
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.     Δ1α/ΓΠ.οικ. 26393 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/

22.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτα-

κτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλο-

φορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-

ας έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 

6:00» (Β’ 1678)  .

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα 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),

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) 
και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 
αυτού, καθώς και της παρ. 6 αυτού.

δ. της παρ. 6 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 76), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

ε. 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),

στ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α’ 168), 

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

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

θ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ι. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ια. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

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

ιγ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιδ. της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48) και

ιε. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058), 

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής 
κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευ-
τέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1678).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/23.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
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Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρα-
τείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύ-
νολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 
26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 3 
Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1682).

4. Τις από 4.11.2020, 26.11.2020, 3.12.2020, 10.12.2020, 
14.12.2020, 2.1.2021, 4.1.2021, 7.1.2021, 8.1.2021, 
15.1.2021, 22.1.2021, 29.1.2021, 5.2.2021, 19.2.2021, 
26.2.2021, 3.3.2021, 5.3.2021, 12.3.2021, 19.3.2021, 
26.3.2021, 31.3.2021, 2.4.2021, 7.4.2021, 9.4.2021, 
14.4.2021, 16.4.2021 και 21.4.2021 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19. 

5. Την ανάγκη προσαρμογής των ισχυόντων έκτακτων 
μέτρων περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυ-
νο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας.

6. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.26392/24.4.2021 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. Στην περ.  β) της παρ.  2 του άρθρου 1 της υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/22.4.2021 (Β’ 1678) κοινής 
υπουργικής απόφασης προστίθεται η δυνατότητα με-
τακίνησης προς ιδιωτική κλινική, αποκλειστικά σε περι-
πτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και η περ. β) 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«β) Για λόγους υγείας, στην περίπτωση μετακίνησης 
βα) προς δημόσια δομή υγείας, ββ) αποκλειστικά σε 
περιπτώσεις έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, προς 
ιδιωτική κλινική. Για την πιστοποίηση των λόγων υγείας 
απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του 
άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, 
και έγγραφο της δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων όπου 
αυτό δεν μπορεί να προσκομισθεί λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα της μετακίνησης.».

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και 
τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 24 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Προστασίας Εργασίας 
του Πολίτη και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Υγείας  Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών
Εσωτερικών  και Μεταφορών 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕΤΣΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών  Ναυτιλίας
και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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