
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 52119 
Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

51356/14.8.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσω-

ρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρή-

σεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της 

υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότε-

ρων μέτρων στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου 

της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέ-

ρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 

15.8.2020 έως και 24.8.2020, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3427). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) 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) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της 
παρ. 4 αυτού, 

β) 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 κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ) 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» (A’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (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 μετο-
νομασία 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. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 4),

ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α΄ 180),

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

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

ιγ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51356/14.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής 
αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλ-
λων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρή-
σης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στους Δή-
μους Πάρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής Ενότητας 
Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το χρονικό 
διάστημα από 15.8.2020 έως και 24.8.2020, προς περιορι-
σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (B΄ 3427).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προ-
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στασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11.7.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου 
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό δι-
άστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορι-
σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797), 
όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/25.7.2020 (Β’ 3098) κοινή απόφαση 
των ιδίων Υπουργών.

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50176/6.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρε-
ωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (B’ 3330), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51360/14.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δη-
μόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λει-
τουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες 
και Δήμους της Χώρας» (Β΄ 3429), όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέ-
ροντος που καθιστούν αναγκαία την παράταση των μέ-
τρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στους Δήμους Πά-
ρου και Αντιπάρου της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λαμβανομένων υπόψη 
των επιδημιολογικών δεδομένων.

8. Την από 20.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

9. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.52218/21.8.2020 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 μόνο
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51356/14.8.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων 
της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επι-
χειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της 
υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων 
μέτρων στους Δήμους Πάρου και Αντιπάρου της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, για το χρονικό διάστημα από 15.8.2020 έως και 
24.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19» (B΄ 3427), παρατείνεται, από τη λήξη 
της, έως και την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 6.00 π.μ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Ανάπτυξης
Υπουργός Οικονομικών και επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας Εργασίας
του Πολίτη και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

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