
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2006 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.959/

7.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Επιβολή 

των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 

χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέ-

σεων της Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη 

Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφω-

νίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστη-

ριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού 

προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19» (Β’ 14). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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 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. α), β), ε) και θ) της παρ. 2 και 
των περ. α), γ) και στ) της παρ. 4 αυτού,

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

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

δ. του 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),

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168),

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

ζ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

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

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

ι. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ια. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.959/7.1.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Επιβολή των μέτρων του προ-
σωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και 
θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 
εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνί-
ας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που 
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 14).

3. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμ-
φέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων σε 
διάφορες χώρες και του γεγονότος ότι η πανδημία του 
κορωνοϊού COVID-19 εξακολουθεί να πλήττει, κατά την 
παρούσα περίοδο, μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοι-
νότητας, όπως αναγνωρίζεται και από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), που καθιστούν αναγκαίο τον 
προσωρινό κατ’ οίκον περιορισμό προσώπων που ει-
σέρχονται στη Χώρα από την αλλοδαπή με την εξαίρεση 
ειδικών αποστολών, κατόπιν έγκρισης που χορηγείται με 
κοινή πράξη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την από 12.1.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.2005/12.1.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
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οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.959/7.1.2021 κοινή 

υπουργική απόφαση «Επιβολή των μέτρων του προ-
σωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και 
θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 
εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνί-
ας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που 
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 14), επέρχονται 
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 5 του άρθρου έβδομου προστίθεται τε-
λευταίο εδάφιο και η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ειδικώς τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα 
με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος 
της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεω-
τικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προ-
σωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα της παρ. 1, 
για επτά (7) ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα 
για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός 
περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα, υπό 
την επιφύλαξη των ειδικότερων μέτρων του προσωρινού 
κατ’ οίκον περιορισμού της παρ. 4 του παρόντος, καθώς 
και άλλων ειδικών διατάξεων. Το τελευταιο εδάφιο της 
παρ. 3 εφαρμόζεται αναλόγως. Από την εφαρμογή της 
παρούσας εξαιρούνται περιπτώσεις ειδικών αποστολών 
κατόπιν έγκρισης που χορηγείται με κοινή πράξη του 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5Α του άρθρου έβδο-
μου τροποποιείται και η παρ. 5Α διαμορφώνεται ως εξής:

«5Α. Ειδικώς τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα 
από το Ηνωμένο Βασίλειο με οποιονδήποτε τρόπο 
υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό κατ’οίκον ή στον 
τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα 
της παρ. 1 για επτά (7) ημέρες από την άφιξή τους, για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 
στην Επικράτεια. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3, 
καθώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 εφαρμόζονται 
αναλόγως. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβλη-
θούν σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 
με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στο-
ματοφαρυγγικού επιχρίσματος την έβδομη ημέρα του 
περιορισμού τους και παραμένουν σε περιορισμό μέχρι 
την έκδοση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω ελέγχου. 
Στην περίπτωση θετικής διάγνωσης, τα πρόσωπα αυτά 
υποχρεούνται να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα και τις 
οδηγίες διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, που βρίσκο-
νται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του (eody.gov.gr).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021
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