
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60038 
   Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/

Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους 

θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προ-

στασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορω-

νοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 

6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β΄ 2111), έως και τις 

31.10.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

    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. στ' της παρ. 2 και της περ. δ' 
της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76),

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

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

δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119) και

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

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Υγείας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρη-
σκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της 
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για 
το χρονικό διάστημα από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» 
(Β’ 2111), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις κοι-
νές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.43195/8.7.2020 (Β’ 2775) έως τις 21.8.2020, Δ1α/
ΓΠ.οικ.51655/18.8.2020 (Β’ 3450) έως τις 31.8.2020, Δ1α/

ΓΠ.οικ.529657/27.8.2020 (Β΄ 3575) έως τις 15.9.2020 και 
Δ1α/ΓΠ.οικ.56327/14.9.2020 (Β’ 3921) έως τις 30.9.2020.

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56435/14.9.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτε-
ρικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μετα-
φορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες 
τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικρά-
τειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 3958), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14.9.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 
και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής 
αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσε-
ων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων 
σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές 
ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγμα-
τοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανη-
γύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδη-
λώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 
έως και τις 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3952), όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Την από 29.9.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.60034/29.9.2020 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
1. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινή από-

φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγεί-
ας «Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς 
χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα 
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από 6.6.2020 έως και 9.7.2020» (Β’ 2111), η ισχύς της οποίας 
παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43195/8.7.2020 (Β’ 2775), Δ1α/
ΓΠ.οικ.51655/18.8.2020 (Β’ 3450), Δ1α/ΓΠ.οικ.529657/ 
27.8.2020 (Β΄ 3575) και Δ1α/ΓΠ.οικ.56327/14.9.2020 (Β’ 
3921), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.10.2020, 
με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 της παρούσας.

2. Το άρθρο 4 και οι κανόνες που προβλέπονται ως 
προς την υποχρέωση χρήσης μάσκας στο άρθρο 5Β της 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.56435/14.9.2020 (Β’ 3958) κοι-
νής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν 
θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

3. Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/ 
14.9.2020 (Β’ 3952) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της πα-
ρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

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