
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 50361 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/

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, Εσωτερικών, Υπο-

δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιω-

τικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων 

και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτει-

ας, προς περιορισμό της διασποράς του κορω-

νοϊού COVID-19» (Β΄ 3165).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 
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ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού 

τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομι-
κή κανονικότητα» (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 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. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

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

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

ιγ. της υπό στοιχεία υπ’ αρ. Υ44/5.8.2020 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 3299).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.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 
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 3165).

3. Την από 7.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων 
και άλλων μέτρων προστασίας, προκειμένου να προ-
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στατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των 
επιδημιολογικών δεδομένων.

5. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.50358/7.8.2020 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. Οι παρ. 2 και 10 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ1α/

ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασί-
ας 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 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 3165), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Στις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 5610 και 5630, καθώς και 
στους οκταψήφιους αριθμούς αυτών, επιτρέπεται μόνο 
η παρουσία πελατών σε τραπεζοκαθίσματα. Όσες από 
τις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου εκμεταλ-
λεύονται εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους με νόμιμη 
άδεια από την αρμόδια αρχή, δύναται να αναπτύξουν 
τραπεζοκαθίσματα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του 
παρόντος, ακόμη και αν δεν είχαν αναπτύξει έως την 
έναρξη ισχύος της παρούσας. Σε περίπτωση παραβίασης 
της παρούσας παραγράφου, επιβάλλονται στις επιχειρή-
σεις οι κυρώσεις του άρθρου 3 κατά περίπτωση.».

10. Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, οι επιχει-
ρήσεις στις οποίες δεν προκύπτει μέσω της διαδικασίας 
γνωστοποίησης η ωφέλιμη επιφάνεια και λειτουργούν με 
το προγενέστερο του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) καθεστώς, 
οφείλουν να προσκομίζουν στις αρμόδιες ελεγκτικές 
αρχές αντίγραφο ή σκαρίφημα μηχανικού θεωρημένο 
από την οικεία Υγειονομική Διεύθυνση, στο οποίο απο-
τυπώνεται το εμβαδόν της ωφέλιμης επιφάνειας.».

2. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 
(Β΄ 3165) κοινής απόφασης των ιδίων ως άνω Υπουργών 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών 
της περ. 9 του άρθρου 2 και των άρθρων 37 
και 38 του ν. 4497/2017

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η λει-
τουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 
2 και των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), 
επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πω-
λητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο 
κενό - ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας 
από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλω-
τές / κοινό.

2. Επιτρέπεται η λειτουργία νέας υπαίθριας αγοράς 
της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε 
διαφορετική ημέρα από τη νυν λαϊκή αγορά στον Δήμο 
Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται ή επί της 
οδού Εθελοντή Αιμοδότη. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με 
τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα 
και είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από 
το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές /
κοινό.

3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των 
παρ. 1 και 2, μετά από βεβαίωση της μη τήρησης αυτών 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον 
ν. 4177/2013 (Α΄ 173).

4. Σε περίπτωση μη τήρησης της περ. β΄ της παρ. 1 
ισχύει η κύρωση της παρ. 2 του άρθρου 3.».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
48976/31.7.2020 (Β΄ 3165) κοινής απόφασης των ιδίων 
ως άνω Υπουργών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. α) Σε τελετές, όπως γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, 
καθώς και β) σε συνδεόμενες με τις τελετές της περ. α) 
δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, ο ανώτατος 
αριθμός προσκεκλημένων δεν επιτρέπεται να υπερβαί-
νει τα εκατό (100) άτομα, τηρουμένων πάντως και των 
λοιπών διατάξεων της παρούσας.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων
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Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
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