
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και 

Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΗ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
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) του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76),

δ) της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

ε) 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» (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

ζ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

η) 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),

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

ι) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ια) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α’ 168),

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

ιγ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),

ιδ) του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ιε) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α’ 136),

ιστ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ιζ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180) και

ιη) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

4. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

5. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β’ 3298).

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
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στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημή-
τριο Οικονόμου» (Β’ 3107).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

8. Την υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).

9. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 
459/19.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μετα-
φορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

10. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 69863/2.11.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4829),

11. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης 
σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, που συνίστανται 
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και οι οποίοι, ενόψει των τρεχόντων επιδη-
μιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως αναγκαία 
την επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περι-
ορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και περαιτέρω 
μέτρων προστασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσ-
σαλονίκης και Σερρών από τις 3.11.2020 και ώρα 06:00 
έως και τις 17.11.2020 και ώρα 05:59.

12. Την από 2.11.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

13. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.69918/2.11.2020 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 πρώτο
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν στις Περιφερειακές 
Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από 
την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την 
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05:59.

Άρθρο δεύτερο
Περιορισμός κυκλοφορίας

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείω-

ση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως 
αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφο-
ρίας των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προ-
ϋποθέσεις του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου 
άρθρου. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυ-
βέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς 
Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, 
Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπερι-
φερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθη-
κόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας 
και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό, νοση-
λευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και 
βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των 
αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών 
υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών 
ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 (Β’ 4829) κοινής υπουργικής 
απόφασης για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 
Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσω-
πικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν 
στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξω-
τερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.

3. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε πε-
ριορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση 
ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. Επιβατη-
γά, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα κυκλοφο-
ρούν για τους λόγους των άρθρων τρίτου, τέταρτου και 
πέμπτου μόνο με τον οδηγό και έως έναν (1) επιβάτη. 
Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμενου εδα-
φίου οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην του οδηγού, 
ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ οίκον 
παραμονή τους υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύ-
νατη. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα 
που μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας 
από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του. Ειδικώς η 
λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού από 
και προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη βε-
βαίωσης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, 
από το οποίο προκύπτει η διαδρομή του οχήματος, και 
υπό την προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο 
του πενήντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων 
επιβατών.

Άρθρο τρίτο
Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας

1. Από τις 5.00 έως τις 21:00 επιτρέπονται οι μετα-
κινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, 
προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες 
επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περι-
οριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη 
διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο.
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γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρ-
μακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκο-
μείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από 
σχετική επικοινωνία).

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών 
ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη 
αποστολή τους.

ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους 
που βρίσκονται σε ανάγκη.

ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους 
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέ-
ων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από 
γονέα ή κηδεμόνα.

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με 
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση 
της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι 

δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορι-
σμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή 
ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπό-
θεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύ-
γου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται 
σχετική ανάγκη.

ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η 
μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας 
του πολίτη.

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 1 πρέπει 
ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνο-
μική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση 
κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για τις περ. (α) 
και (ιβ) της παρ. 1, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια ή 
διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας του πο-
λίτη σύμφωνα με τις ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και 
παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, 
από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθε-
ρου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο, 
περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και 
τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωρά-
ριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 
υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. 
Για την περ. (β) της παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης είναι πά-
για, παρέχεται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής 
μονάδας περιέχει δε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/
της μαθήτριας, τον τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του 
σχολείου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώ-
ρησης του μαθητή/της μαθήτριας (βεβαίωση τύπου Α).

3. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 1, 
η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση 
και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδια-

φερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το 
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προ-
ορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο 
της μετακίνησης (βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από 
την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώ-
νονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν 
τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 
13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερο-
μένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το 
περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται 
στον ιστότοπο forma.gov.gr. Για την περ. (ι) της παρ. 1 
απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμ-
βάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/
bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Για την περ. (ιγ) της 
παρ. 1 απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του 
πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα ή οι 
ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο οποί-
ος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. Οι βε-
βαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλω-
σης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δήλωση 
επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Άρθρο τέταρτο
Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας

Από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινή-
σεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά 
αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς 
την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια 
της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση 
σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νο-
σοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά 
από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο 
ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετα-
κίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου τρίτου.

Άρθρο πέμπτο
Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας

1. Αναστέλλονται οι αεροπορικές και σιδηροδρομικές 
συνδέσεις προς το εξωτερικό.

2. Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) 
από και προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς 
τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης 
κατοικίας. Στην περ. α) ο εργαζόμενος θα πρέπει να 
φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις (βεβαίωση τύπου Α’ και 
βεβαίωση τύπου Β’). Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ 
εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του 
άρθρου τρίτου.

Άρθρο έκτο
Ειδικοί κανόνες και αναστολή λειτουργίας 
δημοσίων υπηρεσιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων 
και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού

Κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας ισχύουν τα μέ-
τρα του επιδημιολογικού επιπέδου αυξημένου κινδύνου 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 (Β’ 4829) 
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κοινής υπουργικής απόφασης με τις ακόλουθες διαφο-
ροποιήσεις:

1. Δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις λει-
τουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της 
υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου τους, σύμφωνα 
με τις οικείες διατάξεις.

2. Η λειτουργία των δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων 
και κτηματολογικών γραφείων αναστέλλεται υπό τους 
ειδικότερους όρους και με τις εξαιρέσεις του Παραρ-
τήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

3. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τε-
λετών υπό τους ειδικότερους όρους του Παραρτήματος 
ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

4. Αναστέλλεται η λειτουργία των αρχαιολογικών χώ-
ρων και των ανοιχτών (υπαίθριων) μουσείων.

5. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 
20:30.

6. Aναστέλλεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων των 
σημείων 24, 25, 27, 28, 31 και 32 της παρ. 1 του άρθρου 
1 του Α’ Μέρους της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/
2.11.2020 (Β’ 4829) κοινής υπουργικής απόφασης, ήτοι 
α) του λιανεμπορίου, β) των κομμωτηρίων και των υπη-
ρεσιών προσωπικής υγιεινής (αποτρίχωσης, θεραπείας 
με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες κ.λπ.), γ) της λει-
τουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του επιπέδου 
αυξημένου κινδύνου του σημείου 19 της παρ. 1 του 
άρθρου 1 της ίδιας ως άνω κοινής υπουργικής από-
φασης ως προς την περ. α), μόνο κατά το μέρος που 
αφορά στους αγώνες, και ως προς την περ. γ), καθώς 
και των υπηρεσιών πίστας καρτ, δ) των δραστηριοτή-
των σχολών ερασιτεχνών και επαγγελματιών οδηγών, 
επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων και οδηγών, ε) 
των ζωολογικών κήπων και φυσικών βιότοπων, στ) των 
προβών, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών γυρι-
σμάτων και ζ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων και συναφών υπηρεσιών. Αναστέλλονται 
οι ΚΑΔ των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας.

7. α) Ειδικώς ως προς τα σχολεία κατά παρέκκλιση 
του δευτέρου εδαφίου της περ. β) του άρθρου 11 του 
Μέρους Β’ της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 
(Β’ 4829) κοινής υπουργικής απόφασης αναστέλλεται 
η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των Λυκείων Γε-
νικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
καθώς και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και διενεργεί-
ται σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία κατ’ εφαρ-
μογή της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β’ 3882) 
κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) όμοια 
απόφαση.

β) Οι πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές, πλην των 
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και με την επιφύλαξη της υποπαρ. α), λειτουργούν 
μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης. Στις δομές του προη-
γούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και τα φρο-
ντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκ-

παίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα 
ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς 
δομές.

Άρθρο έβδομο
Αρμόδιες αρχές

1. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμο-
γής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων 
και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυ-
ρώσεων είναι οι αρχές του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 (Β’ 4829) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό 
κυκλοφορίας των άρθρων δεύτερου έως και πέμπτου 
επιβάλλεται, με απλή πράξη των αρχών της παρ. 1, σύμ-
φωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, 
όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ για κάθε παράβαση.

3. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που λει-
τουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας 
του άρθρου έκτου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Στα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας επι-
βάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

4. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι 
τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο όγδοο
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση 
πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων 
ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα 
συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού 
της κυκλοφορίας

1. Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνο-
νται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά έκα-
στης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διά-
στημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας 
εντός των καταυλισμών, υπό την επιφύλαξη των κατ’ 
εξαίρεση επιτρεπόμενων μετακινήσεων της παρούσας. 
Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη 
συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρη-
σιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση 
ενημέρωση των πληθυσμών αυτών.

2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετα-
κινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε 
κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους 
παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περί-
θαλψη.

3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων με-
ριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου 
συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων 
και δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βα-
σικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο 
δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει 
διεύθυνση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από 
τον ίδιο στην αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου 
της παρ. 2 σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακι-
νούνται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ/ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ/

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Α.
1. Αναστέλλονται προσωρινά:
α) Οι εργασίες των δικαστικών σχηματισμών των τα-

κτικών διοικητικών δικαστηρίων και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη δι-

ενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών 
ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης της παρα-
γραφής των συναφών αξιώσεων.

2. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαί-
ρεση της παρ. 1:

α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής δια-
ταγής,

β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσω-
ρινής δικαστικής προστασίας,

γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά 
της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανά-
κλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδο-
νται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3-6 του 
άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α’ 212),

δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

ε) διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη 
χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, καθώς και 
επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και

στ) δημοσιεύονται αποφάσεις.
Β.
1. Αναστέλλεται η λειτουργία των πολιτικών δικαστη-

ρίων, των ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών 
και ειδικότερα:

α) Των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δι-
καστηρίων,

β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη 
διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργει-
ών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των 
εισαγγελιών, καθώς και της παραγραφής των συναφών 
αξιώσεων,

γ) των, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασιών ανα-
γκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηρια-
σμών.

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1:
α) Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, 

οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προ-
σωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ 
έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν 
με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας,

β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον 
αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των δια-
τάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,

γ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου 
των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκω-
τών Εφετείων, εφόσον κατά τη σύνοδο είναι προσδιο-
ρισμένες προς εκδίκαση υποθέσεις που εμπίπτουν στις 
περ. δ’ και ε’, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για 
την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέ-

σεων ασφαλιστικών μέτρων εφόσον προβλέπεται τέτοια 
κλήρωση,

δ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά 
κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπλη-
ρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής 
κράτησης,

ε) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο 
χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός 
του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστο-
λής μέχρι και τις 30.6.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, 
κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών,

στ) η δημοσίευση αποφάσεων.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερο-

μηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για 
δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστο-
λής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, απο-
φασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου 
διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω 
εξαιρέσεων.

4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορί-
ζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 
εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και 
εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του 
οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγο-
ντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα 
ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσι-
ών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης 
αυτών.

5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις 
αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών 
υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, 
εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς 
και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του 
διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρα-
κτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα 
ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με 
αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.

6. Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση οποιασ-
δήποτε ενέργειας, που αφορά στη λειτουργία των δικα-
στικών υπηρεσιών και των εισαγγελιών γίνονται, εφόσον 
είναι εφικτό, εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών 
μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, 
μαρτύρων και συνηγόρων, η κατά την περ. ε’ της παρ. 2 
και την παρ. 3 διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δι-
κασίμου γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας 
στον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου 
και, αν το Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτάται 
και σε αυτήν.

7. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στα 
στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες των εν λόγω 
Περιφερειακών Ενοτήτων.

Γ.
Αναστέλλεται η λειτουργία κάθε εκπαιδευτικής και 

επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα 
δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω 
της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυ-
ακής εφαρμογής.
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Δ.
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδή-

ποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες 
και την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμό-
ζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Ε.
Αναστέλλεται η λειτουργία των έμμισθων και άμισθων 

υποθηκοφυλακείων, του κτηματολογικού γραφείου Θεσ-
σαλονίκης καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και 
υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», 
ως ακολούθως:

Αναστέλλονται:
α) οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος 

των αρχείων,
β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, 

καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποι-
ητικών και αντιγράφων και

γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.
Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοι-

κητικές λειτουργίες των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, 
του κτηματολογικού γραφείου Θεσσαλονίκης, καθώς 
και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημά-
των του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στις ως άνω 
περιοχές.

Ειδικά για τα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστή-
ματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» όπου προ-
βλέπεται και παρέχεται ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης, 
έκδοσης και λήψης πιστοποιητικών με σχετική απόφαση 
του ΔΣ του Φορέα κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5), αυτή 
εξακολουθεί να λειτουργεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας 
αναστέλλεται η τέλεση, με την παρουσία φυσικών προ-
σώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους 
λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και 
πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαι-
ρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους 
και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού 
καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, 
τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκεί-
ας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στις 
περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, για 
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών 
συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής 
τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και 
μόνο από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λει-
τουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως 
ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποί-
ων δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώ-
ρους λατρείας εκτός των Μητροπολιτικών Ναών, στους 
οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), και υπό 
την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατό-
μου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα 
δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέ-

ντων προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή 
μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι θύρες εισόδου 
και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές 
και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύ-
θυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται 
στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέλεσης λει-
τουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε 
είδους θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως 
άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε 
είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή 
τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή 
μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του απολύτως 
αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμ-
βάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 
δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή 
άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσε-
ων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, 
οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ 
εξαίρεση τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, 
ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών που 
προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους 
λατρείας που βρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτι-
ρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, 
κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και 
οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης των περιφερειακών ενο-
τήτων Θεσσαλονίκης και Σερρών κατά το ως άνω χρο-
νικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν δέχονται κοινό 
και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματι-
κές επισκέψεις. Η λατρευτική ζωή των Ιερών Μονών, των 
Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να συνεχί-
ζεται, κατά την κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης 
και κατόπιν έγκρισης του επιχώριου Μητροπολίτη, υπό 
την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας 
άλλος πλην της μοναστικής αδελφότητας και με ανώτατο 
όριο τα δέκα (10) μέλη της μοναστικής αδελφότητας, 
τηρώντας τον κανόνα ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανεί-
ας με ελάχιστη απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους 
και εφόσον τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής που έχουν 
θεσπίσει οι δημόσιες αρχές για την αποφυγή μετάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19.

5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές 
θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και 
ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή και 
η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, 
επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουρ-
γού, του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος του 
αποβιώσαντος και των προσώπων που επιμελούνται της 
ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των λοιπών προληπτι-
κών μέτρων προστασίας και οδηγιών των υγειονομικών 
αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία 
και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή 
εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν 
την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται 
η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιπρόσθετων κλάδων, των οποίων η 
λειτουργία αναστέλλεται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ. Σε περίπτωση πεντα-
ψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ. Σε περίπτωση εξαψήφιου 
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων ΚΑΔ.

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση 
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), 
καθώς και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.τ.λ.)

47.41
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), 
καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και 
αντικατάστασης κινητών συσκευών

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.51
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.τ.λ.)

47.52
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.τ.λ.)

47.53
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.59
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.72
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.τ.λ.)
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47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού 
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο αποξηραμένων 
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο γεωργικών 
σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών 
(εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. 
(47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και 
παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά 
(47.76.77.08), λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για 
τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και 
καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών 
φυτών (47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, 
ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών 
(47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων 
φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την 
παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), λιανικό 
εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών 
υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), 
λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής 
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων 
αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού 
π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.82
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.39.13 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-
line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21)

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής
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96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες 
εκδηλώσεις)

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των 
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in 
a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Υφυπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ     
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*02048310211200012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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