
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41734 
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/

18.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 

του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης απο-

στάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παρα-

λίες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος 

από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - 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’ 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» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (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 Υπουργείου Εσω-
τερικών» (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).
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6. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35444/9.6.2020 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 παραλί-
ες στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύος από τις 
9.6.2020 έως και τις 23.6.2020» (Β’ 2216).

7. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.40381/27.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κα-
νόνες 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’ 2601).

8. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 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, ισχύος από τις 
18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420).

9. Τις από 29.5.2020, 2.6.2020 και 2.7.2020 εισηγήσεις 
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

10. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, 
προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον 
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την 
περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κα-
νονικότητα.

11. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.41733/2.7.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινής 

απόφασης 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, ισχύος από τις 
18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420), παρατείνεται 
από τη λήξη της έως και τις 16.7.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Ανάπτυξης και 
Οικονομικών  Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας Εργασίας και 
του Πολίτη  Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΙΚΙΛΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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