
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ. 51212 
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/

Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-

στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Aναστολή 

επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντί-

δας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» 

(Β’ 3163). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 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 της περ. ζ) της παρ. 2 και της περ. ε) της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76),

β) της παρ. 3 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), όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

γ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας 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 Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

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

ζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

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

θ) της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Aναστολή επισκεπτη-
ρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και 
δομές ευάλωτων ομάδων» (Β’ 3163).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, 
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθη-
κε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.47419/25.7.2020 
κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 3098) έως τις 
31.8.2020.

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της 
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού 
COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο 
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως εκάστοτε 
ισχύει.

5. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμ-
φέροντος που καθιστά αναγκαία την παράταση της 
αναστολής επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα 
φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων 
για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.
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6. Την από 13.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

7. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51209/13.8.2020 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
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Aναστολή επισκε-
πτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων 
και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β’ 3163), παρατείνεται, 
από τη λήξη της έως και τις 31.8.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Προστασίας 
και Επενδύσεων  του Πολίτη
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Υγείας Εσωτερικών
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