
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2179 
   Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα των ταξιδιω-

τών από την Κίνα προς περιορισμό της διασπο-

ράς του κορωνοϊού COVID-19. 
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 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. 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. γ) της παρ. 2 και της περ. β) της παρ. 4 
αυτού, 

β. των παρ. 1, 4 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου 
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α’ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου εξηκοστού ένατου 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 η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του ιδίου 
άρθρου. Οι ανωτέρω Πράξεις κυρώθηκαν ως εξής: η από 
14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρ-
θρο 3 του ν. 4682/2020 και η από 20.3.2020 Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α’ 83),

γ. της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού 
τέταρτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης 
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ε. του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

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. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159),

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

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

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

ιβ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

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

ιδ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

ιε. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέ-
ροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων στην 
Κίνα, που καθιστά αναγκαία τη θέσπιση ειδικών προϋ-
ποθέσεων για την είσοδο στη Χώρα, προς αντιμετώπι-
ση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
λαμβανομένης υπόψη και της εισήγησης του οργάνου 
για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση πολιτικών κρίσε-
ων (IPCR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποτυπώνεται 
στο υπ’ αρ. 20/4.1.2023 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής 
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Την από 13.1.2023 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.
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4. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ. 2177/13.1.2023 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 πρώτο
Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα 
ταξιδιωτών από την Κίνα

1. Η είσοδος των ταξιδιωτών ανεξαρτήτως υπηκοό-
τητας που προέρχονται από την Κίνα με απευθείας πτή-
σεις επιτρέπεται εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε 
εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό 
COVID-19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματο-
φαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των 
τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την επι-
βίβασή τους ή εναλλακτικά έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί 
σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών πριν από την επιβίβασή τους, από εργαστήρια 
αναφοράς ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, εφόσον 
τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από 
την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης και φέρουν βε-
βαίωση της διάγνωσης στην αγγλική γλώσσα, η οποία 
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως 
αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο. 

2. Οι ταξιδιώτες της παρ. 1 υποχρεούνται στη χρή-
ση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 
ή N95 ή KN95) τόσο κατά τη διάρκεια της πτήσης όσο 
και κατά τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο των 
αερολιμένων. 

3. Οι υποχρεώσεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για 
ανηλίκους από πέντε (5) ετών και άνω. 

4. Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγ-
χο των αναγκαίων εγγράφων εισόδου των ταξιδιωτών 
της παρ. 1 πριν από την επιβίβασή τους, ώστε να επι-
βεβαιώσουν ότι φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα που 
περιγράφονται στην παρ. 1 και, σε περίπτωση παραβί-
ασης της υποχρέωσης αυτής, φέρουν την υποχρέωση 
επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. 

Τα ανωτέρω αναγκαία έγγραφα εισόδου επιδεικνύονται 
από τους ταξιδιώτες κατά την άφιξή τους στη Χώρα και 
στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον τους 
ζητηθούν, για έλεγχο εγκυρότητας και πληρότητας. 

5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την υποχρέωση 
της παρ. 2 επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρ-
μόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 
του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), διοικητικού πρό-
στιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Το πρόστιμο εντάσσεται 
ως δημόσιο έσοδο (ν. 4978/2022, Α’ 190) στον Αναλυτικό 
Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για 
παραβάσεις των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

Άρθρο δεύτερο
Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από τις 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 
06:00 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2023
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