
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49329 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48967/ 

31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-

κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-

σίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 

«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρή-

σης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της 

Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 (Β΄3162). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 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 κανονικό-
τητα» (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’ 76),

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

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (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. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180),

ι) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

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

ιβ) 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.48967/31.7.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου 
της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους 
στο σύνολο στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3162).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης 
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνά-
θροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιο-
ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165).

4. Την ανάγκη υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των πλοίων, κα-
θώς και απαγόρευσης πραγματοποίησης εκδηλώσεων 
διασκέδασης σε αυτά, προκειμένου να προστατευθεί η 
δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιο-
λογικών δεδομένων.

5. Την από 3.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.
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6. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.49328/3.8.2020 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
1. Μετά το άρθρο 2 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48967/ 

31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολί-
τη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής 
χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο στο 
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3162), προστίθεται 
νέο άρθρο 3 και τα υφιστάμενα άρθρα 3, 4, 5 και 6 ανα-
ριθμούνται σε 4, 5, 6 και 7. Ο τίτλος και το περιεχόμενο 
του νέου άρθρου 3 έχουν ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε πλοία

«Από την Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020 μέχρι και την Τρίτη, 
18 Αυγούστου 2020:

α) είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημό-
σιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των 
επιβατηγών και επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων, 
των ημερόπλοιων, των θαλασσίων ταξί και των λαντζών,

β) απαγορεύεται η οργάνωση και πραγματοποίηση εκ-
δηλώσεων διασκέδασης στα πλοία και σκάφη της περ. α).».

2. Το πρώην άρθρο 3 και νυν άρθρο 4 της ίδιας ως 
άνω κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς την 
υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/
31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα 
προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσί-
ες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν 
θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.».

3. Το πρώην άρθρο 4 και νυν άρθρο 5 της ίδιας ως 
άνω κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Από την υποχρέωση των άρθρων 1 έως 3 εξαιρούνται 
α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται 
για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλλη-
λα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων 
και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.».

4. Το πρώην άρθρο 5 και νυν άρθρο 6 της ίδιας ως 
άνω κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«1. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν 
τους κανόνες του άρθρου 1, με αιτιολογημένη πράξη 
της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται στην επιχείρηση για 
κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ.

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες 
των άρθρων 1 και 2 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, επιβάλλεται 
κατά περίπτωση:

α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα 
μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πε-
νήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειρι-
στή και τον πλοίαρχο διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) 
ευρώ.

4. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση 
των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη 
προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενη-
μέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27 
και 29 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β’ 3165) 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.».

5. Η παρ. 1 του πρώην άρθρου 6 και νυν 7 της ίδιας 
ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«1. Η παρούσα ισχύει από την 1η Αυγούστου 2020 έως 
την 31η Αυγούστου 2020 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
σε ειδικότερη διάταξη.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
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Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ     

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032240308200002*




