
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44823 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/

28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-

στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 

Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-

κής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού πε-

ριορισμού προσώπων που εισέρχονται από την 

αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β 2602), όπως τροποποι-

ήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44071/11.7.2020 

κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 2796).

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 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(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, όπως 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 και η 
παρ. 5 προστέ θηκε με την παρ. 2 του ά ρθρου εξηκοστού  
έ νατου της από  20.3.2020 Πρά ξης Νομοθετικού  Περι-
εχομέ νου (A΄ 68) και όπως η παρ. 6 προστέθηκε με το 
άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκαν η 
από 14.3.2020 Πρά ξη Νομοθετικού  Περιεχομέ νου με 
το ά ρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), η από  20.3.2020 
Πρά ξη Νομοθετικού  Περιεχομέ νου με το ά ρθρο 1 του 
ν. 4683/2020 (A΄ 83) και η από 13.4.2020 Πράξη Νομο-

θετικού 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), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

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

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

στ) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύ σταση του Υπουργεί ου 
Δημό σιας Τά ξης και Προστασί ας του Πολί τη και μετο-
νομασί α του σε Υπουργεί ο Προστασί ας του Πολί τη» 
(A΄ 159).

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

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

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

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

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

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

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικώ ν, Ανά πτυξης και 
Επενδύ σεων, Προστασί ας του Πολί τη, Εργασί ας και Κοι-
νωνικώ ν Υποθέ σεων, Υγεί ας, Εσωτερικώ ν, Υποδομώ ν 
και Μεταφορώ ν και Ναυτιλί ας και Νησιωτική ς Πολιτι-
κή ς «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΄ 2602), όπως τροποποίηθηκε με την με αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.44071/11.7.2020 όμοια κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικώ ν, Ανά πτυξης και Επενδύ σεων, 
Προστασί ας του Πολί τη, Εργασί ας και Κοινωνικώ ν Υπο-
θέ σεων, Υγεί ας, Εσωτερικώ ν, Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν 
και Ναυτιλί ας και Νησιωτική ς Πολιτική ς (Β΄ 2796). 

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  
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COVID-19, σε συνδυασμό με την ανάγκη διασφάλισης 
της τήρησης της υποχρέωσης συμπλήρωσης της ηλε-
κτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) πριν 
από την άφιξη στη Χώρα. 

4. Την από  10.7.2020 εισή γηση της Εθνική ς Επιτρο-
πή ς Προστασί ας Δημό σιας Υγεί ας έ ναντι του κορωνοϊ ού  
COVID-19. 

5. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.44821/14.7.2020 βεβαί ωση της 
Διεύ θυνσης Προϋ πολογισμού  και Δημοσιονομικώ ν Ανα-
φορώ ν της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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 , αποφασί ζουμε: 

Άρθρο μόνο
Η παρ. 1 του πρώτου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/

ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικώ ν, Ανά πτυξης και Επενδύ σεων, Προστα-
σί ας του Πολί τη, Εργασί ας και Κοινωνικώ ν Υποθέ σεων, 
Υγεί ας, Εσωτερικώ ν, Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν και 
Ναυτιλί ας και Νησιωτική ς Πολιτική ς «Επιβολή του μέ-
τρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου 
και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που ει-
σέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2602), όπως 
ισχύει μετά από την αντικατάστασή της από την υπ’ αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.44071/11.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων 
Υπουργών (Β’ 2796), αντικαθίσταται ως εξής:

 «1.  Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως 
υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, πλην εκεί-
νων που εισέρχονται με ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και 
επαγγελματικά τουριστικά πλοία εξαιρουμένων των 
κρουαζιεροπλοίων, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική 
φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής 
τους στην Ελλάδα το αργότερο την προηγούμενη ημέρα 
από την άφιξή τους στη χώρα. H απόδειξη συμπλήρω-
σης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται 
αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από 
το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. 
Οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς και 
οι εταιρείες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών 
υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση 
του ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέ-
ωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού 
του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα 
PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο 
σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας.».

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028661407200002*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας  
και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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