρου της 
Κυβέ ρνησης, Υπουργώ ν, Αναπληρωτώ ν Υπουργώ ν και 
Υφυπουργώ ν» (Α΄ 121),

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

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

ιε) 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 υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επι-
βολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων 
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557). 
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3. Την εξακολού θηση της συνδρομή ς επιτακτικώ ν 
λό γων δημοσί ου συμφέ ροντος προστασί ας της δημό σι-
ας υγεί ας, προς περιορισμό  της διά δοσης του κορωνοϊ ού  
COVID-19, λαμβανομέ νων υπό ψη των τρέχοντων επιδη-
μιολογικώ ν και λοιπώ ν δεδομέ νων. 

4. Την από  11.9.2020 εισή γηση της Εθνική ς Επιτρο-
πή ς Προστασί ας Δημό σιας Υγεί ας έ ναντι του κορωνοϊ ού  
COVID-19. 

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.56328/14.9.2020 βεβαί ω-
ση της Διεύ θυνσης Προϋ πολογισμού  και Δημοσιονομικώ ν 
Αναφορώ ν της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργεί ου Υγεί ας, σύ μφωνα με την οποί α η 
έ κδοση της παρού σας από φασης δεν προκαλεί  δαπά νη 
σε βά ρος του κρατικού  προϋ πολογισμού , αποφασίζουμε: 

Άρθρο μόνο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδο-
μών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηρι-
ακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώ-
πων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορι-
σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557), 
παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 30.9.2020.

Η από φαση αυτή  να δημοσιευθεί  στην Εφημερί δα της 
Κυβερνή σεως. 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 Εργασίας και
Προστασίας του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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