
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72989 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/
6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτα-
κτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 
έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β’ 4899). 

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 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση 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. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

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

ε. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

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

η. 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),

θ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ι. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

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

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

ιγ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

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

ιε. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

ιστ. του π.δ.  62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιζ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ιη. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β’ 3298),

ιθ. 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) και

κ. της υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).
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2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμ-
βρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» 
(Β’ 4899), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71608/10.11.2020 (Β’ 4946) και Δ1α/
ΓΠ.οικ.72687/12.11.2020 (Β’ 4999) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

3. Την από 13.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την ανάγκη αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
καθώς και των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών στο σύνολο της Επικράτειας, ως έκτακτο μέτρο 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομέ-
νης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης 
της Χώρας.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.72988/14.11.2020 
βεβαίω ση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημο-
σιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα 
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-
ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμ-
βρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» 
(Β’ 4899), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοι-
χεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71608/10.11.2020 (Β’ 4946) και Δ1α/
ΓΠ.οικ.72687/12.11.2020 (Β’ 4999) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Τα σημεία 8, 10 και 22 του πίνακα της παρ. 1 του 
άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής:
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8. Σχολεία και πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικές δομές 
Ειδικές διατάξεις στην υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 
(Β’ 4810) κοινή υπουργική απόφαση, 
που θέτουν περιορισμούς και μέτρα 
στη λειτουργία εκπαιδευτικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
εργαστηριακών κέντρων και 
σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
Μεταλυκειακού έτους - τάξης 
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου 
Μάθησης, Δομών Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια 
Βίου Μάθησης της Σιβιτανιδείου 
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, 
κέντρων ξένων γλωσσών, 
φορέων παροχής εκπαίδευσης 
και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 
ξενόγλωσσων ινστιτούτων 
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 
συναφών δομών, δημοσίων και 
ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους, παραμένουν σε 
ισχύ, κατά το μέρος κατά το οποίο 
δεν αντίκεινται στις διατάξεις της 
παρούσας. 

Η υπό στοιχεία 120126/
ΓΔ4/12.9.2020 κοινή απόφαση της 
Υπουργού και της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Β’ 3882), όπως έχει τροποποιηθεί 
με την υπό στοιχεία 131451/
ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) όμοια 
απόφαση, παραμένει σε ισχύ.

Οι διοικητικές λειτουργίες των 
σχολείων και πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται 
από την εφαρμογή της παρούσας.

•  Αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των ολοήμερων σχολείων, 
των γυμνασίων και λυκείων, των απογευματινών δραστηριοτήτων 
καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του παρόντος 
σημείου (συμπεριλαμβανομένων και των φροντιστηρίων, κέντρων 
ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης 
φύσεως συναφών δομών). 

•  Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας κατ’ εφαρμογή 
της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β’ 3882) κοινής απόφασης 
της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 
(Β’ 4264) όμοια απόφαση και, όπως εκάστοτε ισχύει.

•  Συνέχιση της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων 
των βαθμίδων. Η λειτουργία των δομών του προηγούμενου 
εδαφίου πραγματοποιείται με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και κατά τη διάρκεια των 
διαλειμμάτων, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής.

•  Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικές εκπαίδευσης και 
δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης. 

•  Εξαιρετικώς επιτρέπεται η συνέχιση της εκπαίδευσης των 
Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή Αστυφυλάκων 
(εσώκλειστη φοίτηση), τηρουμένων των μέτρων προστασίας της 
υγείας και αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

10. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί 
σταθμοί

Αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 3.
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22. Καταστήματα τροφίμων 
(π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, 
φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 
ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία, 
συνεργεία αυτοκινήτων

•  Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. 
επιπλέον.

•  Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

•  Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου 
υφίστανται, με ανάπτυξη προγράμματος απολύμανσης, το οποίο 
επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές.

•  Ωράριο λειτουργίας έως τις 20:30, με την εξαίρεση, ως προς τα 
καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής 
προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως τη 1:00.

•  Τα καταστήματα τροφίμων (super market) απαγορεύεται να 
πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα προϊόντα υπό τους 
κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:
α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών 
μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/ΚΑΔ 47.41, β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42, γ) λιανικό 
εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/ΚΑΔ 47.43, δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.51, ε) λιανικό 
εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου 
σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53, στ) λιανικό εμπόριο 
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα 
με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων 
συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07)/
ΚΑΔ 47.54, ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων 
των ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου 
σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού 
εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα 
(ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών 
υγραερίου οικιακής χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59, 
η) λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/
ΚΑΔ 47.61, θ) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε 
εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.65, ι) λιανικό εμπόριο 
ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τα καλσόν 
(ΚΑΔ 47.71.71.43), το λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων 
παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, 
αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), το λιανικό 
εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, 
επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων 
ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22)/ΚΑΔ 47.71 και ια) λιανικό εμπόριο 
υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/
ΚΑΔ 47.72.

2. Το σημείο 46 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 
αντικαθίσταται ως εξής:

«46. Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών, εξαιρουμένων των Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ)[ΚΑΔ 88.91.12.], καθώς και των υπηρεσιών κατ’ οί-
κον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/ΚΑΔ 88.91».

3. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 προ-
στίθεται σημείο 75, το οποίο έχει ως εξής:

«75. Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρουμένης της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης/ΚΑΔ 85.10.».

4. Η περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«β) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς 
την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της 
περ. α). Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηρι-
ότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δρα-
στηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ 
της περ. α) με την προϋπόθεση της μη προσέλευσης 
κοινού».

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται περ. γ), ως 
εξής:
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«γ) Ειδικώς οι επιχειρήσεις με ΚΑΔ των σημείων 8, 9, 15 και 16 της περ. α) (ΚΑΔ 47.54, 47.59, 47.71 και 47.72) δύ-
νανται να λειτουργούν αποκλειστικά στους Δήμους Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου Κρήτης και για το χρονικό διάστημα από 16.11.2020 έως και 18.11.2020».

6. Το Παράρτημα V διαγράφεται.
7. Η παρούσα ισχύει από τις 16 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 6.00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

   

Υφυπουργός 
Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ


