
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.7062 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/ 

29.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτα-

κτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνο-

ϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 

και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρί-

ου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 341). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -

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

στ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

ζ. 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),

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. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180),

ια. του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

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

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

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

ιε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

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

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 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, Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστη-
μα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 
έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 
(Β’ 341), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.6882/31.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστη-
μα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 
έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 
(Β’ 341)» (Β’ 346).

3. Την από 29.1.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την ανάγκη αποφυγής συγχρωτισμού πέριξ χώρων 
εστίασης που παρέχουν υπηρεσίες παροχής προϊόντων 
σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και επιβολής 
αντίστοιχων κυρώσεων.

5. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ.7061/1.2.2021 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 

Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινή 

υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 341), όπως εκάστοτε ισχύει, επέρχονται 
οι ακόλουθες αλλαγές:

α. Τροποποιείται το σημείο 17 του πίνακα της παρ. 1Β 
του άρθρου 1, με την προσθήκη της απαγόρευσης πα-
ραμονής πελατών στον εξωτερικό χώρο επιχειρήσεων 
εστίασης, και το εν λόγω σημείο διαμορφώνεται ως εξής:
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2. Η παρούσα ισχύει από την 2α Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τις 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

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

Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Υγείας Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02003630102210004*
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