
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 
Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστο-

λής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλ-

λων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεω-

τικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 

μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας 

από 15.9.2020 έως και 30.9.2020, προς περιορι-

σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

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 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της 
παρ. 4 αυτού, 

β) 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 κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

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), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

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

ε) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας 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 Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (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 Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53696/1.9.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Εσωτερικών «Αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτε-
ρικών "Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής 
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, 
καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περι-
οχές της Χώρας από 1.9.2020 έως και 15.9.2020, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
(Β’ 3577)" (Β΄ 3639)».

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55962/10.9.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής 
αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής 
χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συ-
γκεκριμένες περιοχές της Χώρας, από 11η.9.2020 και 
ώρα 6.00 π.μ. έως και 25η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 3870).
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4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτε-
ρικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μετα-
φορών 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 Επικρά-
τειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/27.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 
και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής 
αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσε-
ων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτη-
ρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων 
και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών 
που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής 
και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων 
ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από 
την 1.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3573), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δη-
μόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λει-
τουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες 
και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3583), όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Την ανάγκη λήψης μέτρων, λόγω συνδρομής επιτα-
κτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας, 
λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων, 
σε συνδυασμό με την ανάγκη πρόβλεψης ειδικών όρων 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών στις περιοχές αυτές, για 
λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

8. Την από 11.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

9. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.56417/14.9.2020 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 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται εντός των ορίων: α) των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου, Ζα-
κύνθου, Ηρακλείου, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς 
και β) του Δήμου Μυκόνου.

Άρθρο 2
Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων των 
περιοχών του άρθρου 1, απαγορεύεται από τις 12.00 
τα μεσάνυχτα έως τις 7:00 π.μ. Η απαγόρευση του προ-
ηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/
ΚΑΔ 56.10, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευ-
σης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και 
συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγι-
κών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01.
Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέ-
πονται εντός των ορίων των περιφερειακών ενοτήτων 
και του δήμου του άρθρου 1 και κατά το εκεί προσδιορι-
ζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφο-
ρά σε διανομή προϊόντων (delivery) και εξαιρουμένης 
πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνο-
λο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες 
που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας.

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε 
τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα 
(4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου 
βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων 
στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα έξι (6) άτομα.

3. Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 ανα-
στέλλεται η λειτουργία υπαίθριων αγορών.

4. Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 επι-
τρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της περ. 9 
του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), ως ακολούθως: 

α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί 
και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, 
σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), ανά κατηγορία πω-
λητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελ-
ματίες). 

β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημο-
σιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, 
πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές 
αγορές ευθύνης τους. 

γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των 
πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο 
χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. 

Άρθρο 3
Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων
Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 αναστέλ-

λεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εκδηλώσεων 
διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία κοινού.

Άρθρο 4
Υποχρέωση χρήσης μάσκας 
1. Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 είναι 

υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας, τόσο σε εξω-
τερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους. 

2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται: α) τα 
άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για 
ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα 
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και 
β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40901Τεύχος B’ 3927/14.09.2020

Άρθρο 5
Ειδικότεροι κανόνες

1. Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς 
την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύ-
λου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής 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 διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3611), όπως εκάστοτε 
ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

2. Οι κανόνες ως προς το ανώτατο όριο συμμετεχόντων 
σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το άρ-
θρο πρώτο της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχό-
ντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί 
κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές 
Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3583), όπως εκάστο-
τε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας. 

Άρθρο 6
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου

1. Στην περίπτωση εργαζομένων των άρθρων 2 και 3 
που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας, με αιτιο-
λογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην 
επιχείρηση για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκα-
τόν πενήντα (150) ευρώ.

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

3. Σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 2 και 3 επι-
βάλλονται επίσης οι κυρώσεις του άρθρου δεύτερου 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52973/28.8.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δη-
μόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λει-
τουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες 
και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3583), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση 
των παραβάσεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 και του 
άρθρου 3, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστί-
μων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρμόδια αρχή 
για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 
24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/29.8.2020 
(Β’ 3611) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε 
ισχύει. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής 

κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου και την 
πιστοποίηση των παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 
2, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, κα-
θώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοι-
νού, εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/27.8.2020 (Β’ 3573) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7
Ισχύς

1. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος 
της, την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53696/1.9.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών "Επιβολή 
των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 
κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ει-
δικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας 
από 1.9.2020 έως και 15.9.2020, προς περιορισμό της δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 3577)" (Β΄ 3639)».

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπό στοι-
χεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55962/10.9.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτε-
ρικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής 
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 
συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, 
καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιο-
χές της Χώρας από 11η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ. έως και 
25η.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ., προς περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3870) καταργείται.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 15.9.2020 και 
ώρα 6.00 π.μ. έως και τις 30.9.2020 και ώρα 6.00 π.μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων
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