
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 51352 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.

50176/6.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-

στασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών, Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του μέτρου 

της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιο-

ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Β’ 3330). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 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 «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 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 Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ζ) του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

η) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

θ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180),

ια) του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),

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

ιγ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ιδ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιε) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299) 
και

ιστ) της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του μέτρου 
της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3330).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προ-
στασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
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και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την ανάγκη υποχρεωτικής χρήσης μάσκας υπό τις 
ειδικότερες προϋποθέσεις της παρούσας, προκειμένου 
να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπό-
ψη των επιδημιολογικών δεδομένων.

5. Την από 13.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51351/14.8.2020 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:

Άρθρο μόνο
Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του μέτρου της 
υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3330) επέρχονται 
οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α
Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε υπαίθριες 
συναθροίσεις

Σε οποιαδήποτε υπαίθρια συνάθροιση δεν τηρείται 
ελάχιστη απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των πα-
ρευρισκομένων επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη 
ιατρικής μάσκας προστασίας».

2. Προστίθεται άρθρο 3Β ως εξής:

«Άρθρο 3Β
Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε χώρους υψηλού 
συγχρωτισμού

Επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας 
προστασίας σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού στο σύ-
νολο της Επικράτειας, ως εξής:

α) Στους διαμένοντες και εργαζομένους στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), σε όλες τις ανοιχτές 
δομές φιλοξενίας, καθώς και σε κάθε είδους δομή και 
χώρο υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών.

β) Στους διαμένοντες, ωφελούμενους και εργαζομέ-
νους σε ανοικτές και κλειστές δομές παροχής υπηρεσι-
ών κοινωνικής φροντίδας, δημόσιες και ιδιωτικές, ιδίως 
σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως 
πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών 
ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, 
κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας 
(υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, 
κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προ-
στασίας και κέντρα κοινότητας.

γ) Εντός στρατοπέδων».
3. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 5
 Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση των άρθρων 1 έως 3Β 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. Η παρ. 2 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
«2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες 

των άρθρων 1, 2, 3Α και 3Β επιβάλλεται για κάθε πα-
ράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Ανάπτυξης και 
Υπουργός Οικονομικών  Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη Εθνικής Άμυνας
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας και Υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων  Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ 
ΒΡΟΥΤΣΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΙΚΙΛΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   
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