
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 37667 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/

17.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προ-

στασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επι-

βολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη 

χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρα-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας 

Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19» (Β’ 916). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στή-
ριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και ιδίως της παρ. 1 αυτού, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των 
παρ. 1 και 2 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Το 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).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/17.3.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης 
εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας 

Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 916), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε 
με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25134/14.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής από-
φασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Εσωτερικών υπ’ αρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/17.3.2020 
(Β’ 916) έως και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00» (Β’ 1419), 
με την υπ’ αρ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.29837/13.5.2020 όμοια κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1839) έως και τις 15.6.2020 
και ώρα 23.00 και παρατάθηκε εκ νέου με την υπ’ αρ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.36806/14.6.2020 όμοια κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερι-
κών (Β’ 2280).

8. 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 ιατρικού ελέγ-
χου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που 
εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορι-
σμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2281).

9. Την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά 
με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι 
επί μακρόν διαμένοντες, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης [2004] L 016/44.

10. Την από 16.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

11. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.37659/16.6.2020 βεβαίωση της 
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκ-
δοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στο άρθρο μόνο της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολί-
τη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της απα-
γόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρα-
τών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του 
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κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 916), όπως έχει παραταθεί με 
την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25134/14.4.2020 (Β’ 1419) όμοια 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Εσωτερικών έως και τις 15.5.2020 και ώρα 23.00, με 
την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29837/13.5.2020 (Β’ 1839) όμοια 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Εσωτερικών έως και τις 15.6.2020 και ώρα 23.00 και 
εκ νέου με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36806/14.6.2020 όμοια 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 2280) έως και τις 30.6.2020, 
προστίθεται παρ. 6, η οποία έχει ως εξής:

«6. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι 
πολίτες της Δημοκρατίας της Σερβίας, οι οποίοι εισέρ-
χονται στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδή-
ποτε μέσο εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.36855/14.6.2020 (Β’ 2281) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά με 
τον εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο και τον κατ’ οίκον περι-
ορισμό των εισερχομένων προσώπων από τα αεροδρό-
μια προέλευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλει-
ας της Αεροπορίας [Λίστα Α και Λίστα Β του Οργανισμού 
European Union Aviation Safety Agency (EASA)].».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020
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