
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ1α/Γ.Π.οικ. 59624 
Μέτρα προσωρινού περιορισμού επιβεβαιωμέ-

νων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

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

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) 
και ιδίως των περ. ε και θ της παρ. 1 και την περ. γ και 
στ της παρ. 4.

β) Των παρ. 1 και 4 του εικοστού τρίτου άρθρου της 
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορι-
σμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

γ) Της παρ. 5 του εξηκοστού όγδοου άρθρου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

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

ε) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 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 (Α’ 159).

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

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

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

ι) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149).

ια) Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων» (Α’ 4).

ιβ) Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

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

ιδ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

ιστ) της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 3299).

2. Την από 25.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

3.  Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέ-
ροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων, που 
καθιστά αναγκαίο τον προσωρινό περιορισμό προσώ-
πων επιβεβαιωμένων θετικών (ασυμπτωματικών ή με 
ήπια συμπτώματα) κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, 
που δεν χρήζουν εισαγωγής σε δημόσιο νοσοκομείο 
ή περαιτέρω νοσηλείας, σε χώρους φιλοξενίας προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.59623/25.9.2020 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
1. Τον προσωρινό περιορισμό για δεκατέσσερις (14) 

ημέρες, επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων κορωνοϊ-
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ού COVID-19, των ακόλουθων κατηγοριών: α) προσώπων 
που στερούνται μόνιμης κατοικίας στην ελληνική επι-
κράτεια, β) προσώπων που διαμένουν σε δομές φιλοξε-
νίας και γ) προσώπων που ανήκουν σε πολυπληθείς οικο-
γένειες και δεν έχουν τη δυνατότητα απομόνωσής τους, 
τα οποία είναι ασυμπτωματικά και δεν χρήζουν εισαγω-
γής ή περαιτέρω νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο, για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 
στην ελληνική Επικράτεια, κατά τα αναφερόμενα στην 
από 25.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστα-
σίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Το μέτρο της παρ. 1 υλοποιείται σε χώρους φιλοξε-
νίας (καταλύματα απομόνωσης), οι οποίοι ορίζονται με 
πράξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
και λειτουργούν υπό την εποπτεία και μέριμνα αυτής. Την 
υγειονομική παρακολούθηση των ανωτέρω συντονίζει 
και επιμελείται το Υπουργείο Υγείας με τη σύμπραξη του 
ΕΟΔΥ.

3. Τα αρμόδια όργανα δύνανται, για λόγους προστα-
σίας της δημόσιας υγείας, να ορίζουν ως χώρο επιβο-
λής του μέτρου της παρ. 1 των επιβεβαιωμένων (ασυ-
μπτωματικών ή με ήπια συμπτώματα) κρουσμάτων 
κορωνοϊού COVID-19 και οποιονδήποτε άλλον εκ των 
προβλεπόμενων χώρων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρ-
θρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 
του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

4. Για την εφαρμογή του περιορισμού της παρ. 1 ο θε-
ράπων ιατρός εκδίδει εξιτήριο, συντάσσοντας σχετικές 
οδηγίες για το επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα κορω-
νοϊού COVID-19, που δεν χρήζει εισαγωγής σε δημόσιο 
νοσοκομείο ή περαιτέρω νοσηλείας και εφόσον εμπίπτει 
στις κατηγορίες επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων 
της παρ. 1 ενημερώνει το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο 
του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β), το 
οποίο αναλαμβάνει το συντονισμό της μεταφοράς του 
επιβεβαιωμένου θετικού (ασυμπτωματικού ή με ήπια 
συμπτώματα) κρούσματος σε κατάλυμα απομόνωσης.

5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της πα-
ρούσας, χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές 

κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολο-
γημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της 
περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64) 
και διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρ-
μογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, σύμφωνα με το 
άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου, παρέχονται όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας, τηρουμένης 
σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων. Τα πρόστιμα εντάσσονται 
ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) στον Αναλυτικό 
Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρό-
στιμα και χρηματικές ποινές».

6. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για τα επιβεβαι-
ωμένα θετικά (ασυμπτωματικά ή με ήπια συμπτώματα) 
κρουσμάτα κορωνοϊού COVID-19 κατά το χρονικό διά-
στημα από 26.9.2020 έως και 31.12.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας Εργασίας 
του Πολίτη και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
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