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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.7062
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/
29.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 341).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. 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),
γ. 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),
δ. 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),
ε. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
στ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ζ. 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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η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 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 του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ια. του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
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 Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ιδ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»
(Β’ 341), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.6882/31.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»
(Β’ 341)» (Β’ 346).
3. Την από 29.1.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
4. Την ανάγκη αποφυγής συγχρωτισμού πέριξ χώρων
εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων
σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και επιβολής
αντίστοιχων κυρώσεων.
5. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.7061/1.2.2021 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
17.

ȵʍʏʀɲʍɻ (ʋ.ʖ. ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ [ʋʄɻʆ
ʔʉɿʏɻʏɿʃʙʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ], ʃɲʔɹ,
ʀʆʏɸʌʆɸʏ ʃɲʔɹ, ʃʐʄɿʃɸʀɲ,
ɲʆɲʗʐʃʏɼʌɿɲ, ʃɲʆʏʀʆɸʎ,
catering)
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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 μόνο
1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινή
υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 341), όπως εκάστοτε ισχύει, επέρχονται
οι ακόλουθες αλλαγές:
α. Τροποποιείται το σημείο 17 του πίνακα της παρ. 1Β
του άρθρου 1, με την προσθήκη της απαγόρευσης παραμονής πελατών στον εξωτερικό χώρο επιχειρήσεων
εστίασης, και το εν λόγω σημείο διαμορφώνεται ως εξής:

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ

Ƀɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ
ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take
away), ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
(delivery) ʃɲɿ ʃɲɽʉɷʊʆ
ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ (drive-through)
ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ʄʊɶʘʆ
ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʉʄɿʏʙʆ ʋʉʐ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ,
ʖʘʌʀʎ ʋɳʆʏʘʎ ʏɻʆ ʋɲʌɲʅʉʆɼ
ʋɸʄɲʏʙʆ ʍʏʉʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ɼ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ɸʐɽʑʆɻʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɲʐʏʙʆ.

Ɣ

Ƀɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ
ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take
away), ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
(delivery) ʃɲɿ ʃɲɽʉɷʊʆ
ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ (drive-through)
ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ʄʊɶʘʆ
ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʉʄɿʏʙʆ ʋʉʐ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ,
ʖʘʌʀʎ ʋɳʆʏʘʎ ʏɻʆ ʋɲʌɲʅʉʆɼ
ʋɸʄɲʏʙʆ ʍʏʉʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ɼ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ɸʐɽʑʆɻʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɲʐʏʙʆ.

Ɣ

Ȱʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ,
ɲʆɲʗʐʃʏɼʌɿɲ, ʃɲʔɹ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ɸʆʏʊʎ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆ, ɸʔʊʍʉʆ
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ʅʊʆʉ ʏʉʐʎ
ɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎ ʍɸ ɲʐʏɳ ʃɲɿ ʐʋʊ
ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅɹʏʌɲ ɲʋʉʔʐɶɼʎ
ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ
ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ
Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 3 ɹʘʎ 6, ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ. ȵʋɿʋʄɹʉʆ,
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɸʇɼʎ:

Ɣ

Ȱʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ,
ɲʆɲʗʐʃʏɼʌɿɲ, ʃɲʔɹ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ɸʆʏʊʎ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆ, ɸʔʊʍʉʆ
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ʅʊʆʉ ʏʉʐʎ
ɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎ ʍɸ ɲʐʏɳ ʃɲɿ ʐʋʊ
ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅɹʏʌɲ ɲʋʉʔʐɶɼʎ
ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ
ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ
Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 3 ɹʘʎ 6, ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ. ȵʋɿʋʄɹʉʆ,
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɸʇɼʎ:
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ɲ) ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ
ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ɲʆɲʅʉʆɼ (ʊʖɿ ʊʅʘʎ ʏʘʆ
ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʍʏɲ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ).

ɲ) ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ
ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ɲʆɲʅʉʆɼ (ʊʖɿ ʊʅʘʎ ʏʘʆ
ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʍʏɲ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ).

ɴ) Mɹʖʌɿ ɹʇɿ (6) ɳʏʉʅɲ ɲʆɳ
ʏʌɲʋɹɺɿ.

ɴ) Mɹʖʌɿ ɹʇɿ (6) ɳʏʉʅɲ ɲʆɳ
ʏʌɲʋɹɺɿ.

ɶ) Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ 50% ʏɻʎ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʋɸʌ. 2ɷ’ ʏɻʎ ʋɲʌ. Ȱ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 14 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɉ1ɶ/ȳ.Ʌ/ʉɿʃ.47829/23.3.2017
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
ɉɶɸʀɲʎ (Ȳʚ 2161) ɸʋʀ ʏɻʎ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ
ʘʔɹʄɿʅɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ (ɏȵ/1,3
ʏ.ʅ).

ɶ) Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ 50% ʏɻʎ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʋɸʌ. 2ɷ’ ʏɻʎ ʋɲʌ. Ȱ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 14 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɉ1ɶ/ȳ.Ʌ/ʉɿʃ.47829/23.3.2017
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
ɉɶɸʀɲʎ (Ȳʚ 2161) ɸʋʀ ʏɻʎ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ
ʘʔɹʄɿʅɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ (ɏȵ/1,3
ʏ.ʅ).

ɷ) Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ 40% ʏɻʎ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʋɸʌ. 2ɷ’ ʏɻʎ ʋɲʌ. Ȱ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 14 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɉ1ɶ/ȳ.Ʌ/ʉɿʃ.47829/23.3.2017
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
ɉɶɸʀɲʎ ɸʋʀ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ ʘʔɹʄɿʅɻʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ (ɏȵ/0,70 ʏ.ʅ).

ɷ) Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ 40% ʏɻʎ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʋɸʌ. 2ɷ’ ʏɻʎ ʋɲʌ. Ȱ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 14 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɉ1ɶ/ȳ.Ʌ/ʉɿʃ.47829/23.3.2017
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
ɉɶɸʀɲʎ ɸʋʀ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ ʘʔɹʄɿʅɻʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ (ɏȵ/0,70 ʏ.ʅ).

ɸ) Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɺʘʆʏɲʆɼʎ
ʅʉʐʍɿʃɼʎ.

ɸ) Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɺʘʆʏɲʆɼʎ
ʅʉʐʍɿʃɼʎ.

ʍʏ) Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ/ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ/
ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ.

Ɣ

ʍʏ) Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ/ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ/
ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ.
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ɴ. ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 6 ʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿ ʆɹʉ ʍɻʅɸʀʉ 6 Ȱ, ʘʎ ɸʇɼʎ:
6Ȱ. Ʌɲʌɲʅʉʆɼ ʋɸʄɲʏʙʆ ʍɸ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ɼ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ɸʐɽʑʆɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ

Ʌɲʌɲʅʉʆɼ ʋɸʄɲʏʙʆ
ʍʏʉʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ɼ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ
ɸʐɽʑʆɻʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʏʉ
ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ
17 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ʏɻʎ ʋɲʌ.
1Ȳ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1.

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ (300) ɸʐʌʙ ʍɸ ʃɳɽɸ ʔʐʍɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ/ʋɸʄɳʏɻ

2. Η παρούσα ισχύει από την 2α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τις 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργών
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων

Υγείας

Εσωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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