
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824 
Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφα-

σης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986), 

όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ.  20797/ 

26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευ-

τική δήλωση αυτού.
2. Την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου 

της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνε πειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).

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
Υγείας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

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

7. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 απόφα-
ση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 
Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού 
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντι-
μετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ 
αρ. 20797/26.03.2020 απόφαση των ιδίων υπουργών 
«Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης "Επιβολή του μέτρου του 
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών 
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19"» (Β΄ 1040).

8. Την από 03.04.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

9. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας 
που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίοι καθιστούν απο-
λύτως αναγκαία την παράταση της ισχύος του μέτρου 
περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω στην 
Επικράτεια, έως τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 06:00.

10. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 22823/04.04.2020 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
Η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 από-

φασης των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Εσωτερικών με τίτλο «Επιβολή του μέτρου του 
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολι-
τών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αρ. 20797/26.03.2020 απόφαση των ιδίων 
υπουργών με τίτλο «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
"Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της 
κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κιν-
δύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19"» (Β΄ 1040), 
παρατείνεται μέχρι και τις 27 Απριλίου 2020 και ώρα 
06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας
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