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 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 συ-
νεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» 
(Α’ 90), που 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), 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),

γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του 
άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), που κυρώθηκε με το άρ-
θρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),

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. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

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

ια. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30603/15.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες 
τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη 
παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1861).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.31972/22.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες 
τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη 
παραλίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1982).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33475/1.6.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης 
αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες 
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από 2.6.2020 
έως και τις 8.6.2020» (Β’ 2095).

5. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34429/3.6.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης 
αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες 
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από 5.6.2020 
έως και τις 15.6.2020» (Β’ 2144).

6. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών 
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και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2168).

7. Τις από 29.5.2020 και 2.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

8. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυ-
νο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

9. Την υπ’ αρ. Β1/οικ.35384/9.6.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας πάσης φύσεως επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται παραλίες

1. Στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις, που εκμεταλλεύονται παραλίες, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν 
την τήρηση των ακόλουθων κανόνων:

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ Τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας
παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο

Πληθυσμός ατόμων
(πελάτες)

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και 
παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται παραλίες)/93.29.11.00
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων 
λουτρών/93.29.11.02
Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών 
η και καθισμάτων παραλιών 
(πλαζ)/93.29.11.05

Μέχρι 1.000 τ.μ. 40 άτομα

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ Ειδικές απαιτήσεις

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και 
παραλιών (μόνο για τις επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται παραλίες) 

- Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται 
το μήκος των τεσσάρων (4) μέτρων, διασφαλίζοντας παράλληλα ως 
προς τις ανοιχτές ομπρέλες κατ’ ελάχιστο απόσταση ένα (1) μέτρο
μεταξύ των περιμέτρων των σκιάστρων τους.

/93.29.11.00
Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων 
λουτρών/93.29.11.02
Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και 
καθισμάτων παραλιών (πλαζ)
/93.29.11.05

-Ορίζεται μέγιστος αριθμός δύο (2) ξαπλωστρών ανά ομπρέλα, με 
εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών με ανήλικα τέκνα.
-Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ξαπλωστρών που βρίσκονται κάτω 
από διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται το ενάμισι (1,5) μέτρο.
-Επιτρέπεται η ατομική άθληση. Δεν επιτρέπονται τα ομαδικά 
αθλήματα που προϋποθέτουν σωματική επαφή.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ Ειδικές απαιτήσεις

Δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστιατορίων και κινητών μονάδων 
εστίασης/56.10 και παροχής ποτών
/56.30 που προσφέρονται από 
υγειονομικού τύπου κατάστημα σε 
ενιαίο χώρο με την παραλία (αμμουδιά).

-Παροχή προϊόντων σε πακέτο (takeaway) και delivery στο σημείο 
έκθεσης (ξαπλώστρα).
-Επιτρέπεται στον χώρο του υγειονομικού καταστήματος η 
παρασκευή γευμάτων και ροφημάτων τηρώντας τα ατομικά 
μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην υπ’ αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.34781/4.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2168).
-Απαγορεύεται η διοργάνωση εκδηλώσεων που προκαλούν 
συνάθροιση καταναλωτών (πάρτυ κ.λπ.).
-Απαγορεύεται για τους πελάτες η χρήση των μπαρ (όπου υπάρχουν) 
για την παραμονή τους.
-Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο 
λειτουργίας του καταστήματος, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.34781/4.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2168).
- Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ πελατών ορίζεται το ενάμισι (1,5) 
μέτρο.
-Ισχυρή σύσταση μάσκας για τους εργαζόμενους.

2. Το προσωπικό των οργανωμένων παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής 
(WC, αποδυτήρια, ντους) αναρτώντας πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης που θα επιδεικνύεται στις αρχές 
ελέγχου.
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3. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απολυμαίνουν τις ξαπλώστρες μετά από κάθε εναλλαγή της μίσθωσης αυτών 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται πετσέτα υποχρεωτικά με ευθύνη του λουόμενου.

Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύ-
νευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 
από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα 
από δεκαπέντε(15) έως είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Παράβαση/ανά 
περίπτωση Μη 
τήρηση της αναλογίας 
ατόμων/τ.μ.- 
απόσταση αξόνων 
ομπρελών –ελάχιστη 
απόσταση μεταξύ 
ξαπλωστρών

Κυρώσεις

Υπηρεσίες πάρκων 
ψυχαγωγίας και 
παραλιών (μόνο για 
τις επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται 
παραλίες) /93.29.11.00 
Υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης 
θαλάσσιων λουτρών 
/93.29.11.02 
Υπηρεσίες μίσθωσης 
ομπρελών ή και 
καθισμάτων παραλιών 
(πλαζ)/93.29.11.05

Για επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται 
επιφάνειες παραλιών 
έως δύο χιλιάδες 
(2.000) τ.μ.

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του 
ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ
25%-50%, εννιά χιλιάδες πεντακόσια (9.500) ευρώ
50%-75%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ
>75%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

Για επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται 
επιφάνειες παραλιών 
από δύο χιλιάδες 
(2.000) τ.μ. έως δέκα 
χιλιάδες (10.000) τ.μ.

1η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του 
ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
25%-50%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ
50%-75%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ
>75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

Για επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται 
επιφάνειες παραλιών 
άνω των δέκα 
χιλιάδων (10.000) τ.μ.

1η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
- Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του 
ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ
25%-50%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ
50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
>75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ Παράβαση/ανά 
περίπτωση Κυρώσεις (για κάθε παράβαση)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22722 Τεύχος B’ 2216/09.06.2020

Δραστηριότητες
υπηρεσιών 
εστιατορίων και 
κινητών μονάδων
εστίασης/56.10 και
παροχής ποτών/56.30 
που προσφέρονται 
από υγειονομικού 
τύπου
κατάστημα που
εκμεταλλεύονται σε 
ενιαίο χώρο με την
παραλία (αμμουδιά).

-Μη τήρηση των 
κανόνων ατομικής 
προστασίας. 
-Διοργάνωση 
εκδηλώσεων 
που προκαλούν 
συνάθροιση 
καταναλωτών (πάρτυ 
κ.λπ.). -Χρήση των 
μπαρ (όπου υπάρχει) 
για την αναμονή των 
πελατών.

1η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες

2. Όταν η διαχείριση/εκμετάλλευση των παραλιών, ξαπλωστρών και ομπρελών πραγματοποιείται από νομικό ή 
φυσικό πρόσωπο που φέρει τους ΚΑΔ: δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/56.10 
και δραστηριότητες παροχής ποτών/56.30, ισχύουν οι προϋποθέσεις και κυρώσεις της παρ. 1.

Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσης για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση 
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενο-
τήτων, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο 
προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους, ελέγχους κατόπιν καταγ-
γελίας καθώς και από κοινού ελέγχους όπου απαιτείται, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη τους υπηρεσία 
ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν υποχρεωτικώς 
την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.

3. Οι αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλ-
λουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων,στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών κυρώσεων σύμφωνα 
με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4.

Άρθρο 4
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων

1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 3 μέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν ελέγχους για την τήρηση 
της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα).

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής Προστίμου 
και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), εφόσον συντρέχει 
περίπτωση κατά το άρθρο 2. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή 
οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου δια-
πιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία δυο (2) εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής 
και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. 
Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 
Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 
ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγ-
ματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης 
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός 
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δύο (2) εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες Αρχές της 
παρ. 1 του άρθρου 3, με απόφαση του Προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας ή της Αρχής, συγκροτείται τριμελής επι-
τροπή, η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών 
τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα 
συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται 
ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορ-
ριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες διοικητικές 
πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας 
της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα) από τον Προϊστά-
μενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική 
απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή 
αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου 
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φο-
ρέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση 
της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.

Άρθρο 5
Επιβολή προστίμων

1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη 
της αρμόδιας Αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων 
που προβλέπονται στην παρούσα.

2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που 
τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστο-
λής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτή-
ματος Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο 
Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περι-
γράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται 
το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συ-
μπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακο-
λούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, 
ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του 
ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης 
μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρή-
σεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια 
Αρχή, το οποίο αποτελεί το νόμιμο τίτλο βεβαίωσης 
παράβασης.

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμε-
ται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη 
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας αρ-
μόδιων Αρχών.

4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όρ-
γανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της πα-
ράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επι-
χείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της 
ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου 
Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση 
κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου, 
αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη 
γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο 

δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια 
του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει 
οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το 
όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 6
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας 
πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυ-
ροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Ανα-
στολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου 
(e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, 
είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/
e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παρά-
βολα), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), 
είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα 
εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον 
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 
«Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».Αντίγραφο του 
παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης 
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την 
υποβολή αντιρρήσεων.

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του 
προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή 
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής 
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτ-
λος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να 
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - 
Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).

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.

Άρθρο 8
Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 9 Ιουνίου 2020 
έως και τις 23 Ιουνίου 2020.

2. Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34429/3.6.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 2144) καταργείται 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

   Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  




