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2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτα-
το όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκόμενων, για τον 
υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπε-
ριλαμβάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικα-
στήρια, τα στρατιωτικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες 
της χώρας, όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται 
ανώτατο όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκόμενων, 
για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν 
συμπεριλαμβάνονται δικαστές, εισαγγελείς και δικα-
στικοί υπάλληλοι.

3. α) Απαγορεύεται η διενέργεια οποιασδήποτε μορ-
φής εκδηλώσεων, έναντι ανταλλάγματος, με φυσική πα-
ρουσία πλήθους άνω των είκοσι (20) ατόμων σε ιδιωτικό, 
μη επαγγελματικό χώρο.

β) Κάθε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα υποχρεούται 
να αναρτά σε εμφανές σημείο τους κανόνες λειτουργίας 
αυτής.

4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και 
οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διε-
νεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των 
συνεδρίων (Παράρτημα 12), εφόσον τα εγγεγραμμένα 
μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις πε-
ριπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενή-
ντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις 
πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από 
την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές 
διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και 
για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα 
ασφαλείας.

5. Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά 
συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώσης απο-
κλειστικά εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους 

εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων 
(14) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10] 
ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό 
COVID-19 (PCR ή rapid test, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 10). Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται 
εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη δια αλληλογραφίας 
κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2
Υποχρέωση χρήσης μάσκας

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, 
επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, 
σε όλη την επικράτεια: α) σε όλους τους εσωτερικούς 
χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργα-
σίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο 
χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) 
σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται 
συνωστισμός.

2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρ. 1 
εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας 
δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύ-
ονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευ-
στικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των 
τεσσάρων (4) ετών.

Άρθρο 3
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων 
1 και 2, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύ-
νευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις 
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Παράβαση 
 

 
Κυρώσεις 

1. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα 

Μη χρήση μάσκας ή 
υπέρβαση του ορίου 

Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 
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συνοδών/επισκεπτών ανά 
ασθενή 

Μη χρήση μάσκας από 
οποιονδήποτε εντός 

νοσοκομείου, ιατρείου και 
διαγνωστικού κέντρου 

Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην 
επιχείρηση/νομικό πρόσωπο. 

2. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και 
ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, οικοτροφεία, ξενώνες μεταβατικής 
φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας 

(υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, 
συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας  

Μη τήρηση μέτρων σε 
Μονάδες Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και 
άλλες κλειστές δομές που 
φιλοξενούν ευπαθείς 

ομάδες 

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: 
α. στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής δεν 
υπερβαίνει τους σαράντα (40) ωφελούμενους. Σε 
περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Δύναται να 
επιβληθεί και το διοικητικό μέτρο της αναστολής 
λειτουργίας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) 
ημερών. 
β. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο διοικητικό 
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, εάν η 
δυναμικότητα της δομής υπερβαίνει τους σαράντα 
(40) ωφελούμενους. Σε περίπτωση υποτροπής 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ. Δύναται να επιβληθεί και το 
διοικητικό μέτρο της αναστολής λειτουργίας για 
χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. 
γ. Στoυς ωφελούμενους/φιλοξενούμενους, καθώς 
και τυχόν τρίτους που δεν τηρούν τους κανόνες της 
παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ. 
δ. Στους εργαζομένους, διοικητικό πρόστιμο 
πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση της 
παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη 
υποβολής τους σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο 
με τη μέθοδο PCR. 
ε. Στους εργοδότες των εργαζομένων που 
υποχρεούνται να υποβληθούν σε προληπτικό 
εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR, τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά παράβαση. 
στ. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο, τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ για παράβαση της μη τήρησης 
του επισκεπτηρίου. 
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3. Χώροι λατρείας/θρησκευτικές τελετές 

Μη τήρηση ειδικών κανόνων 
λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσας 

Διοικητικό πρόστιμο στον κατά νόμο 
υπεύθυνο του χώρου λατρείας ή, 
απουσία αυτού, στον παριστάμενο 
θρησκευτικό λειτουργό χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 

4. Πρόβες, ρεπεράζ και εν γένει προεργασίες γυρισμάτων, τηλεοπτικά και 
κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις 

Μη τήρηση ειδικών 
κανόνων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας 

και τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που 

εκδίδονται από τη Γενική 
Γραμματεία Σύγχρονου 

Πολιτισμού 

 

1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό 
πρόσωπο χιλίων (1.000) ευρώ 

2η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό 
πρόσωπο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 

5. Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων–
παρευρισκομένων, τήρησης των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης/ορίου 
ατόμων στα καταστήματα λιανεμπορίου, στα κομμωτήρια/επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φυσικής ευεξίας και στα 

γυμναστήρια  
Υπέρβαση του ωραρίου 
λειτουργίας/ Υπέρβαση 
ορίων πελατών ή 
συμμετεχόντων –
παρευρισκόμενων/ 
Παραβάσεις των 
υγειονομικών όρων του 
πίνακα της παρ. 1 του 
άρθρου 1 (εξαιρείται η 
παράβαση της 
υποχρέωσης χρήσης 
μάσκας της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου) 

1η παράβαση: 

Για τα καταστήματα < 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό 
πρόσωπο  

Για τα καταστήματα > 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό 
πρόσωπο  

2η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας 
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

Για τη θεμελίωση δεύτερης παράβασης αρκεί η 
διάπραξη οποιασδήποτε παράβασης μεταξύ αυτών 
που αναφέρονται στην αριστερή στήλη   

5α. Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων–
παρευρισκομένων, παράβαση απαγόρευσης ορθίων πελατών, μη τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και απολύμανσης/ορίου ατόμων στα καφέ, εστιατόρια, 

κυλικεία θερινών κινηματογράφων, ανοικτά (υπαίθρια) κέντρα διασκέδασης 
και εν γένει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα catering και στους 

εξωτερικούς χώρους δεξιώσεων 
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Υπέρβαση κανόνων 
λειτουργίας/ορίων 
πελατών ή 
συμμετεχόντων –
παρευρισκόμενων. 
Παράβαση απαγόρευσης 
ορθίων πελατών. 
Παραβάσεις των 
υγειονομικών όρων του 
πίνακα της παρ. 1 του 
άρθρου 1 (εξαιρείται η 
παράβαση της 
υποχρέωσης χρήσης 
μάσκας της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου) 

1η παράβαση: 

Για τα καταστήματα με επιφάνεια μικρότερη από 200 
τ.μ. διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή 
λειτουργίας από την έκτη πρωινή ώρα της ημέρας της 
παράβασης, άλλως την έκτη πρωινή ώρα της 
επόμενης ημέρας της παράβασης και για επτά (7) 
ημερολογιακές ημέρες.  

Για τα καταστήματα με επιφάνεια από 200 τ.μ. έως 
500 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή 
λειτουργίας από την έκτη πρωινή ώρα της ημέρας της 
παράβασης, άλλως την έκτη πρωινή ώρα της 
επόμενης ημέρας της παράβασης και για επτά (7) 
ημερολογιακές ημέρες. 

Για τα καταστήματα με επιφάνεια μεγαλύτερη των 
500 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή 
λειτουργίας από την έκτη πρωινή ώρα της ημέρας της 
παράβασης, άλλως την έκτη πρωινή ώρα της 
επόμενης ημέρας της παράβασης και για επτά (7) 
ημερολογιακές ημέρες. 

2η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα με επιφάνεια έως και 500 
τ.μ. διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας από την έκτη πρωινή ώρα 
της ημέρας της παράβασης, άλλως την έκτη πρωινή 
ώρα της επόμενης ημέρας της παράβασης για 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

Για τα καταστήματα με επιφάνεια μεγαλύτερη των 
500 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας από την έκτη πρωινή 
ώρα της ημέρας της παράβασης, άλλως την έκτη 
πρωινή ώρα της επόμενης ημέρας της παράβασης για 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. 

3η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας 
προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας 
καταστήματος για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

Για τη θεμελίωση δεύτερης και τρίτης παράβασης 
αρκεί η διάπραξη οποιασδήποτε παράβασης μεταξύ 
αυτών που αναφέρονται στην αριστερή στήλη. 

Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων ακόμη και μετά 
την πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράβασης 
βάσει αποδεικτικού υλικού από το οποίο προκύπτει η 
νέα παράβαση. 
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5β. Μη τήρηση της επιβληθείσας κύρωσης της αναστολής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων/νομικών προσώπων του ανωτέρω σημείου 5α 

 

Μη τήρηση της 
επιβληθείσας κύρωσης 
της αναστολής 
λειτουργίας για 
οποιαδήποτε παράβαση 
ή της αφαίρεσης άδειας 
λειτουργίας 
καταστήματος του 
σημείου 5α του παρόντος 

Στις επιχειρήσεις/στα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν κατά παράβαση της επιβληθείσας 
κύρωσης της αναστολής λειτουργίας για οποιαδήποτε 
παράβαση του σημείου 5α του παρόντος επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) 
ευρώ και επέκταση του χρόνου αναστολής λειτουργίας 
κατά δεκαπέντε (15) ημέρες. 
 
Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη 
λειτουργίας χώρων, η λειτουργία των οποίων έχει 
ανασταλεί σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ. 

 
6. Παραμονή πελατών σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ευθύνης 

κομμωτηρίων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και 
φυσικής ευεξίας 

Παραμονή πελατών στον 
εσωτερικό ή εξωτερικό 
χώρο ευθύνης των 
κομμωτηρίων και 
επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών προσωπικής 
υγιεινής 

- Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και 
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

- Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ 
σε κάθε φυσικό πρόσωπο/πελάτη 

7. Μεταφορές 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων που αφορούν σε 
επιβατηγά δημοσίας 
χρήσεως (Ε.Δ.Χ.) 

Διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στον 
οδηγό του οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά 
περίπτωση 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων που αφορούν σε 

όλα τα λεωφορεία 
δημόσιας χρήσης 

(λεωφορεία αστικών και 
υπεραστικών ΚΤΕΛ ή 
ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία 

μεμονωμένων 
αυτοκινητιστών άγονων 
γραμμών, τουριστικά 
λεωφορεία και ειδικά 
τουριστικά λεωφορεία 
περιήγησης πόλεων 

Σε κάθε επιβάτη του οχήματος/συρμού διοικητικό 
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ 
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ανοικτού ή κλειστού 
τύπου), σε λεωφορεία 
ιδιωτικής χρήσης, στα 
λεωφορεία δημοτικής 
συγκοινωνίας, στα 

λεωφορεία αρμοδιότητας 
ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, 

καθώς και στον 
σιδηρόδρομο 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων που αφορούν σε 

επιβατηγά – 
οχηματαγωγά πλοία που 
εκτελούν θαλάσσιες 
ενδομεταφορές, 
θαλάσσια ταξί και 

λάντζες  

α) Στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα 
μέλη του πληρώματος, διοικητικό πρόστιμο εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ 

β) Στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους 
και τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης 
διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ 

8. Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις) 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων  

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους 
κανόνες της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων (1.000) 
ευρώ αντίστοιχα και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων 
(1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ αντίστοιχα 

Μη τήρηση των κανόνων 
της παρούσας ως προς 

τον μέγιστο 
επιτρεπόμενο  αριθμό 
θεατών ή την ιδιότητα 

αυτών 

Ειδικά για τις περιπτώσεις παράβασης των κανόνων 
της παρούσας ως προς τον μέγιστο επιτρεπόμενο  
αριθμό θεατών ή την ιδιότητα αυτών (εμβολιασμένοι, 
ανήλικοι, νοσήσαντες κ.λπ.), ισχύουν οι κάτωθι 
διοικητικές κυρώσεις: 

α) Ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα 
εισιτηρίων: Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στη γηπεδούχο 
ομάδα και απαγόρευση εισόδου θεατών στη θύρα ή 
στις θύρες όπου διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις για 
μία (1) αγωνιστική. Σε περίπτωση υποτροπής, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα και γενική 
απαγόρευση εισόδου θεατών για  μία (1) αγωνιστική. 
Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και γενική 
απαγόρευση εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές.   

β) Ανοικτές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό 
σύστημα εισιτηρίων: Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή 
στη διοργανώτρια αρχή και απαγόρευση εισόδου 
θεατών στη θύρα ή στις θύρες που διαπιστώθηκαν οι 
παραβάσεις για μία (1) αγωνιστική. Σε περίπτωση 
υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα 
χιλιάδων (10.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη 
διοργανώτρια αρχή και γενική απαγόρευση εισόδου 
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θεατών για μία (1) αγωνιστική. Σε τρίτη παράβαση, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων 
(20.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη 
διοργανώτρια αρχή και γενική απαγόρευση εισόδου 
θεατών για δύο (2) αγωνιστικές. 

γ) Κλειστές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα 
εισιτηρίων: Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο επτάμισι 
χιλιάδων (7.500) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα και 
μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου σύμφωνα με το 
άρθρο 1 θεατών κατά το ήμισυ για μία (1) αγωνιστική. 
Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στη 
γηπεδούχο ομάδα και γενική απαγόρευση εισόδου 
θεατών για μία (1) αγωνιστική. Σε τρίτη παράβαση, 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων 
(30.000) ευρώ και γενική απαγόρευση εισόδου 
θεατών για δύο (2) αγωνιστικές.  

δ) Κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρονικό 
σύστημα εισιτηρίων: Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή 
στη διοργανώτρια αρχή και μείωση του μέγιστου 
επιτρεπόμενου σύμφωνα με το άρθρο 1 θεατών κατά 
το ήμισυ για μία (1) αγωνιστική. Σε περίπτωση 
υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ στη γηπεδούχο 
ομάδα ή στη διοργανώτρια αρχή και γενική 
απαγόρευση εισόδου θεατών για μία (1) αγωνιστική. 
Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή 
στη διοργανώτρια αρχή και γενική απαγόρευση 
εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις α) για κάθε 
επόμενη πέραν της τρίτης παράβαση τα 
προβλεπόμενα για την τρίτη παράβαση πρόστιμα και 
ποινές διπλασιάζονται και β) στα φυσικά πρόσωπα 
που εισέρχονται ως θεατές σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις χωρίς τα απαιτούμενα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
τριακοσίων (300) ευρώ. 

Η παρεμπόδιση ή η άρνηση υποβολής σε έλεγχο 
συνεπάγεται αυτοδικαίως την επιβολή του διπλάσιου 
κατά περίπτωση προβλεπόμενου προστίμου ή ποινής. 

9. Λαϊκές αγορές [συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών 
αγορών]/Εμποροπανηγύρεις/Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές των 

άρθρων 2, 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) 

 

Μη τήρηση των 
αποστάσεων από 
αμφότερους τους 

α) 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ και αναστολή 
δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες 
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πωλητές εφόσον δεν 
τηρούν τις οριζόμενες 
χωροθετήσεις και των 
υγειονομικών μέτρων 

2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για 
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 

β) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν 
περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις της περ. α) 
την ίδια μέρα, αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς 
για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες  

 
 

Μη τήρηση της προβλεπόμενης 
διαδικασίας για τη λειτουργία 

παράλληλων αγορών 

1η παράβαση:  

Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ και αναστολή 
δραστηριότητας της αγοράς για επτά (7) 
ημερολογιακές ημέρες 

2η παράβαση:  

Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ και αναστολή 
δραστηριότητας της αγοράς για 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες 

 
10. Υποχρέωση ραντεβού/τήρησης σχετικού καταλόγου 

 
 

Μη τήρηση της υποχρέωσης για 
παρουσία πελατών μόνο κατόπιν 
ραντεβού ή μη τήρηση σχετικού 

καταλόγου 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) 
ευρώ  
 
2η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων 
(2.000) ευρώ 

11. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου 
αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος, 
καθώς και ανάρτησης των κανόνων λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης 

 

Μη τήρηση της υποχρέωσης 
ανάρτησης  

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) 
ευρώ 
 
2η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο εξακοσίων (600) 
ευρώ  
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12. Σχολές οδηγών και υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων, καθώς και 
σχολές και επιχειρήσεις του Παραρτήματος 10 

 

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων  

 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) 
ευρώ  
  
2η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων 
(2.000) ευρώ 
 

13. Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες 

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων 

1η παράβαση: 

- Διοικητικό πρόστιμο στην 
επιχείρηση/νομικό πρόσωπο χιλίων 
(1.000) ευρώ 

2η παράβαση: 

- Διοικητικό πρόστιμο στην 
επιχείρηση/νομικό πρόσωπο δύο 

14. Ανοικτοί/υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, κλειστά μνημεία 

Μη τήρηση ειδικών 
κανόνων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας 

και τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που 
εκδίδονται από την 
Γενική Γραμματεία 
Πολιτισμού και την 
Γενική Γραμματεία 

Σύγχρονου Πολιτισμού 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
ευρώ 
2η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 
 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57834 Τεύχος B’ 4337/18.09.2021

15.  Ανοικτοί/υπαίθριοι ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι 

Μη τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
ευρώ 
2η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 
 

16. Εμπορικές εκθέσεις/Συνέδρια  

Μη τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
ευρώ 
2η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

 

17.  Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και παραλιών 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων που αφορούν σε: 

-Υπηρεσίες πάρκων 
ψυχαγωγίας και 

παραλιών (μόνο για τις 
επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται 

παραλίες) 

Α. Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται 
επιφάνειες παραλιών έως δύο χιλιάδες (2.000) 
τ.μ.:  
 
1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 
- Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 
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- Υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης 

θαλάσσιων λουτρών  
- Υπηρεσίες μίσθωσης 

ομπρελών ή και 
καθισμάτων παραλιών 

(πλαζ) 

2η παράβαση:  
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως 
του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 
1 ως εξής:  
 
1%-25%, επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ  
25%-50%, εννιά χιλιάδες πεντακόσια (9.500) ευρώ 
50%-75%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ 
>75%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ  
 
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες 
 
3η παράβαση:  
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, 
αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες 
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή 
λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 
Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες 
παραλιών από δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. έως δέκα 
χιλιάδες (10.000) τ.μ.:  
 
1η παράβαση: 
-Διοικητικό πρόστιμο επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ 
- Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 
 
2η παράβαση:  
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως 
του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 
1 ως εξής:  
 
1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ  
25%-50%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ 
50%-75%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ 
>75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ  
 
- Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες 
 
3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την 
αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες, 
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή 
λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες. 
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Για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται επιφάνειες 
παραλιών άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) τ.μ.: 
 
1η παράβαση:  
-Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ 
- Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες. 
 
2η παράβαση: 
 -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως 
του ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 
1 ως εξής: 
 
1%-25%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ  
25%-50%, δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ 
50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ 
>75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ  
 
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες. 
 
3η παράβαση: α) εντός τριών (3) μηνών από την 
αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες, 
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή 
λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες. 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων που αφορούν σε 

δραστηριότητες 
υπηρεσιών εστιατορίων 
και κινητών μονάδων 
εστίασης και παροχής 

ποτών που 
προσφέρονται από 
υγειονομικού τύπου 
καταστήματα που 
εκμεταλλεύονται σε 
ενιαίο χώρο με την 
παραλία (αμμουδιά) 

1η παράβαση:  
-Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ  
-Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες. 
 
2η παράβαση: 
 -Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες. 
 
3η παράβαση:  
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, 
αναστολή λειτουργίας για ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες. 
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή 
λειτουργίας για εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες. 
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18. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 

(ΚΑΠΗ) 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων  

 

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλεται, 
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και 
χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση 
υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ, αντίστοιχα. 

 

19. Δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

Μη τήρηση ειδικών 
κανόνων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας 

και τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που 
εκδίδονται από την 
Γενική Γραμματεία 

Σύγχρονου Πολιτισμού 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
ευρώ 
2η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

 

20. Ανοικτοί (θερινοί) κινηματογράφοι και κινηματογράφοι δωδεκάμηνης 
λειτουργίας 

Μη τήρηση ειδικών 
κανόνων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας 

και τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που 
εκδίδονται από την 
Γενική Γραμματεία 

Σύγχρονου Πολιτισμού 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
ευρώ 
2η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

 

21. Κρουαζιερόπλοια 

Μη τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων 

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος 
διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ,  

β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον 
διαχειριστή τους πλοιάρχους, καθώς και τους 
υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων 
διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
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Μη τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων 

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος 
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ,  
β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές 
των πλοίων καθώς και τους πλοιάρχους ή 
κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) 
ευρώ. 

23. Οργάνωση/πραγματοποίηση εκδηλώσεων διασκέδασης σε πλοία και 
σκάφη 

Οργάνωση/πραγματοποί
ηση και συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις διασκέδασης 
σε επιβατηγά πλοία, 

επιβατηγά – 
οχηματαγωγά πλοία, 

λάντζες, θαλάσσια ταξί, 
μικρά σκάφη, 

επαγγελματικά και 
ιδιωτικά πλοία 
αναψυχής, 

επαγγελματικά 
τουριστικά πλοία, καθώς 

και τα ημερόπλοια, 
ανεξαρτήτως σημαίας 

α) Στους επιβάτες και στα μέλη του πληρώματος 
διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ. 
β) Στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές 
των πλοίων, καθώς και στους πλοιάρχους ή 
κυβερνήτες των πλοίων/σκαφών: 
 1η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ. 
2η παράβαση: 

- Διοικητικό πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ. 

24. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων  

Μη τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ  
 
2η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ   

25. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών δωματίων απόδρασης (escape rooms) 

Μη τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ  
 
2η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ   

η ρ μ χ ( ) ρ
 

22. Ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά 
τουριστικά ημερόπλοια 
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Μη τήρηση των 
υγειονομικών μέτρων 

1η παράβαση:  
-   Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 
 
2η παράβαση:  
-   Διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες 

 

27. Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες 

Μη τήρηση ειδικών 
κανόνων σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας 

και τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που 
εκδίδονται από την 
Γενική Γραμματεία 

Σύγχρονου Πολιτισμού 

1η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
ευρώ 
2η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

 

28.  Υπηρεσίες ιερόδουλων 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων 

1η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 
 

2η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες 
 

26. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, υπηρεσίες τυχερών 
παιχνιδιών με μηχανήματα, υπηρεσίες καζίνο και υπηρεσίες ΟΠΑΠ play 
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Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων 

1η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 
 

2η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες 

30. Παιδότοποι και χώροι παιδικής αναψυχής 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων 

1η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

 

2η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες 

31. Υπηρεσίες λούνα παρκ 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων 

1η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

 

2η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες 

29. Κατασκηνωτικοί χώροι 
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Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων 

1η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ  

 

2η παράβαση:  
- Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ 

33.  Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών 
(ποδοσφαιράκια, μπιλιάρδο κ.λπ.) και αίθουσες μπόουλινγκ 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων και λοιπών 
προϋποθέσεων του 

σημείου 40 του πίνακα 
της παρ. 1 του άρθρου 1  

1η παράβαση:  

-   Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

 

2η παράβαση:  

-   Διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ημερολογιακές ημέρες 

 

34. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 

Μη τήρηση υγειονομικών 
μέτρων  

1η παράβαση 

-   Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημερολογιακές 
ημέρες 

 

2η παράβαση:  

-   Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

32. Πανηγύρια 
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Διενέργεια 
οποιασδήποτε μορφής 
εκδηλώσεων, έναντι 
ανταλλάγματος, με 
φυσική παρουσία 

πλήθους άνω των είκοσι 
(20) ατόμων σε ιδιωτικό, 
μη επαγγελματικό χώρο 

1η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ στον μισθωτή ή παραχωρησιούχο του 
ιδιωτικού, μη επαγγελματικού χώρου, στον οποίο 
έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εκδήλωση με φυσική 
παρουσία πλήθους άνω των είκοσι (20) ατόμων 

2η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων 
(200.000) ευρώ στον  μισθωτή ή παραχωρησιούχο 
του ιδιωτικού, μη επαγγελματικού χώρου, στον 
οποίο έλαβε ή λαμβάνει χώρα η εκδήλωση με 
φυσική παρουσία πλήθους άνω των είκοσι (20) 
ατόμων 

36. Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας 

Μη τήρηση της 
αναστολής λειτουργίας ή 

της αναστολής 
προσέλευσης κοινού 

Στις επιχειρήσεις/στα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν κατά παράβαση της αναστολής 
λειτουργίας τους επιβάλλεται για κάθε παράβαση 
της παρούσας διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ. 

 
Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη 
λειτουργίας χώρων, η λειτουργία των οποίων 
αναστέλλεται δια της παρούσας, επιβάλλεται για 
την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

 

35.  Διενέργεια εκδηλώσεων με φυσική παρουσία πλήθους άνω των είκοσι 
(20) ατόμων σε ιδιωτικό, μη επαγγελματικό χώρο 




