
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383 
Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού ερ-

γαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού πε-

ριορισμού προσώπων που εισέρχονται από την 

αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.

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 (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 αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

β) Των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου εικοστού τρίτου 
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(A΄ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1, η 
παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού 
ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (A΄ 68) και η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο εβδο-
μηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκαν η από 14.3.2020 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (A΄76), η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (A΄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), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

δ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (A΄181).

ε) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (A΄ 192).

στ) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονο-
μασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (A΄ 159).

ζ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(A΄ 168).

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

θ) Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (A΄ 161).

ι) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (A΄ 151).

ια) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (A΄ 26).

ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A΄ 121).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22261/2.4.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του 
μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώ-
πων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊ ού COVID-19» 
(B΄ 1127), όπως η ισχύς αυτής αρχικώς παρατάθηκε 
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με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25773/17.4.2020 όμοια κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β΄1476) έως και τις 15.5.2020 
και ώρα 12.00 και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ’ αρ. 
Δ1α/Γ.Π. οικ.30343/14.5.2020 όμοια κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1850) έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12.00.

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33470/31.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Mεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιο-
ρισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την 
αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορω-
νοϊ ού COVID-19 (Β΄ 2089)», όπως αυτή συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34086/2.6.2020 όμοια κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Mεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Β΄ 2115).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36855/14.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου του υποχρεωτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων 
που εισέρχονται στη χώρα από την αλλλοδαπή προς 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊ ού COVID-19» 
(B΄ 2281).

5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων δημοσίου συμφέροντος προστασίας της δημόσιας 
υγείας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊ ού 
COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των τρέχοντων επιδη-
μιολογικών και λοιπών δεδομένων.

6. Την από 26.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊ ού 
COVID-19.

7. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.40382/27.6.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋ πολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπη-

κοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF 
(Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην 
Ελλάδα. Ειδικότερα, οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στη 
χώρα μέσω αεροπορικής σύνδεσης, συμπληρώνουν την 
ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form) του-
λάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την επιβίβα-
σή τους. Οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στη χώρα μέσω 
των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων, πέραν των 
κατά περίπτωση λοιπών υποχρεώσεών τους, συμπληρώ-
νουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF σε χρονικό διάστημα 

σαράντα οκτώ (48) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν 
από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

2. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιον-
δήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδα-
πής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊ κής Ένωσης, υποχρεούνται όπως επιδεικνύουν 
έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της φόρμας της παρ. 1 
στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που 
είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. 
Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, κατά την άφιξή 
τους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ια-
τρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊ ού COVID-19 
στην ελληνική Επικράτεια.

3. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό 
έλεγχο της παρ. 2 υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό 
μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. 
Εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην 
Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμο-
νής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου 
ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για 
μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός 
περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα. Στις 
αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής 
των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασπο-
ράς του κορωνοϊ ού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 
εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 
3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), παρέχονται όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας, τηρούμενης 
σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων.

4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 υπόκεινται σε προσωρινό 
περιορισμό, κατ΄οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής 
διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για 
δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής 
τους ως θετικών στον κορωνοϊ ό COVID-19.

5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την παρούσα, και 
χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, 
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πρά-
ξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της 
παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώ-
θηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄76), διοικητικό 
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Ειδικώς στην 
περίπτωση παραβίασης του πρώτου εδαφίου της παρ. 
2 του παρόντος το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε 
πεντακόσια (500) ευρώ.

6. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος 
οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα 
παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέ-
τρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊ ού 
COVID-19.

7. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για τα πρόσωπα 
που εισέρχονται στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα 
από την 1η Ιουλίου 2020 έως και τις 31 Αυγούστου 2020.
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Άρθρο δεύτερο
Ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν απαγόρευση εισόδου προσώπων στη Χώρα, καθώς και περιορισμό συνδέ-

σεων με χώρες της αλλοδαπής ή κατάπλου πλοίων και σκαφών, εν όλω ή εν μέρει, δεν θίγονται από την εφαρμογή 
της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
ΧΡΗΣΤΟΣ 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




