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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81697
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
80191/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 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 Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχοται από την
αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19» (Β’ 5487).
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 αποφυγής 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), γ), δ), ε) και θ) της παρ. 2 και των
περ. α), β), γ) και στ) της παρ. 4 αυτού,
β. των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου εικοστού τρίτου
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α’ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς

Αρ. Φύλλου 5578

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 παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του ιδίου
άρθρου και η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84). Οι
ανωτέρω Πράξεις κυρώθηκαν ως εξής: η από 14.3.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και
η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ. του άρθρου εξηκοστού όγδοου 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ιδίως της παρ. 1 αυτού,
δ. του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως των παρ. 1
και 2 αυτού,
ε. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
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η. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159),
θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Α’ 168),
ι. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
ια. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
ιβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
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 Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805) και
ιζ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80191/12.12.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 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 Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού
περιορισμού προσώπων που εισέρχοται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού
COVID-19» (Β’ 5487).
3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, 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 κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται και
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), που καθιστούν αναγκαία την προσωρινή απαγόρευση εισόδου
στη Χώρα με οποιοδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε
μέσο των μονίμων κατοίκων του κράτους της Ουρουγουάης προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Επιπλέον, υφίσταται αλλαγή στον
αριθμό του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδων (Α.Λ.Ε.),
στον οποίο εντάσσονται τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ως
δημόσια έσοδα.
4. Την από 17.12.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
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5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.81696/17.12.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 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:
Άρθρο μόνο
1. Τα άρθρα έκτο και έβδομο της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.80191/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Επιβολή των μέτρων του προσωρινού 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 Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού
περιορισμού προσώπων που εισέρχοται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού
COVID-19» (Β’ 5487), αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο έκτο
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη
Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών
της Ευρωπαϊκής ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν
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 κορωνοϊού
COVID-19 στην ελληνική Eπικράτεια.
2. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης (ΕΕ) και
της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων 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 του παρόντος οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία, Ιαπωνία, Νέα
Ζηλανδία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και Σιγκαπούρη, οι οποίοι εισέρχονται
στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε
μέσο, εφόσον η είσοδος στη Χώρα δεν περιορίζεται ή
αναστέλλεται από τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας και εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του
άρθρου εβδόμου. Προκειμένου να αποδείξουν τον τόπο
κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να
προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον
τόπο διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα.
4. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν
στα σημεία εισόδου στη Χώρα την άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την
προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη Χώρα συνέχεται
με την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων,
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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, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών,
τα πληρώματα και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους
οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για
τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο 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 αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα
και υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο,
εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου
εβδόμου.
6. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση του παρόντος έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου
κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό
τους στη Χώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους, τηρουμένων πάντως των λοιπών διατάξεων της
παρούσας.
Άρθρο έβδομο
Επιβολή των μέτρων της υποχρεωτικής συμπλήρωσης
της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή
1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώνουν
την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form),
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα
στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή
τους στη Χώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπορικές και
ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και οι εταιρίες οδικών και
σιδηροδρομικών μεταφορών υποχρεούνται στον έλεγχό του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβαση του, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν
την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου
της Χώρας.
2. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν
έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της φόρμας της παρ. 1
στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που
είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.
Στα ως άνω κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας δύνανται να συμμετέχουν αστυνομικοί, με
σκοπό την υποβοήθηση του έργου των κλιμακίων, στο
πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων τους αναλαμβάνοντας
μόνο τη διοικητική μέριμνα της διαδικασίας. Εφόσον δεν
προβλέπεται διαφορετικά, κατά την άφιξή τους υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο
στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, για προληπτικούς
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική
Επικράτεια.
3. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό
έλεγχο της παρ. 2 υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό
μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
Εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην
Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου
ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για
μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός
περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα. Στις
αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής
των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο
εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρέχονται όλα τα αναγκαία
στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας, τηρούμενης
σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων.
4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο
προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις
αρμόδιες αρχές, για δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό
COVID-19.
5. Ειδικώς τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για
το χρονικό διάστημα από τις 18 Δεκεμβρίου 2020 έως και
τις 7 Ιανουαρίου 2021 με οποιονδήποτε τρόπο και από
οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ένωσης,
υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’
οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται
στη φόρμα της παρ. 1, για τρεις (3) 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 του
άρθρου δεύτερου, της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου και
της παρ. 4 του παρόντος, καθώς και άλλων ειδικών διατάξεων. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 εφαρμόζεται
αναλόγως.
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6. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την παρούσα, και
χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις,
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Ειδικώς
στην περίπτωση παραβίασης του πρώτου εδαφίου της
παρ. 1 το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια
(500) ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα
(ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων
(Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των
κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19».
7. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος
οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα
παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19.».
2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό
διάστημα από την 17η Δεκεμβρίου 2020 έως και την
7η Ιανουαρίου 2021, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του
άρθρου έβδομου.

Τεύχος B’ 5578/17.12.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020
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