
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58891 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.

55821/20.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνι-

κών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού και Εσωτερικών «Αντικατάσταση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολί-

τη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

“Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά 

του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Ατ-

τικής” (Β’ 3957)» (Β’ 4019). 

 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 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),

(β) 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),

(γ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 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 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Α’ 159),

(ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (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’ 4),

(ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (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.55821/20.9.2020 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.56924/15.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Έκτακτα 
μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού 
COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής (Β’ 3957)” (Β’ 4019)».

3. Την από 22.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.58890/23.9.2020 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:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο μόνο
1. Στην παρ. 2 του άρθρου τρίτου της υπό στοιχεία 

Δ1α/Γ.Π.οικ.55821/20.9.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
Εσωτερικών «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 
“Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής (Β’ 3957)” 
(Β’ 4019)», προστίθεται περ. (γ), η οποία έχει ως εξής:

«(γ) Τη διενέργεια πρακτικών δοκιμασιών που διεξάγο-
νται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.) σε ανοικτούς χώρους.».

2. Το άρθρο πέμπτο της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
55821/20.9.2020 (Β’ 4019) κοινής απόφασης των ιδίων 
ως άνω Υπουργών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο πέμπτο
Προσωρινή αναστολή πραγματοποίησης 
συναυλιών και λειτουργίας χειμερινών 
κινηματογράφων και θεάτρων, 
καθώς και θερινών θεάτρων

1. Αναστέλλεται προσωρινά η πραγματοποίηση συ-
ναυλιών σε οποιονδήποτε χώρο, η λειτουργία κινηματο-
γράφων και θεάτρων για τους σκοπούς διεξαγωγής ζω-
ντανών θεαμάτων/ακροαμάτων, καθώς και η διεξαγωγή 
πάσης φύσεως παραστατικών τεχνών σε οποιονδήποτε 
χώρο. Από την αναστολή εξαιρείται η λειτουργία των 
θερινών κινηματογράφων.

2.  Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που διορ-
γανώνουν συναυλίες ή λειτουργούν κινηματογράφους 
και θέατρα κατά παράβαση της παρ. 1, επιβάλλεται για 
κάθε παράβαση του παρόντος διοικητικό πρόστιμο πέ-
ντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.».

3. Το άρθρο έκτο της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
55821/20.9.2020 (Β’ 4019) κοινής απόφασης των ιδίων 
ως άνω Υπουργών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο έκτο
Κανόνες λειτουργίας θερινών κινηματογράφων

1. Κατά τη λειτουργία των θερινών κινηματογράφων 
τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

(α) Το προσωπικό και οι θεατές, τόσο κατά την προ-
σέλευση και αποχώρηση όσο και κατά τη διάρκεια της 
προβολής, υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας 
προστασίας.

(β) Διασφαλίζεται η δημιουργία κενού χώρου ή κε-
νής θέσης ανά δύο (2) καθήμενους, κατά τρόπον ώστε 
η πληρότητα να μην υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό 
(60%).

2. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος επιβάλλο-
νται οι ακόλουθες κυρώσεις:

(α) Σε περίπτωση παράβασης της περ. (β) της παρ. 1 
επιβάλλεται στην επιχείρηση στην πρώτη παράβαση, 
διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και στη 
δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε 
(15) ημερολογιακές ημέρες.

(β) Σε περίπτωση παράβασης της περ. (α) της παρ. 1 
από το προσωπικό, επιβάλλεται στην επιχείρηση για 
κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ.

(γ) Σε περίπτωση παράβασης της περ. (β) της παρ. 1 
από τους θεατές, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοι-
κητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.».

4. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τις 24 Σεπτεμ-
βρίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης 
Οικονομικών  και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας Εργασίας και 
του Πολίτη  Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02041002309200002*




