
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439 
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-

σης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρή-

σεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστη-

μα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιο-

ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 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 των περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76),

β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου 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 κυρώ-
θηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

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

δ. 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),

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, 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. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

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

ια. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100),

ιβ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),

ιγ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο 
Αυγενάκη» (Β’ 3099).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1644).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29110/9.5.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1776).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Ιουνίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2146

22225



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22226 Τεύχος B’ 2146/03.06.2020

κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
στημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1868).

5. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32008/23.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 
διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς πε-
ριορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 1987).

6. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33464/30.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσω-
τερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επι-
μέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συ-
νάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το 
χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 2086).

7. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30869/18.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1868) 
ως προς την κατ’ εξαίρεση λειτουργία του αναβατήρα 
(τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, για το χρονικό διάστημα 
από 18.5.2020 έως και 24.5.2020» (Β’ 1909).

8. Την υπ’ αρ. 1016/14/62/9-4-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της 
διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των 
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των 
σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα 
επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» 
(Β’ 1275).

9. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία 
τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 
συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς τη σταδιακή 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

10. Τις από 22.5.2020, 29.5.2020 και 2.6.2020 εισηγή-
σεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

11. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.34432/2.6.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-

φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων από τις 5.6.2020 έως και 
τις 14.6.2020

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 
14.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στις από 29.5.2020 και 
2.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και 
προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι 
αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντο-
μης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).

2. Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά (ΚΑΔ 
5530).

3. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυ-
λικείο θεάτρου ή κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06), 
εξαιρουμένων των κυλικείων που ευρίσκονται εντός των 
θερινών κινηματογράφων.

4. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες 
(κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).

5. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστια-
τόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 
διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε 
πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05).

6. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ται-
νιών (ΚΑΔ 5914), εξαιρουμένης της δραστηριότητας των 
θερινών κινηματογράφων.

7. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
(ΚΑΔ 8230).

8. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις 
υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύ-
ματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 
88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής 
υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 
8810].

9. Η πραγματοποίηση ζωντανού θεάματος και ακρο-
άματος παρουσία κοινού (ΚΑΔ 9004).

10. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
11. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρό-

μοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
12. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 

92.00.11.00).
13. Υπηρεσίες καζίνου (ΚΑΔ 92.00.11.01).
14. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).
15. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313), με εξαίρε-

ση τις υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή 
(ΚΑΔ 93.13.10.03).

16. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θε-
ματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).

17. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας, εξαιρουμένων: α) του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 
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93.29.11.00), β) των υπηρεσιών εκμετάλλευσης κτήματος 
για τη διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 
[ΚΑΔ 93.29.11.03], γ) των υπηρεσιών εκμετάλλευσης παι-
χνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και πα-
ρόμοιων ειδών αναψυχής) [ΚΑΔ 93.29.11.04], δ) των υπη-
ρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) 
[ΚΑΔ 93.29.11.05] και ε) των υπηρεσιών διοργάνωσης 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) 
(ΚΑΔ 93.29.19.01) [ΚΑΔ9329].

18. Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η 
φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).

19. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 
93.29.19.05).

20. Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 
(ΚΑΔ 94.99.16.01).

21. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, 
εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 
96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων 
(πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής 
και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 
96.04.10.02), γ) των υπηρεσιών μασάζ συμπεριλαμβα-
νομένου του θεραπευτικού μασάζ, (ΚΑΔ 96.04.10.05) και 
δ) των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας 
σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και 
υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604].

22. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12).

Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων από τις 5.6.2020 έως και 
τις 7.6.2020

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 
7.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στις από 29.5.2020 και 
2.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και 
προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι 
αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό 
κέντρο (ΚΑΔ 56.30.10.01).

2. Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλα καταστήματα 
πώλησης ποτών με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 
(ΚΑΔ 56.30.10.02).

3. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά 
ή μηχανικά παιχνίδια (ΚΑΔ 56.30.10.05).

4. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδα-
σης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ (ΚΑΔ 56.30.10.09).

5. Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διά-
θεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ίντερνετ καφέ) (ΚΑΔ 
56.30.10.08).

6. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδα-
σης - καφωδείο (ΚΑΔ 56.30.10.10).

7. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδα-
σης - μπουάτ (ΚΑΔ 56.30.10.11).

8. Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδα-
σης - ντισκοτέκ (ΚΑΔ 56.30.10.12).

9. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα (ΚΑΔ 
92.00.12.00).

10. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνι-
διών (ΚΑΔ 92.00.12.01).

11. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών 
παιχνιδιών (με κερματοδέκτη) (ΚΑΔ 92.00. 12.02).

12. Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων που προκαλούν 
συνάθροιση κοινού (ΚΑΔ 94.99.16.02).

Άρθρο 3
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
αναβατήρων (τελεφερίκ)

1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 
14.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περι-
ορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, των αναβατήρων (τελεφερίκ).

2. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρείται ο ανα-
βατήρας (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, ο οποίος, για 
το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, 
επιτρέπεται να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους κανό-
νες της παρ. 3.

3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δύο (2) δρομολογί-
ων την ημέρα του αναβατήρα (τελεφερίκ) της παρ. 2 και 
ειδικότερα ενός πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και 
ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυ-
νατότητα επιβίβασης έως δύο (2) ατόμων ανά καμπίνα. 
Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφε-
ρίκ, καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και 
οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα 
προστασίας. Οι επιβάτες των καμπινών υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού 
που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρι-
σης και υποβοήθησης των εργαζομένων- επιβατών, προ-
κειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να 
διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή 
συνωστισμού. Ο Δήμος Θήρας οφείλει να λαμβάνει όλα 
τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του 
τελεφερίκ, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση 
των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

4. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανό-
νες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 4
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις

1. Απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 
5.6.2020 έως και 7.6.2020, η λειτουργία των επιχειρή-
σεων των υποκατηγοριών δραστηριότητας ΚΑΔ 5630, 
εφόσον δεν διαθέτουν υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο υπό 
την έννοια της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33465/31.5.2020 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
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Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (Β’ 2087), όπως εκάστοτε αυτή ισχύει.

2. Επιτρέπεται, κατά το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 
έως και 14.6.2020, οποιασδήποτε εργασία της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «HELEXPO ΑΕ», που απαιτείται 
για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση 
και συντήρηση των υποδομών της.

3. Δεν απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 
5.6.2020 έως και 14.6.2020, η διενέργεια εργασιών χω-
ρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των 
άρθρων 1 και 2.

Άρθρο 5
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες 
ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, 
τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιω-
τικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 
1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερι-
κών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγ-
χου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων 
μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προ-
στίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα 
πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ-
ρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275).

Άρθρο 6
Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού 
ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενι-
κή Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του 
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων.

Άρθρο 7
Κατάργηση της υπ’ αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.33464/30.5.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 2086)

Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33464/30.5.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών (Β’ 2086), καταργείται από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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