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   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464 
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-

σης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσε-

ων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο 

σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστη-

μα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς περιο-

ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
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 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)
και ιδίως των περ. ζ’ και η’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της 
παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/ 
2020 (Α’ 76),

β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

δ. 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),

ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

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

ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180),

θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

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

ια. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100),

ιβ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),

ιγ. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο 
Αυγενάκη» (Β’ 3099).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1644).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29110/9.5.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-
σίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υπο-
δομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προ-
σωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1776).
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4. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
στημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1868).

5. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32008/23.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδι-
ωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διά-
στημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1987).

6. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30869/18.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30608/16.5.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 1868) 
ως προς την κατ’ εξαίρεση λειτουργία του αναβατήρα 
(τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, για το χρονικό διάστημα 
από 18.5.2020 έως και 24.5.2020» (Β’ 1909).

7. Την υπ’ αρ. 1016/14/62/9-4-2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της 
διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των 
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των 
σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα 
επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας 
λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» 
(Β’ 1275).

8. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία 
τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων 
συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς τη σταδιακή 
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.

9. Τις από 22.5.2020 και 29.5.2020 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

10. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.33459/30.5.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων

Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 
7.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 29.5.2020 ει-
σήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περι-
ορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 
στις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντο-
μης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520).

2. Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά (ΚΑΔ 
5530).

3. Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου, 
εκτός εάν το εστιατόριο διαθέτει ανεξάρτητη για το κοινό 
είσοδο και λειτουργεί σε υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο, 
καθώς και εξαιρουμένων των υπηρεσιών delivery και 
take away (ΚΑΔ 56.10.11.02).

4. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλι-
κείο (ΚΑΔ 56.10.19.04), υπηρεσίες παροχής γευμάτων 
και ποτών από κυλικείο γηπέδου (ΚΑΔ 56.10.19.05), κα-
θώς και υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από 
κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου (ΚΑΔ 56.10.19.06), 
εξαιρουμένων των κυλικείων των ευρισκόμενων εντός 
των θερινών κινηματογράφων.

5. Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών σε 
υπαίθριες εκδηλώσεις, όχι από κινητές καντίνες
(ΚΑΔ 56.10.19.09).

6. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες 
(κυλικεία) (ΚΑΔ 56.29.20.04).

7. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστια-
τόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 
διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε 
πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56.29.20.05).

8. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση:
α) τις υπηρεσίες παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30.10.00),
β) τις υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
(ΚΑΔ 56.30.10.04), γ) τις υπηρεσίες που παρέχονται 
από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια 
(ΚΑΔ 56.30.10.06), δ) τις υπηρεσίες που παρέχονται 
από καφετέρια (ΚΑΔ 56.30.10.07), ε) τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο 
διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ) [ΚΑΔ 56.30.10.0] και στ) τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο 
(ΚΑΔ:56.30.10.14) [ΚΑΔ 5630].

9. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ται-
νιών (ΚΑΔ 5914), εξαιρουμένης της δραστηριότητας των 
θερινών κινηματογράφων.

10. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
(ΚΑΔ 8230).

11. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις 
υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή κα-
ταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
(ΚΑΔ 88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και πα-
ροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11)
[ΚΑΔ 8810].
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12. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του 
θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθου-
σών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες 
και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων 
των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών 
θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρί-
σματα.

13. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102).
14. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρό-

μοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103).
15. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβα-

νομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαι-
ρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με 
αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ 92.00.13), β) των υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση
(ΚΑΔ 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
(ΚΑΔ 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευ-
θείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21) και ε) άλλων υπη-
ρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ 92.00.29) [ΚΑΔ 9200].

16. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313), με εξαίρε-
ση τις υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή 
(ΚΑΔ 93.13.10.03).

17. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θε-
ματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321).

18. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχα-
γωγίας, εξαιρουμένων: α) του τομέα των παραλιών
(ΚΑΔ 93.29.11.00), β) των υπηρεσιών εκμετάλλευσης 
κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και 
συναφών) [ΚΑΔ 93.29.11.03], γ) των υπηρεσιών εκμετάλ-
λευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, 
κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) [ΚΑΔ 93.29.11.04], 
δ) των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμά-
των (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05] και ε) των υπηρεσιών δι-
οργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και 
συναφών) (ΚΑΔ 93.29.19.01) [ΚΑΔ 9329].

19. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους
(ΚΑΔ 93.29.19.05).

20. Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 
(ΚΑΔ 94.99.16.01).

21. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 
(ΚΑΔ 94.99.16.02).

22. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευε-
ξία, εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών διαιτολογίας
(ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μο-
νάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθη-
τικής και δίαιτας (με εξαίρεση τη σωματική άσκηση)
(ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) των υπηρεσιών μασάζ συμπεριλαμ-
βανομένου του θεραπευτικού μασάζ, (ΚΑΔ 96.04.10.05) 
και δ) των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντί-
δας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις 
και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604].

23. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96.09.19.12).

Άρθρο 2
Προσωρινή απαγόρευση
λειτουργίας αναβατήρων (τελεφερίκ)

1. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-
λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 
υγείας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 
7.6.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 22.5.2020 εισή-

γηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγεί-
ας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό 
του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
των αναβατήρων (τελεφερίκ).

2. Από την απαγόρευση της παρ. 1 εξαιρείται ο ανα-
βατήρας (τελεφερίκ) της νήσου Θήρας, ο οποίος, για το 
χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, επι-
τρέπεται να λειτουργεί υπό τους ειδικότερους κανόνες 
της παρ. 3.

3. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δύο (2) δρομολογί-
ων την ημέρα του αναβατήρα (τελεφερίκ) της παρ. 2 και 
ειδικότερα ενός πρωινού από Φηρά ως Όρμο Φηρών και 
ενός απογευματινού από Όρμο Φηρών ως Φηρά, με δυ-
νατότητα επιβίβασης έως δύο (2) ατόμων ανά καμπίνα. 
Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του τελεφε-
ρίκ, καθώς και εντός των καμπινών, το προσωπικό και 
οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα 
προστασίας. Οι επιβάτες των καμπινών υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού 
που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρι-
σης και υποβοήθησης των εργαζομένων- επιβατών, προ-
κειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να 
διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση, προς αποφυγή 
συνωστισμού. Ο Δήμος Θήρας οφείλει να λαμβάνει όλα 
τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του 
τελεφερίκ, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση 
των οδηγιών σωστής υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

4. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανό-
νες του παρόντος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 3
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής
για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 
1.6.2020 έως και 7.6.2020, ισχύουν, επίσης, οι ακόλουθοι 
ειδικότεροι κανόνες:

1. Απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων των 
υποκατηγοριών δραστηριότητας ΚΑΔ 5610 και ΚΑΔ 5630, 
εφόσον δεν διαθέτουν υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο 
υπό την έννοια της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23.5.2020
(Β΄ 1988) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσω-
τερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, όπως εκάστοτε αυτή ισχύει.

2. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστη-
μάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των 
λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας.

3. Επιτρέπεται οποιασδήποτε εργασία της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «HELEXPO ΑΕ» που απαιτείται 
για την οργάνωση των λειτουργιών της, την αναβάθμιση 
και συντήρηση των υποδομών της.

4. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την 
παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 
1 και 2.
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Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδι-
κασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την 
επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, 
για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμό-
ζεται η υπ’ αρ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, 
Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, 
της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβά-
σεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και 
είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των 
εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε 
άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των 
εν λόγω μέτρων» (Β’ 1275).

Άρθρο 5
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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 Εργασίας και
Προστασίας του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

 Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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