
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60583 
   Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου 

στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφω-

νίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστη-

μα από την 1η.10.2020 έως και τις 12.10.2020 .

 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, η 
οποία 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, η οποία 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 υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56428/14.9.2020 κοινή 
απόφαση 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 για το χρονικό διάστημα από την 16η.9.2020 
έως και τις 30.9.2020» (Β’ 3950).

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επι-
βολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων 
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3557), η 
ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.56332/14.9.2020 (Β’ 3920) όμοια απόφαση των 
ιδίων Υπουργών, όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης 
Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων 
τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες 
(L 16/2004).

10. Το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού 
COVID-19 εξακολουθεί να πλήττει, κατά την παρούσα 
περίοδο, μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, όπως ανα-
γνωρίζεται και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(ΠΟΥ).

11. Την από 29.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

12. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.60580/30.9.2020 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. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Χώρα 

όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε 
σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο 
ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των 
αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών 
συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια.
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2. Η απαγόρευση της παρ. 1 της παρούσας δεν ισχύει 
για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανο-
μένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία 
αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και 
των ανηλίκων τέκνων τους.

3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι 
μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία, Γεωργία, 
Καναδάς, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, 
Ταϋλάνδη, Τυνησία, Ουρουγουάη και Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, οι οποίοι εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδή-
ποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο εφαρμοζομένης 
αναλόγως της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52835/27.8.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (Β’ 3557), όπως εκάστοτε ισχύει, αναφορικά 
με τον δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο και τον 
προσωρινό περιορισμό των εισερχομένων από την 
αλλοδαπή. Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο κα-
τοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να προ-
σκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας 
τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο 
διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα. Ειδικό-
τεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την επιβολή 
προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα 
μέσω αεροπορικών συνδέσεων στην υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.56415/14.9.2020 (Β’ 3951) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε ισχύει, 
δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

4. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγ-
γελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν 
στα σημεία εισόδου στη Χώρα την άδεια άσκησης 
επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδει-
κνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την 
προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη Χώρα συνέχεται 
με την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, 
β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της 
Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι 
οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της 
ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών 
αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών 
αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών 
οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς 
και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ε) προσωπικό που 
απασχολείται στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμ-
βανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκα-
φών, τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μι-
σθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και 
τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν 
για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απα-
ραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, 
στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit), ζ) σπουδαστές, 
η) πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με 
αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους 
στον τομέα της γεωργίας.

5. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδει-
κνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα και 
υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, εφαρμο-
ζομένης αναλόγως της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52835/ 
27.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πο-
λίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσω-
τερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 3557), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγό-
ρευση της παρούσας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 
αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοι-
κίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους 
στη Χώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.

7. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος 
της, την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56428/14.9.2020 κοινή 
απόφαση 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 για το χρονικό διάστημα από την 16η.9.2020 
έως και τις 30.9.2020» (Β’ 3950).

8. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το χρονικό διάστημα 
από 1.10.2020 έως και 12.10.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας
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