
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42073 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/

30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερι-

κών «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης ει-

σόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών 

πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της δι-

ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρο-

νικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020» 

(Β΄ 2658), όπως ισχύει, ως προς την απαγόρευση 

εισόδου στη χώρα υπηκόων της Δημοκρατίας της 

Σερβίας, προς περιορισμό της διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 

6.7.2020 έως και 15.7.2020. 

 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, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).

2. 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).

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

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

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

6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 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 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 
15.7.2020» (Β΄ 2658), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
Δ1Α/ΓΠ.οικ.42065/3.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων 
Υπουργών (Β΄ 2732).

7. Την υπ’  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 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 Πολιτι-
κής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργα-
στηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 2602).

8. Το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 
πλήττει ιδιαίτερα, κατά την παρούσα περίοδο, τη Δημο-
κρατία της Σερβίας.

9. Την από 5.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

10. Την υπ’ αρ. Β3α/οικ.42072/5.7.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου μόνου 
της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 
Εσωτερικών (Β΄ 2658), όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αρ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.42065/3.7.2020 κοινή απόφαση των 
ιδίων Υπουργών (Β΄ 2732) διαγράφεται η φράση «Δημο-
κρατία της Σερβίας».

2. Η παρούσα τίθεται σε ισχύ στις 6.7.2020 και ώρα 
06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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