
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 
Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστο-

λής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρή-

σεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, 

επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντί-

δας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, 

θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται 

μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρε-

ων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών 

εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από 

την 1η.9.2020 έως και τις 15.9.2020, προς περιο-

ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 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) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε΄ 
της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020(Α’ 76),

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

γ. 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 κανο-
νικότητα»(Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020(Α’ 104),

δ.του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών»(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 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονο-
μασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»(Α’ 159),

ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»(Α’ 31),

η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης»(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. 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),

ιγ. της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299) και

ιδ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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/Γ.Π.οικ.47419/25.7.2020 κοινή απόφαση των ίδιων 
Υπουργών (Β’ 3098).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της 
εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού 
COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο 
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985), όπως εκάστοτε 
ισχύει.
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4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή 
επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας 
ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β’ 3163), 
όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.51212/13.8.2020 κοινή απόφαση των ίδιων 
Υπουργών (Β’ 3395).

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50451/9.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσω-
τερικών «Αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγ-
ματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 3332).

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντί-
στοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο 
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 
έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3159).

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα 
μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσι-
ες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού 
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφα-
ση 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), όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52543/25.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας 
και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοι-
χτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β’ 3521).

10. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία 
τη συνέχιση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επι-
μέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνά-
θροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα 

φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, 
θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω 
της διενέργειας πομπής καθώς και πανηγύρεων και άλ-
λων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο 
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19.

11. Την από 27.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.52829/27.8.2020 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 1
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας 
επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων

Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο σύνολο της 
Επικράτειας, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά 
τις ακόλουθες δραστηριότητες:

1. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: α) τις 
υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύ-
ματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 
88.10.10) και β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής 
υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11), γ) τις υπη-
ρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με 
αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13), δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης 
και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 
88.10.14) και ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκα-
ταστάσεις ορφανοτροφείων (ΚΑΔ 8810).

2. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού (ΚΑΔ 
92.00.11.00).

3. Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης (ΚΑΔ 92.00.11.02).
4.  Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού η 

φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).
5. Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 

82.30.12.00) και υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών 
χώρων (ΚΑΔ 82.30.12.01).

6. Υπαίθριες οργανωμένες αγορές του 
ν.  4497/2017(Α’ 171) και συγκεκριμένα τις υπαίθριες ορ-
γανωμένες αγορές: α) του άρθρου 37 και β) του άρθρου 
38: Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές (ΚΑΔ: 4782) και λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ: 4789).

7. Κυλικεία δημοτικών Κ.Α.Π.Η. (ΚΑΔ 56.10.19.07).

Άρθρο 2
Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής
για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις

Δεν απαγορεύεται, κατά το χρονικό διάστημα από 
1.9.2020 έως και 15.9.2020, η διενέργεια εργασιών χω-
ρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του 
άρθρου 1.
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Άρθρο 3
Aναστολή επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία,
κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και 
δομές ευάλωτων ομάδων

1. Την προσωρινή αναστολή στο σύνολο της Επικράτει-
ας, της λειτουργίας επισκεπτηρίων: α) στα νοσοκομεία, 
β) τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), τα γη-
ροκομεία, τις δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων και 
άλλα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και γ) στις δομές 
ευάλωτων και ευπαθών ομάδων.

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διενέργεια επισκεπτη-
ρίου στις περιπτώσεις της παρ. 1, εφόσον ο ασθενής/
φιλοξενούμενος βρίσκεται σε προθανάτια κατάσταση 
και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η επίσκεψη διενεργείται από ένα άτομο ανά ασθενή/
φιλοξενούμενο.

β. Απαγορεύεται η είσοδος στους επισκέπτες που 
έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη του αναπνευ-
στικού συστήματος (όπως πυρετός, βήχας, αναπνευστι-
κή δυσχέρεια).

γ. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να εφαρμόζουν την υγι-
εινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής κα-
θώς και τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων.

δ. Οι επισκέπτες υποχρεούνται να φορούν απλή χει-
ρουργική μάσκα.

3. Ειδικώς ως προς τα περιοριστικά μέτρα στην είσοδο 
σε δομές φιλοξενίας μεταναστών, εφαρμόζεται η υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 985), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4
Αναστολή διεξαγωγής θρησκευτικών τελετών 
που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας 
πομπής

Την προσωρινή αναστολή διεξαγωγής κάθε είδους 
θρησκευτικών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγ-
ματος, που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας 
πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας στο 
σύνολο της Επικράτειας.

Άρθρο 5
Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων 
αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων

Την προσωρινή αναστολή πραγματοποίησης πανη-
γύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκ-
δηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή 
μη φορείς.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

1. α. Για τις παραβάσεις των άρθρων 1 έως 3 και 5 επι-
βάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ.

β. Για τις παραβάσεις των άρθρων 1 έως 3 και 5 της 
παρούσας, ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις 
διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, 
την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, 
εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 1016/14/62/9.4.2020 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του 
Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργά-
νων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παρα-
βάσεων 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).

2. α. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 4 επιβάλλεται για κάθε παράβα-
ση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοι-
κητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β. Για τις παραβάσεις του άρθρου 4 της παρούσας, ως 
προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώ-
σεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των 
παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προ-
στίμων, εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως και 29 της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β’ 3165) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 7
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.

Άρθρο 8
Ισχύς

1. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, 
τις υπό στοιχεία α. Δ1α/Γ.Π.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/Γ.Π.οικ.47419/25.7.2020 κοινή απόφαση των ίδιων 
Υπουργών (Β’ 3098), β. Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Αναστολή 
επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας 
ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων» (Β’ 3163), 
όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.51212/13.8.2020 κοινή απόφαση των ίδιων 
Υπουργών (Β’ 3395), γ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50451/9.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτε-
ρικών «Αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματο-
ποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορι-
σμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3332) 
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και δ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απα-
γόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 3159).

2. Οι διατάξεις της παρούσας δεν θίγουν τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52543/25.8.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας των δημοτικών Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β’ 3521).

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Ανάπτυξης και Προστασίας
Υπουργός Οικονομικών Επενδύσεων του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Παιδείας και Εργασίας και Υφυπουργός Εργασίας και
Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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