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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55964
Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 σε
επιμέρους δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών για το χρονικό διάστημα από 11.9.2020 έως
και 25.9.2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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) και ιδίως της παρ. 5 αυτού, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού Covid-19»
(Α’ 42) και ιδίως των παρ. 5 και 6 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
γ) της παρ. 4 του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του
ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για
τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 51),
δ) του ν. 4540/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L
180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις-Τροποποίηση του
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ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου
2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής
υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 91),
ε) του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και
άλλες διατάξεις» (Α’ 169),
στ) του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας,
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27),
ζ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
θ) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
ι) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
ια) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ιβ) του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10),
ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. 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 παρατάθηκε
με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472),
έως τις 10.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771),
έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020 (Β’ 1972),
έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191)
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έως τις 21.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453),
έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020 (Β’ 2730),
έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β’ 2947),
έως τις 2.8.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ. 48940/31.7.2020 (Β’ 3168),
έως τις 31.8.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ. 52969/27.8.2020
(Β’ 3574), έως τις 15.9.2020, κοινές αποφάσεις των ιδίων
Υπουργών.
3. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας της
δημόσιας υγείας, στις δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών: α) Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξανδρείας,
β) Βέροιας του Δήμου Βέροιας αμφοτέρων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, γ) Κάτω Μηλιάς του Δήμου
Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και
δ) Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, προκειμένου να προληφθεί η
διασπορά κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 στις εν
λόγω δομές φιλοξενίας μεταναστών και τις ανωτέρω
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, εν γένει.
4. Την από 10.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.55963/10.9.2020 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 πρώτο
1. Τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας από
τις 11.9.2020 έως και τις 25.9.2020, των διαμενόντων
πολιτών τρίτων χωρών στις δομές φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών α) Αλεξάνδρειας-στρατόπεδο «ΤΧΜ (ΜΧ)
Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ» του Δήμου Αλεξανδρείας, β) Βέροιας-στρατόπεδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» του Δήμου Βέροιας,
αμφοτέρων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, γ)
Κάτω Μηλιάς του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής
Ενότητας Πιερίας και δ) Πολυκάστρου στη θέση Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας
Κιλκίς, αυστηρά εντός αντιστοίχων περιμέτρων που θα
εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με
τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. Κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στις ως άνω δομές
φιλοξενίας τρίτων προσώπων με την εξαίρεση των Διοικητών των δομών, των φορέων υποστήριξης διοικητικής
διαχείρισης σε σχέση με τις προμήθειες τροφοδοσίας
των διαμενόντων, των αστυνομικών και στρατιωτικών
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αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).
2. Οι Διοικήσεις των ανωτέρω δομών φιλοξενίας
οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες τρίτων χωρών
που διαμένουν στις ως άνω δομές μέσω γραπτών και
ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε
άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους
φορείς εντός και πέριξ των δομών για τους λόγους εφαρμογής των ανωτέρω περιορισμών κυκλοφορίας και για
την ανάγκη πιστής τήρησής τους.
3. Εντός εκάστης περιμέτρου των δομών της παρ. 1
αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες
βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 και για την
πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους των εν λόγω δομών φιλοξενίας.
4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση των ανωτέρω περιορισμών κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας
οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων
και χρήσης τεχνικών φραγμών.
5. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ημαθίας, Πιερίας και Κιλκίς, τους
Δήμους Αλεξανδρείας, Βεροίας, Κατερίνης και Παιονίας
και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προς υλοποίηση των σχετικών προβλέψεών της.
Άρθρο δεύτερο
Η 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, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη

Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02038691009200002*

