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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19
στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (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 Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 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 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
(δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 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
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(Α’ 159),
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(ζ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
(η) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
(θ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4),
(ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180),
(ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
(ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και
(ιγ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59626/25.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από
τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια
Αττικής (Β’ 4134)».
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3958), όπως έχει τροποποιηθεί με
την υπό στοιχεία Δ1/Γ.Π.οικ.55825/18.9.2020 (Β’ 4016)
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών και έχει παραταθεί με
την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.60943/30.9.2020 (Β’ 4259)
κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14.9.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
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Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής
αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων
και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών
που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής
και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων
ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από
την 16η.9.2020 έως και την 30η.9.2020, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3952), η
ισχύς της οποίας έχει παραταθεί με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.60936/30.9.2020 (Β’ 4258) κοινή απόφαση
των ιδίων Υπουργών, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55169/11.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.9.2020
έως και 31.10.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας
υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 3879), όπως εκάστοτε ισχύει.
6. 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).
7. Την από 1.10.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
8. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.61723/2.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 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 1
Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα ισχύει εντός της Περιφέρειας Αττικής κατά
το χρονικό διάστημα από τις 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
5.00 π.μ. έως και τις 12 Οκτωβρίου 2020.
Άρθρο 2
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Αναστέλλεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(α) Υπηρεσίες μπαρ που παρέχονται από χορευτικό
κέντρο (ΚΑΔ 56301001).
(β) Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ (ΚΑΔ 56301009).
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(γ) Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-καφωδείο (ΚΑΔ 56301010).
(δ) Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-μπουάτ (ΚΑΔ 56301011).
(ε) Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης-ντισκοτέκ (ΚΑΔ 56301012) και
(στ) Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών (ΚΑΔ 90041009).
2. Η αναστολή της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει τη διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις του παρόντος.
3. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Άρθρο 3
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων
σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις
1. Τίθεται ανώτατο όριο εννέα (9) συμμετεχόντων σε
οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε
ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς
χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων
συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και
του ν. 4703/2020 (Α’ 131). Ειδικώς σε γάμους, βαπτίσεις,
κηδείες, καθώς και τις συνδεόμενες με τις τελετές αυτές
δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις τίθεται ανώτατο όριο είκοσι (20) συμμετεχόντων.
2. Η παρ. 1 δεν καταλαμβάνει:
(α) τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παρ. 1 του άρθρου 4 και (β) τη λειτουργία
θερινών κινηματογράφων του άρθρου 6.
(γ) Τη διενέργεια πρακτικών δοκιμασιών που διεξάγονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) σε ανοικτούς χώρους.
3. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
(α) Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
(β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις
της παρ. 1 επιβάλλεται για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη
δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) ημερολογιακές ημέρες.
(γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, για την
πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Άρθρο 4
Κανόνες λειτουργίας καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος
1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12:00 τα μεσάνυχτα
έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων/
ΚΑΔ 56.10, υπηρεσιών γευμάτων που παρέχονται από
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κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)/ΚΑΔ 56.10.19.01, παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
(catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των
οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης
κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Οι
δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου
μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων
(delivery), τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο
από το κατάστημα (take away) τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών, καθώς και
drive-through και εξαιρουμένης πάντως της παροχής
αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων
που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται
από τους ΚΑΔ της παρούσας. Η παρούσα καταλαμβάνει
και τις όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των
τουριστικών καταλυμάτων.
2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε
τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι έξι
(6) άτομα.
3. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
(α) Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 1 επιβάλλεται
στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τρεις (3)
ημερολογιακές ημέρες και στη δεύτερη παράβαση αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
(β) Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 2 επιβάλλονται:
(βα) Στην επιχείρηση στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και στη
δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ,
(ββ) στα φυσικά πρόσωπα για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 5
Αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων λιανικής πώλησης αγαθών
1. Η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εντός των
πρατηρίων υγρών καυσίμων), κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αναστέλλεται
από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης
ημέρας. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων
και τους αυτόματους πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης
πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών.
2. Για το χρονικό διάστημα της παρ. 1 επιτρέπονται
οι εργασίες προετοιμασίας, παραγωγής και συντήρησης από το προσωπικό εργασίας των επιχειρήσεων της
παρ. 1.
3. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση
της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση του παρόντος διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
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Άρθρο 6
Προσωρινή αναστολή πραγματοποίησης
συναυλιών και λειτουργίας χειμερινών
κινηματογράφων και θεάτρων, καθώς
και θερινών θεάτρων
1. Αναστέλλεται προσωρινά η πραγματοποίηση συναυλιών σε οποιονδήποτε χώρο, η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων για τους σκοπούς διεξαγωγής
ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων, καθώς και η διεξαγωγή πάσης φύσεως παραστατικών τεχνών σε οποιονδήποτε χώρο. Από την αναστολή εξαιρείται η λειτουργία
των θερινών κινηματογράφων.
2. Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν συναυλίες ή λειτουργούν κινηματογράφους
και θέατρα κατά παράβαση της παρ. 1, επιβάλλεται για
κάθε παράβαση του παρόντος διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας θερινών κινηματογράφων
1. Κατά τη λειτουργία των θερινών κινηματογράφων
τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες:
(α) Το προσωπικό και οι θεατές, τόσο κατά την προσέλευση και αποχώρηση όσο και κατά τη διάρκεια της
προβολής, υποχρεούνται στη χρήση μη ιατρικής μάσκας
προστασίας.
(β) Διασφαλίζεται η δημιουργία κενού χώρου ή κενής
θέσης ανά δύο (2) καθήμενους, κατά τρόπον ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%).
2. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
(α) Σε περίπτωση παράβασης της περ. (β) της παρ. 1
επιβάλλεται στην επιχείρηση στην πρώτη παράβαση,
διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και στη
δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) ημερολογιακές ημέρες.
(β) Σε περίπτωση παράβασης της περ. (α) της παρ. 1
από το προσωπικό, επιβάλλεται στην επιχείρηση για
κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
(γ) Σε περίπτωση παράβασης των περ. (α) και (β) της
παρ. 1 από τους θεατές, επιβάλλεται για κάθε παράβαση
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 8
Κανόνες λειτουργίας λαϊκών αγορών
1. Οι λαϊκές αγορές της περ. 9 του άρθρου 2 του
ν. 4497/2017 (Α’ 171) λειτουργούν ως ακολούθως:
(α) Οι πωλητές και οι καταναλωτές υποχρεούνται στη
χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.
(β) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους,
συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%) ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγούς και επαγγελματίες αντιστοίχως).
(γ) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά,
πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές
αγορές ευθύνης τους.
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(δ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο
κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
2. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
(α) Σε περίπτωση παράβασης της περ. (α) της παρ. 1
επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
(β) Σε περίπτωση παράβασης των περ. (β) και (γ) της
παρ. 1 επιβάλλεται στον φορέα λειτουργίας της λαϊκής
αγοράς στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες
και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας
της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
(γ) Σε περίπτωση παράβασης της περ. (δ) της παρ. 1
επιβάλλονται για αμφότερους τους πωλητές στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες και στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες.
Άρθρο 9
Μέτρα προστασίας σε χώρους εργασίας
1. Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους και
ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας
προστασίας. Από την υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργάζονται σε ατομικό χώρο,
χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 1 επιβάλλεται
για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
3. Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες
γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και δύναται να πραγματοποιείται
μέχρι τις 16:00 για όσες υπηρεσίες λήγει μέχρι τις 15:00
σύμφωνα με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10
Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες
ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. Για τις παραβάσεις των άρθρων 3, 4, 7 και 8, ως
προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των
παραβάσεων της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωση και
είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία
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Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3958), όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Για τις παραβάσεις των άρθρων 2, 5 και 6, ως προς τις
αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων
της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση
του κοινού εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1275).
Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις
1. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας, όπου προβλέπεται στην παρούσα, εξαιρούνται:
(α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα
κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, και
(β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.
2. Οι υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 (Β’3958)
και Δ1α/Γ.Π.οικ. 56344/14.9.2020 (Β’ 3952) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται
και εντός της Περιφέρειας Αττικής, εφόσον δεν θεσπίζεται δια της παρούσας ειδικότερη διάταξη.
3. Ειδικώς ως προς τους κανόνες τήρησης αποστάσεων
στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες εφαρμόζεται και εντός
του πεδίου εφαρμογής της παρούσας η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.55169/11.9.2020 (Β’ 3879) κοινή υπουργική
απόφαση.
4. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59626/25.9.2020 (Β’ 4134)
κοινή υπουργική απόφαση καταργείται από την έναρξη
ισχύος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας
του Πολίτη

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας

Πολιτισμού και
Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02043240210200004*

