
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25772 
Παράταση της ισχύος του άρθρου πρώτου της 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερι-

κών με αριθμ. 23095/6.4.2020 (Β’ 1179).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου 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), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

2. Την περ. (ζ) της παρ. 2 και την περ. (ε) της παρ. 4 
του πρώτου άρθρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Την παρ. 5 του πρώτου άρθρου 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 αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 1 του δέκατου τέταρτου άρθρου 
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75).

4. Το ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

6. 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).

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

8. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).

9. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

12. Την υπ’ αρ. 23095/6.4.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας και Εσωτερικών «Επιβολή πρόσθετων περιοριστι-
κών μέτρων στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 1179).

13. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 κοινή 
απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγεί-
ας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου του προσωρι-
νού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς 
αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων υπουργών 
«Συμπλήρωση της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 
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) και όπως παρατάθηκε η ισχύς 
της με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/4.4.2020 κοινή από-
φαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και 
Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.3.2020 (Β’ 986), 
όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 20797/26.3.2020 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1040)» (Β’ 1168).

14. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαίο 
τον εκ νέου περιορισμό κυκλοφορίας των πολιτών στον 
Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προς περιορισμό της 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
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15. Την από 16.4.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19, από την οποία προκύπτει αυξημένος κίνδυ-
νος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στον Δήμο 
Μυκόνου.

16. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.25765/17.4.2020 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 του άρθρου πρώτου της υπ’ αρ. 23095/6.4.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή πρόσθετων 
περιοριστικών μέτρων στους Δήμους Μυκόνου και Θή-
ρας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1179) παρατείνεται έως τις 
27 Απριλίου 2020 και ώρα 08.00. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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