
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34086 
Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33470/

31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-

στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 

και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής "Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον 

προσωρινού περιορισμού προσώπων που ει-

σέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς πε-

ριορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" 

(Β΄ 2089). 

 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 απο-
φυγής 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 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου της 
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α΄ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 
και η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του 
άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 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), όπως η από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76) και η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

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

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

ε) 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).

στ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α΄ 168).

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

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

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

ι) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

ια) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 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 κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 1127), όπως η ισχύς αυτής αρχικώς παρατάθηκε με 
την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25773/17.4.2020 όμοια κοινή 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1476) έως και 15.5.2020 και ώρα 
12.00 και την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 30343/14.5.2020 όμοια 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1850) έως και 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 
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μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή του μέτρου του κατ΄ οίκον προσωρινού περι-
ορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την 
αλλοδαπή προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊ-
ού COVID-19 (Β΄ 2089)».

4. Την ανάγκη εξαίρεσης των πληρωμάτων, χειριστών 
και τεχνικών μισθωμένων ελικοπτέρων που εμπλέκονται 
στην αεροπυρόσβεση από το μέτρο του κατ’ οίκου προ-
σωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη 
χώρα από το εξωτερικό.

5. Την από 2.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

6. Την υπ΄ αρ. Β1α/οικ. 34085/2.6.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στο άρθρο δεύτερο της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33470/

31.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του κατ΄ 
οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρ-
χονται στη χώρα από την αλλοδαπή προς περιορισμό 

της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Β΄ 2089)», η παρ. 
3 αναριθμείται σε 4 και προστίθεται νέα παρ. 3, η οποία 
έχει ως ακολούθως:

«3. Από τον περιορισμό του άρθρου πρώτου εξαιρού-
νται τα πληρώματα, οι χειριστές και οι τεχνικοί των εται-
ρειών των μισθωμένων ελικοπτέρων, τα οποία εμπλέκο-
νται στην αεροπυρόσβεση για την κάλυψη των αναγκών 
της αντιπυρικής περιόδου 2020.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
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Προστασίας  Εργασίας και
του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων
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Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών  Ναυτιλίας
και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
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