
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967  
   Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης 

μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επι-

κράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ – 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

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

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 κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46), 

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), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46), 

δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (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. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), 

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

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

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

ια) 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), 

ιγ) της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051). 

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48002/28.7.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και 
Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής 
χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και 
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19» (Β’ 3131). 

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτε-
ρικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσε-
ων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3099). 

4. Την ανάγκη υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στους 
κλειστούς χώρους, προκειμένου να προστατευθεί η δη-
μόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών 
δεδομένων. 
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5. Την από 31.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19. 

6. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.48958/31.7.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομι-
κών 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 
Υποχρέωση χρήσης μάσκας 
σε κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού 

Σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών 
ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και οποιουσδήποτε άλλους 
κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων 
των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης 
μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων 
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα: 

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ Έκταση υποχρέωσης 

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19 
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονά-
δων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41 
-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/47.42 
-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα /47.43 
-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα /47.51 
-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/47.52 
-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου 
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53 
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/47.54 
-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρή-
σης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59 
-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61 
-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/47.62 
-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/47.63 
-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα/47.64 
-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα/47.65 
-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71 
-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα 
καταστήματα/47.72 
-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα/47.75 
-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων 
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήμα-
τα/47.76 
-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα/47.77 
-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα/47.78 
-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79 
- Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογρά-
φων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14 
-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01 
-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21 
-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22 
-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρή-
σης/77.29 

- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας 
προστασίας για το προσωπικό και το κοι-
νό/πελάτες. 
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Άρθρο 2
Υποχρέωση χρήσης μάσκας 
σε χώρους θρησκευτικής λατρείας

1. Στους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους 
και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού 
καθεστώτος ναών και παρεκκλησιών, ευκτηρίων οίκων, 
τεμενών και συναγωγών), κάθε δόγματος και θρησκείας, 
ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους,  στο σύ-
νολο της Επικράτειας, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης 
μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων 
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19, τόσο κατά την τέλεση λειτουργιών, λα-
τρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών 
(και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών 
και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και 
κάθε είδους θρησκευτικών τελετών όσο και κατά την 
προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ’ ιδίαν προ-
σευχή. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλε-
ση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, 
μυστηρίων, κηδειών (και σχετικών με αυτές θρησκευτι-
κών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών 
εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, 
καθώς και και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που 
συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.

2. Τα προσωρινά μέτρα στους θρησκευτικούς χώρους 
λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID-19 κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.43195 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 2775), όπως εκάστοτε 
ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 3
Ειδικότεροι κανόνες

Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς 
την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπ’ αρ. Δ1α/ 
ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης 
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρε-
σίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3099), όπως εκάστοτε ισχύει, 
δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 4
Εξαιρέσεις

Από την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται α) τα 
άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για 
ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα 
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και 
β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής /
96.02 
-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01 
-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02 
-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05 
-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρί-
χωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06 
Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06 
-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09 
-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17 
-Καταστήματα οπτικών και 
καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας 
-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συ-
νεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατά-
στημα εντός καταστήματος» (shops in a shop) 
-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself 
and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, 
σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργα-
λείων, διακόσμησης κ.λπ.) 
- Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη ορι-
οθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτω-
τικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets) 
-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00 
- Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σουπερ μάρκετ), παντο-
πωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ. 
- Φαρμακεία 
- Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) 
όταν υπάρχει επαφή με το κοινό 
- Ανελκυστήρες

Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κου-
ρείων και κέντρων αισθητικής/96.02 εξαι-
ρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από 
τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπι-
κή περιποίηση στο πρόσωπο. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32054 Τεύχος B’ 3162/31.07.2020

Άρθρο 5
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου

1. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε 
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτι-
ολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των 
παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση 
του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 23 έως και 26 και 28 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 (Β΄3099) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 6
Ισχύς

1. Η παρούσα ισχύει από την 1η Αυγούστου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2020.
2. Η υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48002/28.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών 
«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3131) καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020   

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων         Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ         ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων         Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

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