
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110  
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-

σης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσε-

ων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστη-

μα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, 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 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα απο-
φυγής 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 
μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε 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. 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).

4. 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.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την από 9.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

6. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.29106/9.5.2020 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, αποφασίζου-
με:

Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων 

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 
17.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισή-
γηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγεί-
ας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό 
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες 
δραστηριότητες: 

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστή-
ματα, εκτός από: α) είδη ψιλικών (ΚΑΔ 47.19.10.01) και 
περιπτέρων (ΚΑΔ 47.19.10.02), β) υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.λπ.) και γ) των επιχειρήσεων (do it yourself 
and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά 
είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, 
έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.) 
(ΚΑΔ 4719). 

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

3. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα 
αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). 

4. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινη-
τών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότη-
τες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room 
service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το 
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά 
(ΚΑΔ 5610). 

5. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδη-
λώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). 

6. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, 
αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα 
διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service 
κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστη-
μα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τρα-
πεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630). 

7. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ται-
νιών (ΚΑΔ 5914).

8. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729). 

9. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
(ΚΑΔ 8230), συναυλιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 
(ΚΑΔ 9321 και 9329). 

10. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 
δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004). 

11. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακεί-
ων (ΚΑΔ 9101). 

12. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). 
13. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρό-

μοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103), καθώς και 
αρχαιολογικών χώρων. 

14. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων 
και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104). 

15. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβα-
νομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαι-
ρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με 
αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση 
(ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
(ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευ-
θείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπη-
ρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200]. 

16. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 
9311). 

17. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312). 
18. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). 
19. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 9319). 
20. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θε-

ματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). 
21. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-

γίας (ΚΑΔ 9329). 
22. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 

εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας με ΚΑΔ 
96.04.10.01 (ΚΑΔ 9604). 

23. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών 
εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002). 

24. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες 
(κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004). 

25. 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 56292005). 

26. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 
(ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 
αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και 
πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέ-
σεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής 
στήριξης και νομικής συνδρομής. 

27. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 
(ΚΑΔ 94991602). 

28. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 
(ΚΑΔ 96091906). 

29. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 
96091909). 

30. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912). 
31. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. 

(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) 
(ΚΑΔ 96091916). 

32. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος 
(piercing) (ΚΑΔ 96091917). 

33. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 
93291905). 
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34. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) (ΚΑΔ 8810), με εξαί-
ρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή 
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 
(ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και 
παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11). 

35. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του 
θεάματος (ΚΑΔ 9002).

Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων (χωρίς ΚΑΔ)

1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 
17.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισή-
γηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγεί-
ας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό 
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων, δημοτι-
κών και ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των 
αναβατήρων (τελεφερίκ). 

2. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 
31.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 9.5.2020 εισή-
γηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγεί-
ας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό 
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).

Άρθρο 3 
Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων από τις 11.5.2020 

1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του άρθρου 1, από τις 11.5.2020 επιτρέπεται: 

α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η 
χρήση τους αποκλειστικά και μόνον από όσους αναφέ-
ρονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενι-
κή Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης 
της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την 
κάλυψη των αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας 
αθλητών των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημά-
των: Σκοποβολή, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Ενόργανη 
Γυμναστική, Ρυθμική Γυμναστική (ατομικό), Ξιφασκία, 
Άρση βαρών, Αντισφαίριση, Κανόε-Καγιάκ, Ποδηλασία, 
Ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία, Στίβος.

 β) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστά-
σεων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Πο-
δοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες 
μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνι-
κής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), για ατομικές 
προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς 
ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με σκοπό τη βελτίωση 
της φυσικής κατάστασης και της ατομικής τεχνικής και 
την ενδυνάμωσή τους. 

γ) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, αδιακρί-
τως νομικής προσωπικότητας, που χρησιμοποιούν τα 
αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη 

άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, 
ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχα-
νοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και 
ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές 
και μέλη τους ηλικίας δεκαπέντε ετών και άνω. 

2. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώ-
σεις της παρ. 1 η χρήση γίνεται με βάση το γενικό υγει-
ονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής 
Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της 
αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας [περ. α) και γ)] ή της 
διοργανώτριας αρχής [περ. β)]. 

Άρθρο 4 
Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων από τις 12.5.2020

1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται 
δυνάμει του άρθρου 1, από τις 12.5.2020 επιτρέπεται:

α) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και 
η χρήση τους από όσους περιλαμβάνονται σε ονομα-
στικές καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής 
Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), για την κάλυψη των 
αναγκών προπόνησης και προετοιμασίας των αθλητών 
για τη συμμετοχή τους στους παραολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο 2021.

β) Η λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και η 
χρήση τους από όσους περιλαμβάνονται σε ονομαστικές 
καταστάσεις που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητι-
σμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), για την κάλυψη των αναγκών 
προπόνησης (μόνον με ατομικές προπονήσεις, χωρίς 
επαφές ή ομαδική άσκηση) και προετοιμασίας αθλητών 
των προ-ολυμπιακών ομάδων των αθλημάτων: κολύμ-
βηση, καταδύσεις, μοντέρνο πένταθλο, πάλη, ρυθμική 
γυμναστική - ανσάμπλ, μπιτς βόλεϊ, τάε κβο ντο, καλλι-
τεχνική κολύμβηση, υδατοσφαίριση, τζούντο, καράτε 
και πυγμαχία.

γ) Η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρή-
ση τους αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς 
σκοπούς από τους αθλητές της εθνικής ομάδας στίβου 
που περιλαμβάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που 
εκδίδει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν 
εισήγησης της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) 
και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητι-
κών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.).

δ) Η λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και η χρή-
ση τους από τους διαιτητές ποδοσφαίρου που περιλαμ-
βάνονται σε ονομαστικές καταστάσεις που εκδίδει η Γε-
νική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), κατόπιν εισήγησης 
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

ε) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστά-
σεων που χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Πο-
δοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), οι οποίες 
μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνι-
κής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2), για ατομικές 
προπονήσεις των ποδοσφαιριστών τους, σε ολιγομελείς 
ομάδες των έξι έως οκτώ (6-8) προσώπων, με σκοπό τη 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνι-
κής και την ενδυνάμωσή τους.
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στ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων 
για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα (σε σκάφη με πλήρωμα μέχρι 
δύο [2] ατόμων), κωπηλασία (σε λέμβους με πλήρωμα 
μέχρι δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρθια σανιδοκωπη-
λασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf ) και θαλάσ-
σιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών 
αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από 
αθλούμενους, ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω.

ζ) Η λειτουργία των ανοικτών αθλητικών εγκαταστά-
σεων για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, 
ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχα-
νοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και 
ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους αποκλειστικά 
και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμε-
νους, ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω.

2. Αθλητές ηλικίας δεκαπέντε (15) ετών και άνω, εκτός 
των παραπάνω κατηγοριών, δύνανται να κάνουν χρήση 
ανοικτών και ελεύθερων χώρων για προπόνηση φυσικής 
κατάστασης και ενδυνάμωσης σε ολιγομελείς ομάδες 
μέχρι πέντε (5) ατόμων, χωρίς επαφές και χωρίς μπά-
λες ή άλλα κοινόχρηστα όργανα, κρατώντας πάντα τις 
αποστάσεις που αναφέρονται στις οδηγίες ασφαλούς 
άσκησης της Γ.Γ.Α. (https://gga.gov.gr/images/odigies_
asfalous_askisis.pdf ).

3. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώ-
σεις των παρ. 1 και 2 , η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις 
οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστη-
μονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. (https://gga.gov.gr/images/
odigies_asfalous_askisis.pdf ) και τις τυχόν ειδικότερες 
οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διορ-
γανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική 
Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες 
στον ιστότοπο https://gga.gov.gr/component/content/
article/278-covid/2981-covid19-sports.

Άρθρο 5
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής 
για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 
11.5.2020 έως και 17.5.2020, ισχύουν επίσης οι ακόλου-
θοι ειδικότεροι κανόνες: 

1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστη-
μάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των 
λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας.

2. Απαγορεύεται η λειτουργία όλων των καταστημά-
των λιανικού εμπορίου που βρίσκονται σε εκπτωτικά 
καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, εξαιρουμένων των καταστημάτων όπου ασκού-
νται δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από το 
άρθρο 1, τα οποία λειτουργούν υπό την προϋπόθεση 
ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

3. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την 
παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 
1 και 2.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδι-
κασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την 
επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, 
για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμό-
ζεται η 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 παραβά-
σεων 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).

Άρθρο 7
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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2020
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  
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