
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22821 
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. Δ1α/

Γ.Π.οικ.21268/28.3.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 

Υποδομών και Μεταφορών με θέμα “Επιβολή του 

μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργί-

ας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνά-

θροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το 

χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, 

προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19” (Β’ 1081). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 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) 
και ιδίως της περίπτωσης ζ’ της παρ. 2 και της περίπτω-
σης ε΄ της παρ. 4 αυτού,

β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Α’ 64),

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Α΄ 159),

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

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

ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

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

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

2. Την υπ’ αριρθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.21268/28.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσω-
τερικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Επιβολή 
του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
στημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, προς περιορι-
σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1081).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινή από-
φαση 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).
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4. Την από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

5. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 22796/3.4.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. Δ1α/

Γ.Π.οικ.21268/28.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 1081), ως ακολούθως:

1. Η περίπτωση με αριθμό (56) του άρθρου πρώτου 
τροποποιείται, ως εξής: «56. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλ-
λόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αι-
τούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και 
συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, 
ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής».

2. Στο τέλος του άρθρου πρώτου προστίθεται περί-
πτωση με αριθμό (67), ως εξής: «67. Υποστηρικτικές δρα-
στηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2020
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