
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 6 Μαΐου 2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ.26238/1398  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
Ταχ. Δ/νση  : Αναστάσεως  2 & Τσιγάντε                ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. 

 Τ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΥ  
Πληροφορίες : Α.Πιπεργιάς  
Τηλέφωνο : 210 6508408  
FAX : 210 6508451  
E mail : a.pipergias@yme.gov.gr  
  
ΘΕΜΑ :                                    Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

ΣΧΕΤ : Η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3-5-2020 (Β΄1647) κ.υ.α  

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3-5-2020 (Β΄1647) κ.υ.α. 

«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.» με το άρθρο 3 της οποίας ορίστηκαν τα μέτρα προστασίας, προς περιορισμό 

της διασποράς του κορωνοϊού, που πρέπει να λαμβάνονται από τους συγκοινωνιακούς φορείς και 

το επιβατικό κοινό κατά τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Το συγκεκριμένα μέτρα 

εφαρμόζονται στις μετακινήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο τακτικών αστικών, υπεραστικών και 

διεθνών οδικών επιβατικών μεταφορών. Η διαδικασία πιστοποίησης των παραβάσεων καθώς και 

επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των προστίμων προβλέπονται στα άρθρα 8, 9 και 10 της ίδιας 

απόφασης.  

Κάθε προγενέστερη ρύθμιση που αντιμετώπιζε διαφορετικά το ζήτημα παύει να ισχύει. 

 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 
 
  

Συνημμένα: ΦΕΚ Β΄1647 

  

ΑΔΑ: 68ΝΒ465ΧΘΞ-0Μ7



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

Δ/νση Τροχαίας Αστυνόμευσης 

(trafficpolice.div@hellenicpolice.gr) 

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 

Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας 

(contact@yna.gov.gr) 

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

    Διεύθυνση Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης 

4. Ο.Α.Σ.Α.  

5. Ο.Σ.Ε.Θ. και Ο.Α.Σ.Θ.  

6. Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών   (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) 

7. Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών   (Π.Ο.Α.Σ.) 

8. Γ.Ε.Π.Ο.Ε.Τ. 

9. Ο.Φ.Α.Ε. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Γραφείο Υπουργού (gram-ypourgou@yme.gov.gr)  

2. Γραφείο Υφυπουργού (yfyp@yme.gov.gr)  

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών (gg@yme.gov.gr)  

4. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών (gdmetaf@yme.gov.gr)  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών  
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 
     Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδι-

ωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλ-

λους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 

της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασπο-

ράς 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 «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α’ 90),

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 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 Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης 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 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. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, 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 Υπο-
δομών 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 Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051),

ιγ. της ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλο-
γιάννη» (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 αποστασιο-
ποίησης, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία 
από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονο-
μική κανονικότητα.

4. Την υπ’ αρ. Β1α/Γ.Π.27814/3.5.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών 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:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

3 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1647

16879
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Eπιχειρήσεις/ΚΑΔ 
Τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας κυρί-
ως χώρου 
(πλην βοηθητικών χώρων)

Πληθυσμός ατόμων 
(μικτός αριθμός: εργαζόμενοι 
και πελάτες) 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, περιφερειακών μονάδων υπολο-
γιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/47.41
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα/47.42
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφι-
κής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήμα-
τα/47.62
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, 
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς 
και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα/47.76
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων 
και κέντρων αισθητικής/96.02
Υπηρεσίας γυαλίσματος υποδημά-
των/96.09.19.08
Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων 
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

Έως 20 τ.μ. 4 άτομα

Από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ.
4 άτομα + 1 άτομο ανά 10 τ.μ. 
για την επιφάνεια άνω των 20 

έως 100 τ.μ.

Άνω των 100 τ.μ.
12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 
τ.μ. για την επιφάνεια άνω 

των 100 τ.μ.

Άνω των 300 τ.μ. 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά
όροφο

Άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν σε 
λειτουργία, όπως επιχειρήσεις τροφίμων 
(υπεραγορές [super markets], παντοπω-
λεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλα-
στεία), φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυ-
σίμων, συνεργεία αυτοκινήτων

- Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη 
απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ τους
-Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ Ειδικές απαιτήσεις
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, περιφερειακών μονάδων υπολο-
γιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/47.41
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα/47.42
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφι-
κής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήμα-
τα/47.62
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, 
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς 
και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα/47.76
Υπηρεσίας γυαλίσματος υποδημάτων/ 
96.09.19.08
Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων 
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων 
- Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε 
σχέση με το επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 
40%
-Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η 
χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμέ-
νους ή για σκοπούς τροφοδοσίας.
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Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων 
και κέντρων αισθητικής/96.02

- Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ θέσεων εργασίας
- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώ-
νου 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 προ-
σωπικό

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων 
οδικών μεταφορών/71.20 

- Οι πελάτες, κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών, προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώ-
νου και ηλεκτρονικών μέσων
- Η προσέλευση πελατών, κατόχων φορτηγών αυτοκινήτων και λεω-
φορείων, 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 προ-
σωπικό 

Επιχειρήσεις τροφίμων (όπως υπεραγο-
ρές [super markets], παντοπωλεία, ιχθυ-
οπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία)

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσω-
πικό που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, περιφερειακών μονάδων υπολο-
γιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/47.41
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα/47.42
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα/47.61
Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφι-
κής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήμα-
τα/47.62
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, 
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς 
και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα/47.76
Υπηρεσίας γυαλίσματος υποδημάτων/ 
96.09.19.08

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων 
και κέντρων αισθητικής/96.02

Ωράριο λειτουργίας
Έναρξη λειτουργίας: 10 π.μ. για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται σε Αττική (πλην νήσων) και στο πολεοδομικό συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης

Δυνατότητα λειτουργίας τις καθημερινές από 7 π.μ. έως 10 μ.μ. και 
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 διακινδύ-
νευσης 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.
Κυρώσεις

Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ. 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

Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. 
και έως 100 τ.μ.

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. 
και έως 300 τ.μ. 

1η παράβαση: 
- 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

ΑΔΑ: 68ΝΒ465ΧΘΞ-0Μ7



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16883Τεύχος B’ 1647/03.05.2020

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, 
κουρείων και κέντρων 

αισθητικής/96.02
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου 

οχημάτων οδικών μεταφορών/ 
71.20

1η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. 

2η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.  

Παράβαση
Μη τήρηση των κανόνων 

της παρούσας για το ωράριο 
λειτουργίας

Κυρώσεις

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

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 αιτιο-
λογημένη 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 επιβα-
τηγά 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΄ εξαίρε-
ση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα 
επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανή-
λικα τέκνα τους.

5. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4, είναι υποχρεω-
τική 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 αρ-
χής, 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΄ εξαίρε-
ση 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 αρ-
χής, 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 Διευθυ-
ντή, 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 ελάχι-
στη 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 παρού-
σας 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, επι-
βάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 

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 Ερ-
γασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυ-
νομία και οι Λιμε νικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, 
η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή, 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 Υγειονο-
μικών 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 κα-
ταγγελίας 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 Προ-
στασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_
gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών κυ-
ρώσεων 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 σχε-
τικών παραβάσεων.

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς 
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συ-
ντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής 
Προστίμου. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φο-
ρέα, 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 χρονο-
λογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. 
Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση 
της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο ελεγχόμενος δύνα-
ται να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο 
της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όρ-
γανο 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 πε-
ριστατικά 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 επισυνά-
πτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία 
του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυ-
τότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα 
παράβαση και αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμε-
νου 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 προ-
θεσμίας 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 διανέμε-
ται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη 
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 7 της παρούσας αρ-
μόδιων Αρχών.

4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όρ-
γανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της πα-
ράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επι-
χείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της 

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 ενδιαφέρο-
ντος, 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 θυ-
ροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω 
ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσε-
λίδα 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 Λο-
γαριασμό 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 Εί-
σπραξης 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 Γενι-
κή Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του 
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων. 
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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
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Εσωτερικών
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 *02016470305200012*
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