
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50886 
Αναστολή πραγματοποίησης πολιτιστικών, ψυ-

χαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την πα-

ρουσία ορθίων θεατών ή συμμετεχόντων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

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

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

στ. 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),

ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

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

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

ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

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) και

ιγ. της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προ-
στασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50361/7.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 
και Εσωτερικών (Β’ 3331).

3. Την από 10.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την ανάγκη αναστολής της πραγματοποίησης πάσης 
φύσεως εκδηλώσεων, με την παρουσία ορθίων θεατών 
ή συμμετεχόντων, προκειμένου να προστατευθεί η δη-
μόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών 
δεδομένων.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.50885/11.8.2020 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 μόνο
1. Η αναστολή της διενέργειας ζωντανών θεαμάτων και 
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ακροαμάτων με ορθίους θεατές, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3165), επεκτείνεται σε 
πάσης φύσεως πολιτιστικές, ψυχαγωγικές ή συναφείς 
εκδηλώσεις, καθώς και σε εκδηλώσεις διασκέδασης, στο 
σύνολο της Επικράτειας από τη δημοσίευση της παρού-
σας και έως τις 31 Αυγούστου 2020. Ως προς τη διενέρ-
γεια ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων η αναστολή 
του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει μόνο τους θεατές 
και όχι τους συντελεστές και τους εργαζόμενους για την 
πραγματοποίηση αυτών. Ως προς τις λοιπές εκδηλώσεις 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας η ίδια αναστολή καταλαμ-
βάνει τους συμμετέχοντες και όχι τους εργαζόμενους για 
την πραγματοποίηση αυτών.

2. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας επιβάλλο-
νται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά πρόσωπα που 
παρακολουθούν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώ-
σεις της παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, 
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενή-
ντα (150) ευρώ. β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν 
θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις της παρ. 1 επι-
βάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 
για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χι-
λιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικη-
τικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή 
λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. γ) 
Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν 
θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις της παρ. 1 
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρ-
χής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοι-
κητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

3. Στον πίνακα της άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης 
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 3165), υπό την παράβαση «Μη τήρηση των κανόνων 
λειτουργίας ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων» κα-
ταργούνται η δεύτερη περίπτωση («Μη τήρηση κανόνα 
διενέργειας ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων σε 
χώρους διαμορφωμένους για καθήμενους θεατές και 
μόνο») και οι αναλογούσες προς αυτή κυρώσεις.

4. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποί-
ηση των παραβάσεων της παρούσας, την επιβολή, 
βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την 
αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρ-
μόζονται τα άρθρα 24 έως 27 και 29 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/13.7.2020 (Β’ 3165) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες 
και οδηγίες διενέργειας ζωντανών θεαμάτων και ακρο-
αμάτων και οι κανόνες τήρησης αποστάσεων σύμφωνα 
με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 3165), όπως εκάστοτε ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020
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