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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815
Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020
(Α’ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και 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» (A’ 64) όπως αυτή κυρώθηκε με
το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του 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. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ι. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιβ. της 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
ιγ. της ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
3. Την ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία
από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
4. Την υπ’ αρ. Β1α/Γ.Π.27814/3.5.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων
δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών,
των ακόλουθων αποστάσεων:

16880

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1647/03.05.2020

Τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας κυρί- Πληθυσμός ατόμων
ως χώρου
(μικτός αριθμός: εργαζόμενοι
(πλην βοηθητικών χώρων)
και πελάτες)
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιΈως 20 τ.μ.
4 άτομα
στών, περιφερειακών μονάδων υπολο4 άτομα + 1 άτομο ανά 10 τ.μ.
γιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα
Από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ.
για την επιφάνεια άνω των 20
καταστήματα/47.41
έως 100 τ.μ.
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
12 άτομα + 1 άτομο ανά 15
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήΆνω των 100 τ.μ.
τ.μ. για την επιφάνεια άνω
ματα/47.42
των 100 τ.μ.
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών,
1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς
Άνω των 300 τ.μ.
όροφο
και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων
και κέντρων αισθητικής/96.02
Υπηρεσίας γυαλίσματος υποδημάτων/96.09.19.08
Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας
Άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν σε
λειτουργία, όπως επιχειρήσεις τροφίμων
- Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη
(υπεραγορές [super markets], παντοπωαπόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ τους
λεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλα-Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.
στεία), φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
Ειδικές απαιτήσεις
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.41
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμέ-Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
να καταστήματα/47.61
- Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφισχέση με το επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
κής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήμα40%
τα/47.62
-Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμέσε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64
νους ή για σκοπούς τροφοδοσίας.
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς
και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76
Υπηρεσίας γυαλίσματος υποδημάτων/
96.09.19.08
Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας
Eπιχειρήσεις/ΚΑΔ
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Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων
και κέντρων αισθητικής/96.02

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων
οδικών μεταφορών/71.20

Επιχειρήσεις τροφίμων (όπως υπεραγορές [super markets], παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία)
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.41
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς
και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76
Υπηρεσίας γυαλίσματος υποδημάτων/
96.09.19.08
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- Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ θέσεων εργασίας
- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
-Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού των
πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα
- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό
- Οι πελάτες, κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών, προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
- Η προσέλευση πελατών, κατόχων φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, είναι δυνατή και χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μέσω
τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
- Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο
οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα
- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα
Ωράριο λειτουργίας
Έναρξη λειτουργίας: 10 π.μ. για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε Αττική (πλην νήσων) και στο πολεοδομικό συγκρότημα
Θεσσαλονίκης

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων Δυνατότητα λειτουργίας τις καθημερινές από 7 π.μ. έως 10 μ.μ. και
και κέντρων αισθητικής/96.02
το Σάββατο από 7 π.μ. έως 9 μ.μ.
2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που
παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, όπως επίσης ελάχιστη
αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ.
Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε
(15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
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Παράβαση
Μη τήρηση της αναλογίας
ατόμων/τ.μ.
Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ.

Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ.
και έως 100 τ.μ.
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Κυρώσεις
1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας
για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών
μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών
καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες

2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από έξι χιλιάδες (6.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης παράβασης,
των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων
και καταναλωτών καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και αναστολή
λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
Για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. 1η παράβαση:
και έως 300 τ.μ.
- Διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών μέτρων
της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών καθ’
υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης
παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των
εργαζομένων και καταναλωτών καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και
αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες
Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ. 1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των τετραγωνικών
μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των εργαζομένων και καταναλωτών
καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1, και αναστολή λειτουργίας για εξήντα
(60) εργάσιμες ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη της προηγούμενης
παράβασης, των τετραγωνικών μέτρων της επιχείρησης και του αριθμού των
εργαζομένων και καταναλωτών καθ’ υπέρβαση των ορίων του άρθρου 1 και
αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες.
Παράβαση
Μη τήρηση της υποχρέωσης
για παρουσία πελατών μόνο
κατόπιν ραντεβού, το οποίο
αποδεικνύεται από σχετικό
κατάλογο

Κυρώσεις
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Δραστηριότητες κομμωτηρίων,
κουρείων και κέντρων
αισθητικής/96.02
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου
οχημάτων οδικών μεταφορών/
71.20
Παράβαση
Μη τήρηση των κανόνων
της παρούσας για το ωράριο
λειτουργίας
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών
υπολογιστών, περιφερειακών
μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.41
Λιανικό εμπόριο
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.42
Λιανικό εμπόριο βιβλίων
σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και
γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.62
Λιανικό εμπόριο αθλητικού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών,
φυτών, σπόρων, λιπασμάτων,
ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.76
Υπηρεσίας γυαλίσματος
υποδημάτων/ 96.09.19.08
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1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Κυρώσεις
1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 3
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και
των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου ισχύει, επίσης, για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.
2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μονίμου
και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης
πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται
η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό
1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό
του ν. 4093/2012 (Α’ 222) μέχρι πέντε (5) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά ενός (1) επιβάτη, πλέον του οδηγού. Κατ’
εξαίρεση, επιτρέπεται και η μεταφορά δεύτερου επιβάτη, εφόσον αυτός είναι συνοδός ατόμου που χρήζει βοηθείας.
2. Για επιβατηγά οχήματα έξι (6) ή επτά (7) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) επιβατών, πλέον του
οδηγού.
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3. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων,
δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν.
4093/2012 (Α’ 222), επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3)
επιβατών πλέον του οδηγού.
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα
επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.
5. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από
τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €),
τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής
χρήσης οχήματα
1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2)
επιβατών πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.),
επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3) επιβατών, πλέον του
οδηγού.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, μόνο εφόσον στο
όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα ανήλικα
τέκνα τους.
4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €),
τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 6
Mέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων,
δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης
κοινού
1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα
πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής
μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από
τους ασθενείς ή επισκέπτες.
2. Στις δημόσιες υπηρεσίες πάσης φύσεως τηρείται, με
ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου, ελάχιστη απόσταση
1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων, όπως επίσης ελάχιστη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. Η εξυπηρέτηση
κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν
προηγούμενου ραντεβού.
3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού που
δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των
ατόμων.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης
μάσκας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
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της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων
(300) ευρώ. Για κάθε παράβαση των κανόνων ελάχιστης
απόστασης και αναλογίας του παρόντος επιβάλλεται, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 7
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’
και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους,
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του
άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του
Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το ένστολο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό
της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των
Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι
επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
(Ε.Α.Δ.).
2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς
ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας και ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη
τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν
υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο
έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
3. Οι άλλες αρμόδιες αρχές της περ. α) της παρ. 1 που
επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις υποχρεούνται να
αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_
gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.
Άρθρο 8
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 7, μέσω των οικείων
οργάνων ελέγχου, διενεργούν ελέγχους για την τήρηση
της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής
Προστίμου. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη
πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η
παράβαση με την παρουσία και σύμπραξη και δεύτερου
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οργάνου ελέγχου από τα αναφερόμενα στην περ. β’ της
παρ. 1 του άρθρου 7. Για την άρνηση παραλαβής και τη
θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης.
Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση
της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο
της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή
αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη
σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο
έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου. Η απόφαση
με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι
πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Αν οι προβληθείσες αντιρρήσεις
απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από
τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής.
Άρθρο 9
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα.
2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που
τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ», βάσει
του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία
του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα
παράβαση και αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις τριπλούν
από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο
επιδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή της έδρας
της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει
ως στέλεχος στην αρμόδια Αρχή, το οποίο αποτελεί το
νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 7 της παρούσας αρμόδιων Αρχών.
4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.,
αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της
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ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση
κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου,
αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη
γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο
δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια
του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει
οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το
όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 10
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω
ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό
Δημόσιο ή αρμόδιος φορέας επιβολής προστίμου), είτε
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από
τις Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται
ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα
και χρηματικές ποινές».
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του
προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής
Προστίμου, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του
παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).
Άρθρο 11
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού
ως προς την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων
ηλεκτρονικών μέσων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

16886

Τεύχος B’ 1647/03.05.2020

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ

Ȱ/Ȱ:………………………… (2)
ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………….. (1)
ɅɆȰɂȸ ȵɅȻȲɃȿȸɇ ɅɆɃɇɈȻɀɃɉ
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʄɸɶʖʉʅɹʆʉʐ: (3)
Ʉʆʉʅɲ:
Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏʌʊʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱ.ȴ.Ɉ. ɼ ȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ:
ȰɌɀ:
ȴ/ʆʍɻ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:
T.K.:
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ: (4)
ȵʋʘʆʐʅʀɲ:
ȰɌɀ:
ȴ.ʆʍɻ:
T.K.:

ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ʉʆʉʅɲ ɀɻʏʌʊʎ:
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
ȵʃɷ. Ȱʌʖɼ:
ȴɃɉ:
Ʌʊʄɻ:

ȴɃɉ:
Ʌʊʄɻ:

1. Ƀ/ȸ ………………………………………………………………………………………………………… (5)
ȶʖʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ:
ʏɻʆ ɲʋʊ 1-5-2020 Ʌʌɳʇɻ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (ɌȵȾ Ȱ’ 90),

ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʏɻʆ …..../…..../…….., ɻʅɹʌɲ ………… ʃɲɿ ʙʌɲ ……
ʍʏ…………………………ɸʋʀ ʏɻʎ ʉɷʉʑ ……..………..ɲʌ……….. (6)
ȵʋɿɴɳʄʄʉʐʅɸ
ʍʏʉʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʊʖʌɸʉ, ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʑʗʉʐʎ ………………………………. ɸʐʌʙ (……………………..€), ɷɿʊʏɿ ʃɲʏɸʄɼʔɽɻ ʆɲ
........................................................................................................................................................................................................
............................(7)
ʃɲʏɳ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ʏɸʍʍɲʌɲʃʉʍʏʉʑ ʏɸʏɳʌʏʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ 1.5.2020 Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
(ɌȵȾ Ȱ’ 90) .
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(8)

Ƀ/ȸ ȲȵȲȰȻɏɇȰɇ

16887

(9)

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ȰɆɁȸɇȸɇ ɅȰɆȰȿȰȲȸɇ/ ɉɅɃȳɆȰɌȸɇ (10)

ɃȴȸȳȻȵɇ ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɇ
1.
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ:
- Ɉʀʏʄʉʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ (ʋ.ʖ. ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ʌʉʄʀʏɻ, ȵʄʄɻʆɿʃɼ Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲ, ȴ/ʆʍɻ ȱʅɸʍɻʎ ȴʌɳʍɻʎ
Ȱʏʏɿʃɼʎ)
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
- Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ.
2.

Ȱʌɿɽʅɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲ/ɲ ɲʆɳ ʏʌʀɲ (3) ɲʆʏʀʏʐʋɲ.

3.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

4.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

5.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʉ ɴɲɽʅʊʎ, ʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ.

6.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ, ɻ ɻʅɹʌɲ, ɻ ʙʌɲ ʃɲɿ ʉ ʏʊʋʉʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ.

7.

Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀʍɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

8.
ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ ɼ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ/ ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/
Ɍʉʌɹɲ.
9.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

10.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɳʌʆɻʍɻʎ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ.
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ȳȻȰ ɈɃɁ ȵȿȵȳɍɃɀȵɁɃ
1.
Ɉʉ ɲʆʏʀʏɿʅʉ ʏʉʐ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸʋʀɷʉʍɻʎ ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ, ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʋɲʌɳɴʉʄʉʐ
(e-ʋɲʌɳɴʉʄʉ) ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʋʉʐ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ, ɸʀʏɸ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ https://www.gsis.gr/e-paravolo (Ɍʉʌɹɲʎ ȵʄʄɻʆɿʃʊ ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ɲʌʅʊɷɿʉʎ ʔʉʌɹɲʎ ɸʋɿɴʉʄɼʎ
ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ), ɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ Ʌʉʄɿʏʙʆ (Ⱦ.ȵ.Ʌ.) ɼ ʏɿʎ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ɼ ʏɿʎ ʃɲʏɳ ʏʊʋʉʐʎ ȴ.Ƀ.ɉ.
2. Ƀ ʋɲʌɲɴɳʏɻʎ ɹʖɸɿ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ɸʆʏʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɸʋʀɷʉʍɻʎ
ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ, ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʏɿʎ ɹɶɶʌɲʔɸʎ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʍʏʉʆ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ʏɻʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
ɼ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ ʅʊʆʉ ɷɿɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ :
…….…………………............, ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ (1).
3. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʋɳʌʉɷʉ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ɶɿɲ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ, ʏʉ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ
ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ. ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ʏʉʐ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ, ʊʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ.

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

Ȱʌʖɼɴɸɴɲʀʘʍɻʎʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

ȵʀɷʉʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʋɿʖɸɿʌɼʍɻʎ

ȰɌɀ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼϭʎʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

ɅɸʌɿɶʌɲʔɼϮʎʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

ɇʑʆʉʄʉʃʐʌʙʍɸʘʆʍɸɸʐʌʙ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲɲʋʉʍʏʉʄɼʎʃʐʌʙʍɸʘʆʍʏɻȳɸʆɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲȵʅʋʉʌʀʉʐʃɲɿɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐȾɲʏɲʆɲʄʘʏɼ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ

ɇʑʆʉʄʉʃʐʌʙʍɸʘʆʍɸɻʅɹʌɸʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎ
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Άρθρο 12
Ισχύς
Η παρούσα ισχύει από τις 4 Μαΐου 2020 έως τις 10 Μαΐου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαΐου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

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