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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 5 του Συντάγµατος, ιδίως δε την ερµηνευτική δήλωση αυτού, 
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
«Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» (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 Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα 
µέτρα αποφυγής 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 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (A’ 64), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
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περιορισµού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 
76), 
στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα 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), 
ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών» (Α’ 181), 
η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), 
θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και µετονοµασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), 
ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διοίκηση και έλεγχος 
των Ενόπλων Δυνάµεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), 
ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων» (Α’ 31), 
ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),  
ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  
ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),  
ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» (Α’ 7), 
ιστ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων» (Α’ 136), 
ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), 
ιη. του π.δ. 122/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149), 
ιθ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισµός του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών» (Α΄ 151), 
κ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισµός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),  
κα. του π.δ. 83/2019 «Διορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), 
κβ. του π.δ. 6/2020 «Διορισµός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5), 
κγ. του π.δ. 62/2020 «Διορισµός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), 
κδ. της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299), 
κε. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297), 
κστ. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298), 
κζ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόµνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053), 
κη. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δηµήτριο Οικονόµου» (Β’ 3107), 
κθ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099),  
λ. της υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678) 
και 
λα. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Υποδοµών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058). 
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
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Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών και Μεταφορών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα µέτρα προστασίας 
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.68952/28.10.2020 (Β’ 4757) και Δ1α/
ΓΠ.οικ.69239/29.10.2020 (Β’ 4777) κοινές αποφάσεις των ιδίων ως άνω Υπουργών. 
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδοµών και Μεταφορών 
«Λειτουργία των 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 
ΕΠΑΛ, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δοµών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. 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 κατά την έναρξη του σχολικού 
έτους 2020 – 2021 και µέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη 
λειτουργία τους» (Β’ 4810). 
4. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/30.9.2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευµάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 
2020-2021» (Β’ 3882), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µε την υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 
(Β’ 4264) όµοια κοινή υπουργική απόφαση. 
5. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και µέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707). 
6. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων 
«Ρυθµίσεις σχετικά µε την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραµµάτων σπουδών 
δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 
4383). 
7. Την από 28.8.2020 γνώµη του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). 
8. Τις από 29.10.2020 και 30.10.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δηµόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
9. Την ανάγκη ενίσχυσης των ισχυόντων έκτακτων µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαµβανοµένης υπόψη της τρέχουσας 
επιδηµιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας. 
10. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.…………………………………. βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισµού και Δηµοσιονοµικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύµφωνα µε την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,  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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

  
Άρθρο 1 

Επίπεδα προληπτικών µέτρων προστασίας της δηµόσιας υγείας 

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων µέτρων αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 ορίζονται δύο (2) επίπεδα προληπτικών µέτρων (επίπεδο επιτήρησης και επίπεδο 
αυξηµένου κινδύνου) ως εξής: 

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Επίπεδο επιτήρησης Επίπεδο αυξηµένου 
κινδύνου

1. Συναθροίσεις/Δηµόσιες ή 
κοινωνικές εκδηλώσεις, 
ανεξαρτήτως χώρου 
ιδιωτικού ή δηµόσιου, 
εσωτερικού ή εξωτερικού, 
µε την επιφύλαξη των 
δηµόσιων υπαίθριων 
συναθροίσεων του άρθρου 
11 του Συντάγµατος και του 
ν. 4703/2020 (Α’ 131)

● Μέχρι πενήντα (50) άτοµα  

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου 

● Αναστολή

2. Δηµόσιες υπηρεσίες ● Υποχρεωτική 
τηλεργασία στο 50% 
επιπλέον των 
υπαλλήλων που 
ανήκουν σε οµάδα 
αυξηµένου κινδύνου.  

● Εξυπηρέτηση κοινού 
κατά προτίµηση, αλλά 
όχι αποκλειστικά, 
κατόπιν ραντεβού. 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου.  

● Υποχρεωτική προστασία 
υπαλλήλων που 
ανήκουν σε οµάδες 
αυξηµένου κινδύνου µε 
παροχή εξ αποστάσεως 
εργασίας, όπου είναι 
εφικτό ή χορήγηση 
ειδικής άδειας. 

● Υποχρεωτική 
τηλεργασία στο 50% 
επιπλέον των 
υπαλλήλων που 
ανήκουν σε οµάδα 
αυξηµένου κινδύνου  

● Εξυπηρέτηση κοινού 
µόνο σε επείγουσες 
περιπτώσεις και 
υποχρεωτικά κατόπιν 
ραντεβού. 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου.
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3. Ιδιωτικές επιχειρήσεις ● Υποχρεωτική 
τηλεργασία στο 50%, 
ανεξαρτήτως εάν αφορά 
ευάλωτη/αυξηµένου 
κινδύνου οµάδα 

● Εξυπηρέτηση κοινού 
κατά προτίµηση, αλλά 
όχι αποκλειστικά, 
κατόπιν ραντεβού 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου 

● Υποχρεωτική 
τηλεργασία στο 50%, 
ανεξαρτήτως εάν αφορά 
ευάλωτη/αυξηµένου 
κινδύνου οµάδα 

● Εξυπηρέτηση κοινού 
µόνο σε επείγουσες 
περιπτώσεις και κατόπιν 
ραντεβού  

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου 
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4. Δικαστήρια, εισαγγελίες, 
στρατιωτικά δικαστήρια   

Έµµισθα, άµισθα 
υποθηκοφυλακεία, πάσης 
φύσεως κτηµατολογικά 
γραφεία και 
υποκαταστήµατα του 
φορέα “Ελληνικό 
Κτηµατολόγιο” 

● Μέχρι τριάντα (30) 
άτοµα στην αίθουσα  

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου  

● Μέτρα σε συνεννόηση 
µε τις διοικήσεις των 
δικαστηρίων για 
αποφυγή συγχρωτισµού 
στις γραµµατείες 

● Διενέργεια των 
διασκέψεων, καθώς και 
οποιασδήποτε 
ενέργειας, που αφορά 
στη λειτουργία των 
δικαστικών υπηρεσιών 
και των εισαγγελιών της 
Χώρας, εφόσον είναι 
εφικτό, εξ αποστάσεως 
µε τη χρήση 
τεχνολογικών µέσων. 

● Με απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου 
διοίκησης του οικείου 
δικαστηρίου ή 
εισαγγελίας, που 
τοιχοκολλάται στην 
είσοδο του δικαστηρίου 
ή της εισαγγελίας και 
αναρτάται στην 
ιστοσελίδα τους, 
εφόσον διαθέτουν, 
ορίζονται τα ειδικότερα 
ζητήµατα που ανάγονται 
στην εύρυθµη 
διεξαγωγή των 
εργασιών τους, καθώς 
και όλα τα αναγκαία 
µέτρα που τηρούνται 
υπ' ευθύνη τους, για 
την ασφαλή λειτουργία 
του δικαστηρίου ή της 
εισαγγελίας ενόψει της 
πανδηµίας του 
κορωνοϊού COVID-19. 

● Επιτρέπονται οι κάθε 
είδους συναλλαγές, 
καθώς και ο έλεγχος 
των αρχείων σύµφωνα 
µε απόφαση του 
Προϊσταµένου του καθ’ 
ύλην αρµόδιου 
υποθηκοφυλακείου, 
κτηµατολογικού 
γραφείου ή 
υποκαταστήµατος του 

● Μέχρι δεκαπέντε (15) 
άτοµα στην αίθουσα. 
Κατ' εξαίρεση ο αριθµός 
των ατόµων µπορεί να 
υπερβεί τα δεκαπέντε, 
όχι όµως και το 
ανώτατο όριο των 
τριάντα (30), εάν κατά 
την κρίση του οργάνου 
διεύθυνσης της 
δικαστικής υπηρεσίας ή 
του διευθύνοντος την 
εισαγγελία ή του 
προεδρεύοντος του 
δικαστηρίου η παρουσία 
των ατόµων αυτών 
είναι αναγκαία για την 
διεκπεραίωση των 
δικαστικών ενεργειών. 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου 

● Μέτρα σε συνεννόηση µε 
τις διοικήσεις των 
δικαστηρίων για αποφυγή 
συγχρωτισµού στις 
γραµµατείες 

● Με απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου 
διοίκησης του οικείου 
δικαστηρίου ή 
εισαγγελίας, που 
τοιχοκολλάται στην 
είσοδο του δικαστηρίου ή 
της εισαγγελίας και 
αναρτάται στην 
ιστοσελίδα τους, εφόσον 
διαθέτουν, ορίζονται τα 
ειδικότερα ζητήµατα που 
ανάγονται στην εύρυθµη 
διεξαγωγή των εργασιών 
τους, καθώς και όλα τα 
αναγκαία µέτρα που 
τηρούνται υπ' ευθύνη 
τους, για την ασφαλή 
λειτουργία του 
δικαστηρίου ή της 
εισαγγελίας ενόψει της 
πανδηµίας του κορωνοϊού 
COVID-19. 

● Διενέργεια των 
διασκέψεων, καθώς και 
οποιασδήποτε ενέργειας, 
που αφορά στη 
λειτουργία των 
δικαστικών υπηρεσιών 
και των εισαγγελιών της 
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5. Νοσοκοµεία, ιατρεία και 
διαγνωστικά κέντρα 

● Ένας (1) συνοδός/
επισκέπτης ανά ασθενή 

● Περιορισµός* των 
προγραµµατισµένων 
χειρουργικών επεµβάσεων 
µέχρι 20% 

● Τήρηση ελάχιστης 
απόστασης ενάµισι (1,5) 
µέτρου, πλην της 
διενέργειας ιατρικών 
πράξεων  

*Εξαιρούνται των 
περιορισµών τα ογκολογικά 
και επείγοντα περιστατικά, 
καθώς και τα ειδικά 
νοσοκοµεία.

● Ένας (1) συνοδός/
επισκέπτης ανά ασθενή 

● Περιορισµός* των 
προγραµµατισµένων 
χειρουργικών επεµβάσεων 
µέχρι 80% 

● Τήρηση ελάχιστης 
απόστασης ενάµισι (1,5) 
µέτρου, πλην της 
διενέργειας ιατρικών 
πράξεων  

*Εξαιρούνται των 
περιορισµών τα ογκολογικά 
και επείγοντα περιστατικά, 
καθώς και τα ειδικά 
νοσοκοµεία.
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6. Μονάδες φροντίδας 
ηλικιωµένων, κέντρα 
χρονίως πασχόντων, δοµές 
και ξενώνες φιλοξενίας 
ευπαθών οµάδων, ξενώνες 
µεταβατικής φιλοξενίας 
αστέγων, κοινωνικές δοµές 
άµεσης αντιµετώπισης της 
φτώχειας (υπνωτήρια, 
κέντρα ηµέρας, κοινωνικά 
παντοπωλεία, κοινωνικά 
φαρµακεία, συσσίτια), 
δοµές παιδικής προστασίας 
και κέντρα κοινότητας, 
στρατόπεδα   

Ειδικώς οι επιχειρήσεις των 
µονάδων φιλοξενίας 
ηλικιωµένων, καθώς και αυτές 
που παρέχουν υπηρεσίες 
επαγγελµατικής 
αποκατάστασης για άτοµα µε 
αναπηρίες και υπηρεσίες 
επίσκεψης και παροχής 
υποστήριξης για άτοµα µε 
αναπηρίες οφείλουν να τηρούν 
τους κανόνες λειτουργίας, τις 
απαιτήσεις και τις διαδικασίες 
του Παραρτήµατος Ι, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας.  

Στη δυναµικότητα των 
Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωµένων, κέντρων χρονίως 
πασχόντων, δοµών και 
ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών 
οµάδων, ξενώνων µεταβατικής 
φιλοξενίας αστέγων, 
κοινωνικών δοµών άµεσης 
αντιµετώπισης της φτώχειας 
(υπνωτήρια, κέντρα ηµέρας, 
κοινωνικά παντοπωλεία, 
κοινωνικά φαρµακεία, 
συσσίτια), δοµών παιδικής 
προστασίας και κέντρα 
κοινότητας, 
συµπεριλαµβάνονται και όσοι 
παρέχουν εθελοντική εργασία. 

● Περιορισµός 
επισκεπτηρίου βάσει 
Πρωτοκόλλου Ι 

● Αναστολή επισκεπτηρίου 
για τις Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωµένων 
(Μ.Φ.Η.) και άλλες 
κλειστές δοµές που 
φιλοξενούν ευπαθείς 
οµάδες 

● Αναστολή λειτουργίας 
δηµοτικών Κέντρων 
Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.)

● Αναστολή επισκεπτηρίου 

● Αναστολή λειτουργίας 
δηµοτικών Κέντρων 
Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.) 
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7. Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), 
ανοιχτές δοµές φιλοξενίας, 
καθώς και κάθε είδους δοµή 
και χώρος υποδοχής και 
φιλοξενίας πολιτών τρίτων 
χωρών 

- Οι διοικήσεις των ΚΥΤ και των 
άλλων δοµών φιλοξενίας 
πολιτών τρίτων χωρών 
οφείλουν να τηρούν τους 
κανόνες λειτουργίας, τις 
απαιτήσεις και τις διαδικασίες 
του Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας. Ειδικές διατάξεις 
που θέτουν περιορισµούς στη 
λειτουργία συγκεκριµένων ΚΥΤ 
και άλλων δοµών φιλοξενίας 
πολιτών τρίτων χωρών 
παραµένουν σε ισχύ. 

● Ελεύθερη διακίνηση των 
φιλοξενουµένων µέχρι 
ποσοστού 15% του 
πληθυσµού ανά ώρα, µε 
ανώτατο όριο τους 
επτακόσιους πενήντα 
(750) ηµερησίως, µε βάση 
τις οδηγίες του διοικητή 
του ΚΥΤ ή της δοµής και 
της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης

Αναστολή εξόδου σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα ΙΙ της 
παρούσας, λαµβανοµένων 
υπόψη των ιδιαιτεροτήτων 
της περιοχής όπου εδρεύει 
το ΚΥΤ ή η δοµή
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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., Κολλεγίων, 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.  

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

Ως προς τις δοµές 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 
ισχύουν επίσης τα µέτρα 
προστασίας και οι κανόνες 
λειτουργίας του Παραρτήµατος 
ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας.

Υποχρεωτική χρήση µάσκας 
στους εσωτερικούς χώρους 
και στους εξωτερικούς 
χώρους και κατά τη διάρκεια 
των διαλειµµάτων, αλλά όχι 
κατά τη διάρκεια της 
φυσικής αγωγής

Λειτουργία µε υποχρεωτική 
χρήση µάσκας στους 
εσωτερικούς χώρους και 
στους εξωτερικούς χώρους 
και κατά τη διάρκεια των 
διαλειµµάτων, αλλά όχι κατά 
τη διάρκεια της φυσικής 
αγωγής 

Ενδεχόµενη λειτουργία εκ 
περιτροπής σε συνδυασµό 
µε τηλε-εκπαίδευση ή µόνο 
τηλε-εκπαίδευση  

 10



9. Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) 

Ειδικές διατάξεις που θέτουν 
περιορισµούς και µέτρα στη 
λειτουργία των Α.Ε.Ι. 
παραµένουν σε ισχύ. 

Οι υπό στοιχεία 115744/
Ζ1/4.9.2020 (Β’ 3707) κοινή 
υπουργική απόφαση και 
132695/Ζ1/2.10.2020 (Β’ 4383) 
υπουργική απόφαση 
παραµένουν σε ισχύ. 

Κατά τη λειτουργία των 
υπηρεσιών των Α.Ε.Ι. 
εφαρµόζονται τα µέτρα που 
ισχύουν για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις (σηµεία 2 και 3 
του παρόντος πίνακα).  

Οι ρυθµίσεις που αφορούν στη 
διεξαγωγή εξετάσεων µε 
φυσική παρουσία εφαρµόζονται 
σε κάθε είδους εξετάσεις που 
διενεργούνται εντός των 
εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι., 
ανεξαρτήτως εάν το Α.Ε.Ι. έχει 
την επιµέλεια διεξαγωγής τους. 

Οι ρυθµίσεις του παρόντος 
ισχύουν και για τα Κολλέγια. 

● Τηλε-εκπαίδευση  

● Αναστολή κάθε µορφής 
δια ζώσης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 
(εργαστήρια, κλινικές 
ασκήσεις, 
φροντιστηριακά 
µαθήµατα, 
επιµορφωτικά 
προγράµµατα 
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ.λπ.) µε 
την εξαίρεση των 
εργαστηρίων και των 
κλινικών ασκήσεων που 
διενεργούνται µε 
φυσική παρουσία µόνο 
για τους τελειόφοιτους 

● Αναστολή διενέργειας 
εξετάσεων µε  φυσική 
παρουσία 

● Απαγόρευση ηµερίδων, 
συνέδριων και πάσης 
φύσεως εκδηλώσεων 
εντός των Α.Ε.Ι.

● Τηλε-εκπαίδευση 

● Αναστολή κάθε µορφής 
δια ζώσης εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 
(εργαστήρια, κλινικές 
ασκήσεις, 
φροντιστηριακά 
µαθήµατα, 
επιµορφωτικά 
προγράµµατα 
ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ.λπ.), µε 
την εξαίρεση των 
εργαστηρίων και των 
κλινικών ασκήσεων που 
διενεργούνται µε 
φυσική παρουσία µόνο 
για τους τελειόφοιτους  

● Αναστολή διενέργειας 
εξετάσεων µε φυσική 
παρουσία 

● Αναστολή λειτουργίας 
βιβλιοθηκών, αιθουσών 
κοινόχρηστων 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
αναγνωστηρίων και 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων  των 
Α.Ε.Ι. 

● Απαγόρευση ηµερίδων, 
συνέδριων και πάσης 
φύσεως εκδηλώσεων 
εντός των Α.Ε.Ι.

10. Χώροι λατρείας/
θρησκευτικές τελετές 

Τήρηση κανόνων λειτουργίας, 
απαιτήσεων και διαδικασιών 
του Παραρτήµατος ΙV, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας. 

Από την υποχρεωτική χρήση 
µάσκας κατά το άρθρο 2 
εξαιρούνται οι θρησκευτικοί 
λειτουργοί και οι ιεροψάλτες 
αποκλειστικά και µόνο κατά τη 
διάρκεια της θρησκευτικής 
τελετής.

● Ένα (1) άτοµο ανά 10 
τ.µ. και έως πενήντα 
(50) άτοµα  

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου  

● Έως εννέα (9) άτοµα 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου  
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11. Αρχαιολογικοί χώροι, 
µουσεία, σπήλαια 

Οι προϊστάµενοι των 
Περιφερειακών και Ειδικών 
Περιφερειακών Yπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισµού και 
Αθλητισµού  οφείλουν να  
λαµβάνουν επιπλέον όλα τα 
προσήκοντα µέτρα ασφάλειας 
και προφύλαξης εργαζοµένων 
και επισκεπτών στους χώρους 
αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα 
µε την παρούσα και τις οδηγίες 
της Διεύθυνσης Δηµόσιας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
και του Εθνικού Οργανισµού 
Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

● Αρχαιολογικοί χώροι, 
ανοιχτά (υπαίθρια) 
µουσεία:  

● Ενάµισι (1,5) µέτρο 
απόσταση  

● Κλειστά µουσεία, 
σπήλαια:  

●  Δύο (2) µέτρα 
απόσταση  

●  Ένα (1) άτοµο ανά 
15 τ.µ.  

●Οµαδικές ξεναγήσεις 
έως δέκα (10) άτοµα

● Αρχαιολογικοί χώροι, 
ανοιχτά (υπαίθρια) 
µουσεία:  

●Ενάµισι (1,5) µέτρο 
απόσταση 

● Αναστολή λειτουργίας 
κλειστών µουσείων 
σύµφωνα µε την παρ. 5 
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12. Ζωντανά θεάµατα και 
ακροάµατα, λοιπές 
παραστατικές τέχνες  

 

Ανοικτοί (υπαίθριοι) και 
κλειστοί χώροι διεξαγωγής: 

● Διενέργεια ζωντανών 
θεαµάτων και 
ακροαµάτων υποχρεωτικά 
σε χώρους 
διαµορφωµένους για 
καθήµενους θεατές και 
µόνο 

● 50% πληρότητα 

● Υποχρεωτική δηµιουργία 
κενού χώρου/κενής θέσης 
ανά δύο (2) καθήµενους 

● Υποχρεωτική τοποθέτηση 
ατόµων που προσέρχονται 
µαζί στις δύο θέσεις 
καθήµενων µεταξύ των 
οποίων δεν µεσολαβεί 
κενός χώρος/κενή θέση 

● Απαγόρευση διαλείµµατος 
κατά τη διάρκεια του 
ζωντανού θεάµατος/
ακροάµατος. Εξαιρούνται 
ολιγόλεπτες παύσεις για 
τεχνικούς λόγους, κατά τη 
διάρκεια των οποίων οι 
θεατές οφείλουν να 
παραµείνουν στις θέσεις 
τους 

● Υποχρεωτική απόσταση 
τριών (3) µέτρων µεταξύ 
σκηνής και θεατών 

● Υποχρεωτική ταξιθεσία για 
την τοποθέτηση των 
θεατών στις θέσεις τους 
και την τήρηση κανόνων 
στην προσέλευση και 
αποχώρησή τους 

● Υποχρεωτική τήρηση 
απόστασης ενάµισι (1,5) 
µέτρου µεταξύ των µελών 
της χορωδίας 

● Υποχρεωτική έκδοση 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου  

● Aναστολή 
δραστηριότητας σε 
χώρους κλειστών 
γηπέδων και 
γυµναστηρίων

● Αναστολή προσέλευσης 
κοινού σύµφωνα µε την 
παρ. 5 

● Δυνατότητα διεξαγωγής 
αποκλειστικά προς τον 
σκοπό αναµετάδοσης 
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13. Κινηµατογραφικές 
προβολές  

Ανοικτοί (υπαίθριοι) και 
κλειστοί χώροι:  

● 50% πληρότητα  

● Υποχρεωτική δηµιουργία 
κενού χώρου/κενής 
θέσης ανά δύο (2) 
καθήµενους  

● Υποχρεωτική 
τοποθέτηση ατόµων 
που προσέρχονται µαζί 
στις δύο θέσεις 
καθήµενων µεταξύ των 
οποίων δεν µεσολαβεί 
κενός χώρος/κενή θέση 

● Απαγόρευση 
διαλείµµατος κατά την 
προβολή 

● Υποχρεωτική ταξιθεσία 
για την τοποθέτηση των 
θεατών στις θέσεις τους 

● Υποχρεωτική έκδοση 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου  

● Αναστολή λειτουργίας 
σύµφωνα µε την παρ. 5 

14. Πρόβες, τηλεοπτικά και 
κινηµατογραφικά 
γυρίσµατα 

● Υποχρεωτική χρήση 
µάσκας α) σε πρόβες, β) 
όσων δεν συµµετέχουν 
στη σκηνή γυρίσµατος 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου για 
συντελεστές µε 
εξαίρεση τήρηση 
απόστασης δύο (2) 
µέτρων για χορωδίες/
πνευστά σε πρόβες 

● Καταγραφή 
εισερχοµένων - 
εξερχοµένων

● Υποχρεωτική χρήση 
µάσκας α) σε πρόβες, β) 
όσων δεν συµµετέχουν 
στη σκηνή γυρίσµατος 

● Τήρηση απόστασης δύο 
(2) µέτρων για 
συντελεστές 

● Καταγραφή 
εισερχοµένων-
εξερχοµένων
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15. Κέντρα διασκέδασης 
συµπεριλαµβανοµένων 
χώρων δεξιώσεων, µπαρ 

● Επιτρέπεται µόνο η 
παρουσία καθήµενων 
πελατών. Όσες από τις 
επιχειρήσεις 
εκµεταλλεύονται 
εσωτερικούς και 
υπαίθριους χώρους µε 
νόµιµη άδεια από την 
αρµόδια αρχή, δύνανται 
να αναπτύξουν 
τραπεζοκαθίσµατα µε 
τις προϋποθέσεις της 
παρούσας. 

  

● Επιτρέπεται η χρήση 
του µπαρ από τους 
πελάτες  µε την 
τοποθέτηση δύο (2) 
σκαµπό µαζί. Ορίζεται 
απόσταση ενάµισι (1,5) 
µέτρου µεταξύ των 
διπλανών δυάδων 
σκαµπό. 

● Μέχρι έξι (6) άτοµα ανά 
τραπέζι 

● Χώροι διεξαγωγής 
χωρητικότητας άνω των 
τριακοσίων (300) 
ατόµων: 

- Πληρότητα 50% της 
δυναµ ικότητας όπως 
ορίζεται στην περ. 2δ’ 
της παρ. Α του άρθρου 
14 της υπό στοιχεία 
Υ 1 γ / Γ . Π / ο ι κ .
4 7 8 2 9 / 2 3 . 3 . 2 0 1 7 
α π ό φ α σ η ς τ ο υ 
Υπουργού Υγείας (Β΄ 
2161) επί της συνολικής 
εσωτερικής ωφέλιµης 
επιφάνειας (ΩΕ/1,3 τ.µ) 
µε µέγιστο τριακόσιους 
(300) καθήµενους. 

-Πληρότητα 40% της 
δυναµικότητας όπως 
ορίζεται στην περ. 2δ’ 
της παρ. Α του άρθρου 
14 της υπό στοιχεία  
Υ1γ/Γ.Π/οικ.

Αναστολή λειτουργίας 
σύµφωνα µε την παρ. 5
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16. Εστίαση (π.χ. εστιατόρια 
[πλην φοιτητικών 
εστιατορίων], καφέ, 
ιντερνέτ καφέ, κυλικεία 
[πλην κυλικείων 
εκπαιδευτικών δοµών], 
αναψυκτήρια, καντίνες, 
catering)  

Για τις ανάγκες εφαρµογής της 
παρούσας, οι επιχειρήσεις στις 
οποίες δεν προκύπτει µέσω της 
διαδικασίας γνωστοποίησης η 
ωφέλιµη επιφάνεια και 
λειτουργούν µε το 
προγενέστερο του ν. 
4442/2016 (Α΄ 230) καθεστώς, 
οφείλουν να προσκοµίζουν στις 
αρµόδιες ελεγκτικές αρχές 
αντίγραφο ή σκαρίφηµα 
µηχανικού θεωρηµένο από την 
οικεία Υγειονοµική Διεύθυνση, 
στο οποίο αποτυπώνεται το 
εµβαδόν της ωφέλιµης 
επιφάνειας.

● Επιτρέπεται µόνο η 
παρουσία καθήµενων 
πελατών. 

● Τήρηση αποστάσεων 
τραπεζοκαθισµάτων και 
κανόνων υγιεινής των 
Παραρτηµάτων 1 έως 4, 
τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας.  

● Επιτρέπεται η χρήση 
του µπαρ από τους 
πελάτες µε την 
τοποθέτηση δύο (2) 
σκαµπό µαζί. Ορίζεται 
απόσταση ενάµισι (1,5) 
µέτρου µεταξύ των 
διπλανών δυάδων 
σκαµπό.  

● Υποχρεωτική χρήση 
µάσκας από το 
προσωπικό, καθώς και 
από το κοινό κατά την 
αναµονή (όχι όµως των 
καθήµενων στα 
τραπεζοκαθίσµατα ή 
µπαρ) 

● Mέχρι έξι (6) άτοµα ανά 
τραπέζι  

● Πληρότητα 50% της 
δυναµικότητας όπως 
ορίζεται στην περ. 2δ’ 
της παρ. Α του άρθρου 
14 της υπό στοιχεία 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.
47829/23.3.2017 
απόφασης του 
Υπουργού Υγείας  (Β΄ 
2161) επί της συνολικής 
εσωτερικής ωφέλιµης 
επιφάνειας (ΩΕ/1,3 τ.µ). 

- Πληρότητα 40% της 
δυναµικότητας όπως 
ορίζεται στην περ. 2δ’ 
της παρ. Α του άρθρου 
14 της υπό στοιχεία 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.
47829/23.3.2017 
απόφασης του 
Υπουργού Υγείας  (Β΄ 
2161) επί της συνολικής 
εξωτερικής ωφέλιµης 
επιφάνειας (ΩΕ/0,70 
τ.µ). 

● Αναστολή λειτουργίας 
σύµφωνα µε την παρ. 5 

● Λειτουργία µόνο  
υπηρεσιών παροχής 
προϊόντων σε πακέτο 
από το κατάστηµα (take 
away), διανοµής 
προϊόντων (delivery) και 
drive-through έως τις 
23:30 

●  Από τις 23.30 κι 
εντεύθεν επιτρέπεται 
µόνο η λειτουργία της 
υπηρεσίας διανοµής 
προϊόντων (delivery) 
εξαιρουµένης της 
πώλησης αλκοολούχων 
ποτών 

● Από την αναστολή 
λειτουργίας σύµφωνα 
µε την παρ. 5 
εξαιρούνται εστιατόρια, 
αναψυκτήρια, καφέ που 
λειτουργούν εντός 
ξενοδοχείων, εφόσον 
εξυπηρετούν µόνο τους 
διαµένοντες σε αυτά και 
υπό την προϋπόθεση 
ότι λαµβάνονται µέτρα 
αποφυγής 
συνωστισµού. 
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17. Παιδότοποι  

Oι επιχειρήσεις των 
εγκαταστάσεων που 
προσφέρουν υπηρεσίες 
παιδότοπου οφείλουν να 
τηρούν τους κανόνες 
λειτουργίας, τις απαιτήσεις και 
τις διαδικασίες του 
Παραρτήµατος V, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας. 

 

● Ένα (1) παιδί ανά 5 τ.µ. 
και έως πενήντα (50) 
παιδιά. 

● Ένας (1) συνοδός µε 
µάσκα στον χώρο 
αναµονής. 

● Στα τραπεζοκαθίσµατα 
ισχύουν οι όροι του 
σ η µ ε ί ο υ 1 6 τ ο υ 
παρόντος (εστίαση) ανά 
ε π ί π ε δ ο 
ε π ι δ η µ ι ο λ ο γ ι κ ώ ν 
κριτηρίων.  

● Αναστολή λειτουργίας 
σύµφωνα µε την παρ. 5
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18. Μεταφορές 

- Οι αριθµητικοί/ποσοτικοί 
περιορισµοί στις µετακινήσεις 
αφορούν τον τόπο/σηµείο 
αναχώρησης ή εσωτερικής 
µετακίνησης. 

- Για τα κρουαζιερόπλοια, τα 
ιδιωτικά και επαγγελµατικά 
πλοία αναψυχής, τα 
επαγγελµατικά τουριστικά 
ηµερόπλοια, καθώς και τα 
ιδιωτικά και επαγγελµατικά 
πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως 
σηµαίας που καταπλέουν από 
το εξωτερικό, ισχύουν οι 
κανόνες των Παραρτηµάτων VI 
έως VIII, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας. 

- Για τις αεροπορικές 
µεταφορές, ισχύουν οι κανόνες 
του Παραρτήµατος XVI της 
παρούσας.

● 65% πληρότητα στα 
µέσα µαζικής 
µεταφοράς [λεωφορεία 
δηµόσιας χρήσης 
(λεωφορεία αστικών και 
υπεραστικών ΚΤΕΛ ή 
ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία 
µεµονωµένων 
αυτοκινητιστών άγονων 
γραµµών, τουριστικά 
λεωφορεία και ειδικά 
τουριστικά λεωφορεία 
περιήγησης πόλεων 
ανοικτού ή κλειστού 
τύπου), λεωφορεία 
ιδιωτικής χρήσης, καθώς 
και λεωφορεία 
δηµοτικής 
συγκοινωνίας, 
λεωφορεία 
αρµοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ 
και ΟΑΣΘ ΑΕ, µέσα 
σταθερής τροχιάς 
αρµοδιότητας ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ, αναβατήρες 
(τελεφερίκ), 
σιδηρόδροµος] 

● Μέχρι τρεις (3) επιβάτες 
πλέον του οδηγού σε 
επιβατηγά οχήµατα 
δηµόσιας χρήσης 
(Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής 
Μίσθωσης) και 
επιβατηγά ιδιωτικής 
χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήµατα 
µε οδηγό του ν. 
4093/2012 (Α΄ 222) 
µέχρι επτά (7) θέσεων. 
Η υπέρβαση του ορίου 
επιβαινόντων 
επιτρέπεται µόνο 
εφόσον στο όχηµα 
επιβαίνουν αποκλειστικά 
γονείς µε τα τέκνα τους. 

● Μέχρι πέντε (5) 
επιβάτες πλέον του 
οδηγού σε επιβατηγά 
οχήµατα δηµόσιας 
χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, 
Ειδικής Μίσθωσης) και 
επιβατηγά ιδιωτικής 
χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήµατα 
µε οδηγό του ν. 
4093/2012 (Α΄ 222) 
µέχρι οκτώ (8) ή εννέα 
(9) θέσεων. Η 
υπέρβαση του ορίου 

● 65% πληρότητα στα 
µέσα µαζικής 
µεταφοράς [λεωφορεία 
δηµόσιας χρήσης 
(λεωφορεία αστικών και 
υπεραστικών ΚΤΕΛ ή 
ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία 
µεµονωµένων 
αυτοκινητιστών άγονων 
γραµµών, τουριστικά 
λεωφορεία και ειδικά 
τουριστικά λεωφορεία 
περιήγησης πόλεων 
ανοικτού ή κλειστού 
τύπου), λεωφορεία 
ιδιωτικής χρήσης, καθώς 
και λεωφορεία 
δηµοτικής 
συγκοινωνίας, 
λεωφορεία 
αρµοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ 
και ΟΑΣΘ ΑΕ, µέσα 
σταθερής τροχιάς 
αρµοδιότητας ΣΤΑΣΥ 
ΑΕ, αναβατήρες 
(τελεφερίκ), όπως 
επίσης σιδηρόδροµος]. 

● Μέχρι ένας (1) επιβάτης 
πλέον του οδηγού σε 
επιβατηγά οχήµατα 
δηµόσιας χρήσης 
(Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής 
Μίσθωσης) και 
επιβατηγά ιδιωτικής 
χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήµατα 
µε οδηγό του ν. 
4093/2012 (Α 222) 
µέχρι επτά (7) θέσεων. 
Η υπέρβαση του ορίου 
επιβαινόντων 
επιτρέπεται µόνο 
εφόσον στο όχηµα 
επιβαίνουν αποκλειστικά 
γονείς µε τα τέκνα τους. 

● Μέχρι δύο (2) επιβάτες 
πλέον του οδηγού σε 
επιβατηγά οχήµατα 
δηµόσιας χρήσης 
(Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής 
Μίσθωσης) και 
επιβατηγά ιδιωτικής 
χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήµατα 
µε οδηγό του ν. 
4093/2012 (Α 222) 
µέχρι οκτώ (8) ή εννέα 
(9) θέσεων. Η 
υπέρβαση του ορίου  18



19. Αθλητισµός (αγώνες, 
προπονήσεις) 

Οι προβλέψεις του παρόντος 
σηµείου ισχύουν και για 
επιπρόσθετες αθλητικές 
δραστηριότητες εκτός 
ωρολογίου προγράµµατος 
σχολείων, ΑΕΙ και πάσης 
φύσεως εκπαιδευτικών δοµών.

● Προπονήσεις και αγώνες 
χωρίς θεατές 

● Μείωση στο 75% του 
µέγιστου αριθµού 
αθλουµένων ανά 
εγκατάσταση (σύµφωνα 
µε το Παράρτηµα ΙΧ ως 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας)  

● Αγώνες εντός 
οργανωµένων 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
επιτρέπονται µόνο µε 
την παρουσία των 
απαραίτητων 
συντελεστών των 
αγώνων 

● Αγώνες εκτός 
οργανωµένων 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων 
επιτρέπονται µε όριο 
εβδοµήντα (70) 
συµµετεχόντων στις 
αγωνιστικές διαδικασίες 

● Αναστολή των επίσηµων 
και φιλικών αγώνων σε 
όλες τις κατηγορίες των 
οµαδικών αθληµάτων, 
εξαιρουµένων των 
αγώνων οµάδων που 
συµµετέχουν στα 
πρωταθλήµατα Α’ 
Εθνικής κατηγορίας του 
κάθε αθλήµατος  

● Κατά τη διάρκεια της 
άθλησης δεν απαιτείται 
η χρήση µάσκας 

● Οδηγίες και υγειονοµικά 
πρωτόκολλα για 
προπονήσεις και αγώνες 
(όπως αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραµµατείας 
Αθλητισµού https://
gga.gov.gr/component/
content/article/278-
covid/2981-covid19-
sports )  

● Αναστολή 
δραστηριοτήτων 
αθλητικών 
εγκαταστάσεων, 
σύµφωνα µε την παρ. 5 

● Αναστολή κάθε είδους 
αθλητικών εκδηλώσεων 
µαζικού, εναλλακτικού, 
πνευµατικού ή 
ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα 

● Μόνο ατοµική άσκηση 
και άθληση σε 
εξωτερικούς δηµόσιους 
χώρους (χωρίς 
προπονητή) 

● Εξαιρούνται της 
αναστολής: 

α)  λειτουργία για 
προπονήσεις και αγώνες 
της Α’ κατηγορίας 
καλαθοσφαίρισης 
(Basket league), 
ποδοσφαίρου (Super 
league 1) και άλλων 
εγχώριων και διεθνών 
πρωταθλήµατα χωρίς 
την παρουσία θεατών, 

β) ευρωπαϊκοί αγώνες 
(Champions League, 
Europa League, 
Euroleague) σύµφωνα 
µε τα ειδικά 
πρωτόκολλα των FIFA 
και FIBA, 

γ) η λειτουργία των 
ανοικτών αθλητικών 
εγκαταστάσεων που 
χρησιµοποιούν αθλητικά 
σωµατεία και όµιλοι που 
διαθέτουν νόµιµη άδεια 
λειτουργίας 
αποκλειστικά και µόνο 
για προπονήσεις χωρίς 
την παρουσία θεατών 
στα ακόλουθα ατοµικά 
αθλήµατα: 
αντισφαίριση, 
σκοποβολή, τοξοβολή, 
ιστιοπλοΐα [µε µονοµελή 
ή διµελή πληρώµατα], 
κωπηλασία [µε 
µονοµελή ή διµελή 
πληρώµατα], κανόε  19
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20. Γυµναστήρια 

Οδηγίες και µέτρα προστασίας 
στο Παράρτηµα Χ ως 
αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας 

● Υποχρεωτική χρήση 
µάσκας από το 
προσωπικό, κατά την 
αναµονή σε χώρους του 
γυµναστηρίου και σε 
όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους 
του γυµναστηρίου, 
καθώς και στην οµαδική 
άσκηση. 

● Εξαιρείται από την 
υποχρεωτική χρήση 
µάσκας η ατοµική 
άσκηση (π.χ. διάδροµος, 
βάρη) µε τήρηση 
αποστάσεων δύο (2) 
µέτρων.  

● Ένα (1) άτοµο ανά 10 
τ.µ.

● Αναστολή λειτουργίας 
σύµφωνα µε την παρ. 5

21. Καταστήµατα τροφίµων 
(π.χ. σούπερ µάρκετ, µίνι 
µάρκετ, φούρνοι, 
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία)  

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

● Ειδική απολύµανση σε 
τροχήλατα και µη 
καρότσια/καλάθια 

● Απόσταση ενάµισι (1,5) 
µέτρου µεταξύ των 
ατόµων 

● 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 

● Απαγόρευση λειτουργίας 
από 23:30 έως 05:00

22. Λαϊκές αγορές ● 65% των θέσεων των 
πωλητών µε τρία (3) 
µέτρα απόσταση µεταξύ 
πάγκων 

● Επέκταση χώρου ή 
λειτουργία παράλληλων 
αγορών  

● Απόσταση ενάµισι (1,5) 
µέτρου µεταξύ των 
ατόµων  

● 50% των θέσεων των 
πωλητών µε πέντε (5) 
µέτρα απόσταση µεταξύ 
πάγκων 

● Επέκταση χώρου ή 
λειτουργία παράλληλων 
αγορών  

● Απόσταση ενάµισι (1,5) 
µέτρου µεταξύ των 
ατόµων 

23. Εµποροπανηγύρεις-
Κυριακάτικες αγορές και 
άλλες αγορές του άρθρου 2 
του ν. 4497/2017 (Α’ 171) 

● 50% των θέσεων των 
πωλητών µε πέντε (5) 
µέτρα απόσταση µεταξύ 
πάγκων 

● Απόσταση ενάµισι (1,5) 
µέτρου µεταξύ των 
ατόµων 

● Αναστολή λειτουργίας 
σύµφωνα µε την παρ. 5

 20



24. Λιανεµπόριο ● 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.  

● Ειδικώς για τα 
περίπτερα υποχρεωτική 
χρήση µάσκας µόνο για 
τους πωλητές και 
απαγόρευση πώλησης 
αλκοόλ κατά τις ώρες 
23:30-05:00.

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

● Έναρξη λειτουργίας στις 
10 π.µ., εξαιρουµένων 
των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων  µε 
υπηρεσίες στολισµού 
εκκλησιών ή αιθουσών 
(για γάµους, βαπτίσεις, 
κηδείες και άλλες 
εκδηλώσεις), λιανικού 
εµπορίου σιδηρικών, 
χρωµάτων και τζαµιών 
σε εξειδικευµένα 
καταστήµατα, καθώς και 
των καταστηµάτων 
λιανικού και χονδρικού 
εµπορίου (τύπου do it 
yourself and home 
improvement) που 
πωλούν βιοµηχανικά 
είδη (όπως χρώµατα, 
σιδερικά, ξυλουργικά, 
ηλεκτρολογικά, έπιπλα, 
υγιεινής, κήπου, 
εργαλείων, 
διακόσµησης). 

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

● Ειδικώς για τα 
περίπτερα υποχρεωτική 
χρήση µάσκας µόνο για 
τους πωλητές και 
απαγόρευση πώλησης 
αλκοόλ κατά τις ώρες 
23:30-05:00. 
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25. Κοµµωτήρια, υπηρεσίες 
προσωπικής υγιεινής 
(αποτρίχωσης, θεραπείας 
µε υπεριώδεις και 
υπέρυθρες ακτίνες) κ.λπ.

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

● Απόσταση δύο (2) 
µέτρων µεταξύ θέσεων 
εργασίας 

● Μόνο µε ραντεβού 

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

●  Απόσταση δύο (2) 
µέτρων µεταξύ θέσεων 
εργασίας 

● Δυνατότητα λειτουργίας 
τις καθηµερινές από 
7:00 έως 22:00 και το 
Σάββατο από 7:00 έως 
21:00 

● Μόνο µε ραντεβού

26. Συνέδρια/Εκθέσεις  ● Ένα (1) άτοµο άνα 10 
τ.µ. τουλάχιστον 

● Έως εκατό (100) 
συµµετέχοντες 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου 
µεταξύ των 
συµµετεχόντων

● Αναστολή σύµφωνα µε 
την παρ. 5

27. Υπηρεσίες πίστας καρτ 
εξαιρουµένου του 
µηχανοκίνητου αθλητισµού

● Μέγιστος αριθµός 
ατόµων σε αναµονή: 
δεκαπέντε (15) άτοµα 

● Υποχρεωτική η χρήση 
µάσκας και γαντιών µίας 
χρήσεως για το 
προσωπικό εργασίας  

● Υποχρεωτική η 
απολύµανση των 
κρανών πριν τη χρήση 

● Υποχρεωτική η 
απολύµανση των 
τιµονιών των καρτ πριν 
την οδήγηση 

● Υποχρεωτική η χρήση 
µπαλακλάβας 
(βαµβακερής ή µίας 
χρήσεως) 

● Μόνο κατόπιν ραντεβού 

● Μέγιστος αριθµός 
µεµονωµένων χρηστών: 
εννέα (9) άτοµα  
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28. - Δραστηριότητες σχολών 
ερασιτεχνών οδηγών 

- Δραστηριότητες σχολών 
οδηγών αυτοκινήτων  

- Δραστηριότητες σχολών 
επαγγελµατιών οδηγών 
αυτοκινήτων (Σχολές/
Κέντρα Πιστοποίησης 
Επαγγελµατικής Ικανότητας 
ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ) 

- Σχολές Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης Μεταφορέων 
(ΣΕΚΑΜ) και Σχολές 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
Οδηγών Οχηµάτων 
Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων ADR 
(ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

● Μέγιστος αριθµός 
ατόµων σε αναµονή: 
δεκαπέντε (15) άτοµα. 

● Οι πελάτες/
εκπαιδευόµενοι για την 
κτήση άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας 
προσέρχονται µόνο 
κατόπιν ραντεβού µέσω 
τηλεφώνου και 
ηλεκτρονικών µέσων. 

● Οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να τηρούν 
κατάλογο µε τα 
ραντεβού, ο οποίος 
επιδεικνύεται στα 
ελεγκτικά όργανα. 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου.  

● Έως τριάντα (30) 
εκπαιδευόµενοι, 
καθήµενοι µε απόσταση 
ενάµισι (1,5) µέτρου.

● Οι πελάτες/
εκπαιδευόµενοι για την 
κτήση άδειας οδήγησης 
οποιασδήποτε 
κατηγορίας 
προσέρχονται µόνο 
κατόπιν ραντεβού µέσω 
τηλεφώνου και 
ηλεκτρονικών µέσων. 

● Οι επιχειρήσεις οφείλουν 
να τηρούν κατάλογο µε 
τα ραντεβού, ο οποίος 
επιδεικνύεται στα 
ελεγκτικά όργανα. 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου. 

● Έως πέντε (5) 
εκπαιδευόµενοι 
καθήµενοι µε απόσταση 
ενάµισι (1,5) µέτρου. 
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29. Υπηρεσίες τεχνικού 
ελέγχου οχηµάτων οδικών 
µεταφορών

● Μέγιστος αριθµός 
ατόµων σε αναµονή: 
τριάντα (30) άτοµα. 

● Οι πελάτες, κάτοχοι 
επιβατικών ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκινήτων και 
µοτοσικλετών, 
προσέρχονται µόνο 
κατόπιν ραντεβού µέσω 
τηλεφώνου και 
ηλεκτρονικών µέσων. 

● Η προσέλευση πελατών, 
κατόχων 
επαγγελµατικών 
οχηµάτων, είναι δυνατή 
και χωρίς 
προγραµµατισµένο 
ραντεβού µέσω 
τηλεφώνου και 
ηλεκτρονικών µέσων. 

● Οι κάτοχοι ενάριθµων ή 
ανάριθµων Λεωφορείων 
και Φορτηγών Δηµοσίας 
Χρήσης (ΦΔΧ), που τα 
οχήµατά τους 
υπόκεινται σε τεχνικό 
έλεγχο, µπορούν να τα 
προσκοµίζουν στα  
δηµόσια ή ιδιωτικά 
ΚΤΕΟ που διαθέτουν 
γραµµή ελέγχου βαρέων 
οχηµάτων για τη 
διενέργεια αυτού, χωρίς 
προγραµµατισµένο 
ραντεβού. 

● Οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να τηρούν 
κατάλογο µε τα 
ραντεβού, ο οποίος 
επιδεικνύεται στα 
ελεγκτικά όργανα. 

● Υποχρεωτική χρήση 
µάσκας για το 
προσωπικό και τους 
πελάτες.

● Μέγιστος αριθµός 
ατόµων σε αναµονή: 
εννέα (9) άτοµα.  

● Οι πελάτες, κάτοχοι 
επιβατικών ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκινήτων και 
µοτοσικλετών όπως 
επίσης επαγγελµατικών 
οχηµάτων, 
προσέρχονται µόνο 
κατόπιν ραντεβού µέσω 
τηλεφώνου και 
ηλεκτρονικών µέσων. 

● Οι κάτοχοι ενάριθµων ή 
ανάριθµων Λεωφορείων 
και Φορτηγών Δηµοσίας 
Χρήσης (ΦΔΧ), που τα 
οχήµατά τους 
υπόκεινται σε τεχνικό 
έλεγχο, µπορούν να τα 
προσκοµίζουν στα  
δηµόσια ή ιδιωτικά 
ΚΤΕΟ που διαθέτουν 
γραµµή ελέγχου βαρέων 
οχηµάτων για τη 
διενέργεια αυτού, χωρίς 
προγραµµατισµένο 
ραντεβού. 

● Οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να τηρούν 
κατάλογο µε τα 
ραντεβού, ο οποίος 
επιδεικνύεται στα 
ελεγκτικά όργανα. 

● Υποχρεωτική χρήση 
µάσκας για το 
προσωπικό και τους 
πελάτες. 
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30. Υπηρεσίες ιερόδουλων 

Τήρηση των κανόνων και 

µέτρων προστασίας για τη 

λειτουργία των οίκων ανοχής 

στο Παράρτηµα ΧΙ, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της παρούσας  

● Ο µέγιστος αριθµός 
ατόµων εντός της 
επιχείρησης θα πρέπει 
να ακολουθεί τον 
κανόνα του ενός (1) 
ατόµου ανά 15 τ.µ. 

● Τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου 
σύµφωνα µε τους όρους 
του Παραρτήµατος ΧΙ  

● Δεν επιτρέπεται η 
ταυτόχρονη είσοδος 
στην επιχείρηση άνω 
των δύο (2) ατόµων

● Αναστολή λειτουργίας 
σύµφωνα µε την παρ. 5

31. Υπηρεσίες πάρκων 
ψυχαγωγίας, θεµατικών 
πάρκων (ζωολογικοί κήποι 
και φυσικοί βιότοποι) 

● Απόσταση δύο (2) 
µέτρων µεταξύ των  
ατόµων. 

● Αναστολή παραστάσεων 
και επιδείξεων.  

● Απόσταση δύο (2) 
µέτρων µεταξύ των  
ατόµων. 

● Αναστολή παραστάσεων 
και επιδείξεων. 

32. α) Υπηρεσίες τυχερών 
παιχνιδιών και 
στοιχηµάτων, β) υπηρεσίες 
τυχερών παιχνιδιών µε 
µηχανήµατα, γ) υπηρεσίες 
εκµετάλλευσης 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 
δ) υπηρεσίες 
εκµετάλλευσης 
µηχανηµάτων τυχερών 
παιχνιδιών (µε 
κερµατοδέκτη), ε) 
υπηρεσίες που παρέχονται 
από καφενείο, µε τεχνικά 
και µηχανικά παιχνίδια και 
στ) υπηρεσίες που 
παρέχονται από καφετέρια 
µε διάθεση πρόσβασης στο 
διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ)  

Τήρηση αποστάσεων 
τραπεζοκαθισµάτων σύµφωνα 

● Ένα (1) άτοµο ανά 2,2 
τ.µ. 

● Απόσταση ενάµισι (1,5) 
µέτρου µεταξύ των 
ατόµων και διασφάλιση 
µη σχηµατισµού ουράς 
άνω των πέντε (5) 
ατόµων. 

● Μέχρι έξι (6) άτοµα 
ανά τραπέζι. 

● Αντισηπτικά 
σκευάσµατα > 
εβδοµήντα τοις εκατό 
(70%) αλκοόλη 
προκειµένου να 
εφαρµόζεται από 
προσωπικό και πελάτες 
πριν, κατά τη διάρκεια 
και αφού αγγίξουν 
χρήµατα ή συχνά 

● Αναστολή λειτουργίας: 

α) υπηρεσιών που 
παρέχονται από καφενείο, 
µε τεχνικά και µηχανικά 
παιχνίδια, 

 β) υπηρεσιών που 
παρέχονται από καφετέρια 
µε διάθεση πρόσβασης στο 
διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ).  

● Ένα  (1) άτοµο ανά 
πέντε (5) τ.µ.  

● Απόσταση ενάµισι (1,5) 
µέτρου µεταξύ των 
ατόµων και διασφάλιση 
µη σχηµατισµού ουράς 
άνω των δύο (2) 
ατόµων. 

● Ένα (1) άτοµο ανά 
τραπέζι. 
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τραπεζοκαθισµάτων σύµφωνα 
µε τα Παραρτήµατα 1-3, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας.

χρήµατα ή συχνά 
αγγιζόµενες επιφάνειες. 

● Αναρτηµένες οδηγίες 
για τους βασικούς 
κανόνες υγιεινής 
(αποφυγή χειραψιών, 
αναπνευστική υγιεινή, 
αντισηψία χεριών) και 
τη σήµανση των 
αποστάσεων του 
ενάµισι (1,5) µέτρου. 

● Απολύµανση των 
τραπεζιών των 
καταστηµάτων κατά 
την εναλλαγή πελατών 
και συχνός καθαρισµός 
των πάγκων. 

● Τοποθέτηση 
πετασµάτων,  
διαφανών ή µη, µεταξύ 
των θέσεων των 
παικτών στα 
παιγνιοµηχανήµατα.

τραπέζι. 

● Αντισηπτικά 
σκευάσµατα > 
εβδοµήντα τοις εκατό 
(70%) αλκοόλη 
προκειµένου να 
εφαρµόζεται από 
προσωπικό και πελάτες 
πριν, κατά τη διάρκεια 
και αφού αγγίξουν 
χρήµατα ή συχνά 
αγγιζόµενες επιφάνειες. 

● Αναρτηµένες οδηγίες για 
τους βασικούς κανόνες 
υγιεινής (αποφυγή 
χειραψιών, 
αναπνευστική υγιεινή, 
αντισηψία χεριών) και 
τη σήµανση των 
αποστάσεων του 
ενάµισι (1,5) µέτρου. 

● Απολύµανση των 
τραπεζιών των 
καταστηµάτων κατά την 
εναλλαγή πελατών και 
συχνός καθαρισµός των 
πάγκων. 

● Τοποθέτηση 
πετασµάτων, διαφανών 
ή µη, µεταξύ των 
θέσεων των παικτών 
στα παιγνιοµηχανήµατα. 
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33. Ανελκυστήρες/Κυλιόµενες 
κλίµακες

● Αν η χρήση 
ανελκυστήρων 
θεωρηθεί αναγκαία, η 
πληρότητα σε σχέση µε 
το επιτρεπόµενο όριο 
δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 40% της 
χωρητικότητας αυτών. 

● Αν η χρήση 
ανελκυστήρων 
θεωρηθεί αναγκαία, η 
πληρότητα σε σχέση µε 
το επιτρεπόµενο όριο 
δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 10% της 
χωρητικότητας αυτών. 

● Σε περίπτωση ύπαρξης 
κυλιόµενων κλιµάκων, 
δεν επιτρέπεται η χρήση 
ανελκυστήρα παρά µόνο 
σε άτοµα µε αναπηρία, 
σε ηλικιωµένους ή για 
σκοπούς τροφοδοσίας. 
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2. Ως προς α) τις επιχειρήσεις λειτουργίας βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, 
β) τις επιχειρήσεις διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων, γ) τις επιχειρήσεις 
και σχολές αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δ) τις 
επιχειρήσεις λειτουργίας υπηρεσιών καζίνο στο επίπεδο επιτήρησης της παρ. 1 τηρούνται 
υποχρεωτικώς οι κανόνες λειτουργίας, απαιτήσεις και διαδικασίες των Παραρτηµάτων ΧΙΙ, 
XIIΙ, XIV και XV, αντιστοίχως. Οι δραστηριότητες του προηγούµενου εδαφίου 
αναστέλλονται στις Περιφερειακές Ενότητες που κατατάσσονται στο επίπεδο αυξηµένου 
κινδύνου της παρ. 1. 

3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο συµµετεχόντων ή 
παρευρισκοµένων, για τον υπολογισµό της τήρησης του ορίου αυτού δεν 
συµπεριλαµβάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικαστήρια, τα στρατιωτικά δικαστήρια 
και τις εισαγγελίες της χώρας, όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο 
συµµετεχόντων ή παρευρισκοµένων, για τον υπολογισµό της τήρησης του ορίου αυτού δεν 
συµπεριλαµβάνονται Δικαστές, Εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι.  

4. Όπου στην παρ. 1 ορίζεται ωράριο λειτουργίας σε επιχειρήσεις, επιτρέπονται και πέραν του 
ωραρίου αυτού οι εργασίες καθαρισµού, προετοιµασίας, παραγωγής και συντήρησης, καθώς 
και σίτισης του δηλωµένου προσωπικού εργασίας αυτών. 

5. α) Στο επιδηµιολογικό επίπεδο αυξηµένου κινδύνου αναστέλλεται η λειτουργία των 
παρακάτω δραστηριοτήτων:  

1. Άλλο λιανικό εµπόριο εκτός καταστηµάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών/ΚΑΔ 
47.99. 

2.  Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών µονάδων εστίασης, µε 
εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανοµή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστηµα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η 
χρήση τραπεζοκαθισµάτων και το σερβίρισµα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10. 

3. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 56.21. 

4. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, µε εξαίρεση τις υπηρεσίες γευµάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν 
διανοµή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστηµα 
(take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισµάτων και το 
σερβίρισµα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29. 

5. Δραστηριότητες παροχής ποτών, µε εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν 
διανοµή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστηµα 
(take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισµάτων και το 
σερβίρισµα σε αυτά/ΚΑΔ 56.30.  

6. Δραστηριότητες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.14. 

7. Υπηρεσίες ενοικίασης καθισµάτων για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 77.29.12.03. 

8. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισµού εκθέσεων/ΚΑΔ 77.39.19.03. 

9. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 
79.90.32. 

10. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και 
αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.)/
ΚΑΔ 79.90.39. 
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11. Οργάνωση συνεδρίων και εµπορικών εκθέσεων/ΚΑΔ 82.30. 

12. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.51. 

13. Πολιτιστική εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52. 

14. Τέχνες του θεάµατος/ΚΑΔ 90.01. 

15. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάµατος/ΚΑΔ 90.02. 

16. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04. 

17. Υπηρεσίες µουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07. 

18. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17. 

19. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18. 

20. Εκµετάλλευση αιθουσών θεαµάτων και συναφείς δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04. 

21.  Δραστηριότητες µουσείων/ΚΑΔ 91.02. 

22. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόµοιων πόλων έλξης επισκεπτών                                                                                                                                                                                  
/ΚΑΔ 91.03. 

23. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού/ΚΑΔ 92.00.11. 

24. Εκµετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, µε εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που 
διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες οµάδων Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης 
(Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1), β) εγκαταστάσεις που 
προπονούνται αθλητές που συµµετέχουν στους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς 
αγώνες και γ) πίστες καρτ (ΚΑΔ 93.11.10.04)/ΚΑΔ 93.11. 

25. Δραστηριότητες αθλητικών οµίλων, µε εξαίρεση τους αθλητικούς οµίλους που 
συµµετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και 
ποδοσφαίρου (Superleague 1) και σε Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς αγώνες/
ΚΑΔ 93.12. 

26. Εγκαταστάσεις γυµναστικής/ΚΑΔ 93.13. 

27. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες/ΚΑΔ 93.19. 

28. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεµατικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21. 

29. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας/ΚΑΔ 93.29. 

30. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωµατείων, µε εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως 
παραποµπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερµηνείας, 
ψυχοκοινωνικής στήριξης και νοµικής συνδροµής/ΚΑΔ 94.99. 

31. Υπηρεσίες διαιτολογικών µονάδων (πολυδύναµων µονάδων συνδυασµού άσκησης, 
αισθητικής και δίαιτας), ως προς το σκέλος της άσκησης/ΚΑΔ 96.04.10.02. 

32. Υπηρεσίες εκµετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαµάµ κ.λπ.)/ΚΑΔ 96.04.10.03. 

33. Υπηρεσίες µασάζ (εκτός θεραπευτικού)/ΚΑΔ 96.04.10.05. 

34. Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατµόλουτρων/ΚΑΔ 96.04.10.07. 

35. Υπηρεσίες γραφείων γνωριµίας ή συνοικεσίων/ΚΑΔ 96.09.19.06. 

36. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.            

β) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις της περ. α).      
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Άρθρο 2 
Υποχρέωση χρήσης µάσκας 

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης µη ιατρικής 
µάσκας, σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιδηµιολογικού επιπέδου, σε όλους τους εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους, συµπεριλαµβανοµένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουµένων όσων 
εργάζονται σε ατοµικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.  

2. Από την υποχρέωση χρήσης µάσκας κατά την παρούσα 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 τεσσάρων 
(4) ετών. 

Άρθρο 3 

Περιορισµός της κυκλοφορίας κατά τις νυκτερινές ώρες 

1. Σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιδηµιολογικού επιπέδου, για επιτακτικούς λόγους 
αντιµετώπισης σοβαρού κινδύνου δηµόσιας υγείας που συνίστανται στη µείωση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως µέτρο πρόληψης ο περιορισµός της 
κυκλοφορίας των πολιτών σε ολόκληρη την Επικράτεια από τις 00:00 µέχρι τις 05:00. Ο 
περιορισµός δεν καταλαµβάνει µέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικούς 
Γραµµατείς και Υπηρεσιακούς Γραµµατείς, Βουλευτές, Δηµάρχους, Αντιδηµάρχους, Περιφερειάρχες, 
Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για µετακινήσεις που αφορούν στην 
άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώµατα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάµεις, 
καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των αρµόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών 
υγείας και το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και των 
λοιπών ελεγκτικών µηχανισµών του άρθρου 5 για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο 
περιορισµός δεν καταλαµβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιµων υποδοµών για µετακινήσεις που 
αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους. 

2. Από την εφαρµογή της παρ. 1 εξαιρούνται µετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους 
περιοριστικά αναφερόµενους λόγους: (α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια 
της εργασίας, (β) µετακίνηση για λόγους υγείας ή άλλης απολύτως επείγουσας ανάγκης που δεν 
µπορεί να ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο. Η συνδροµή της προϋπόθεσης της περ. (α) αποδεικνύεται 
µε την επίδειξη αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωσης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
µορφή, που αποκτάται σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4. Η συνδροµή της προϋπόθεσης της περ. (β) 
αποδεικνύεται µε τα κατάλληλα έγγραφα, εφόσον υφίστανται.  

3. Αναφορικά µε τους υπαλλήλους του Δηµοσίου η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται µέσω της 
εφαρµογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού Ελληνικού Δηµοσίου στην ιστοσελίδα 
apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση µέσω εντύπου που συµπληρώνεται µε ευθύνη του αρµόδιου 
προϊσταµένου προσωπικού. 

4. Αναφορικά µε τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα η βεβαίωση της παρ. 2 χορηγείται στον 
εργαζόµενο για τη µετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή 
της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, 
διασταυρώνεται αυτόµατα και πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του 
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εργαζόµενου µε τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». 
Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόµενο το αργότερο πριν από τη µετακίνησή 
του και ισχύει για όσο διάστηµα ο εργαζόµενος απαιτείται να µετακινηθεί από και προς την εργασία 
του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βεβαίωση 
µπορεί να ισχύει για χρονικό διάστηµα έως δεκατεσσάρων (14) ηµερών.  

5. Στην περίπτωση αυτοαπασχολούµενων, ελεύθερων επαγγελµατιών και επιτηδευµατιών 
συµπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» µε τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης 
πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη µετακίνηση τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική µορφή, στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα.  

  

Άρθρο 4 

Κυρώσεις 

1. Σε περίπτωση µη τήρησης των µέτρων του άρθρου 1, επιβάλλονται, ανάλογα µε τον βαθµό 
διακινδύνευσης της δηµόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, µε αιτιολογηµένη πράξη της 
αρµόδιας αρχής, κυρώσεις σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:  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Παράβαση Κυρώσεις

1. Συναθροίσεις/Δηµόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, 
ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δηµόσιου, εσωτερικού ή 
εξωτερικού, µε την επιφύλαξη των δηµόσιων υπαίθριων 
συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγµατος και του ν. 
4703/2020 (Α’ 131)

Μ η τ ή ρ η σ η τ ο υ 
ανώτατου ορίου ατόµων 

Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν 
συναθροίσεις ή εκδηλώσεις ή συµµετέχουν σε 
αυτές διοικητικό πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ευρώ.

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η 
σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ω ν ή 
ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν α π ό 
επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε νοµ ικό 
πρόσωπο που διοργανώνουν εκδηλώσεις για την 
πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιµο τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη 
παράβαση διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων 
(5.000) και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακές ηµέρες.

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η 
σ υ ν α θ ρ ο ί σ ε ω ν ή 
ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν α π ό 
φυσικά πρόσωπα

Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν 
εκδηλώσεις για την πρώτη παράβαση διοικητικό 
πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για 
τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιµο 
πέντε χιλιάδων (5.000)

2. Νοσοκοµεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα

Μη χρήση µάσκας ή 
υπέρβαση του ορίου 
συνοδών/επισκεπτών 

ανά ασθενή

Διοικητικό πρόστιµο τριακοσίων (300) ευρώ.

Μη χρήση µάσκας από 
οποιονδήποτε εντός 
νοσοκοµείου, ιατρείου 
και διαγνωστικού 
κέντρου

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

3. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, 
δοµές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών οµάδων, ξενώνες 

µεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δοµές άµεσης 
αντιµετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ηµέρας, 

κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρµακεία, συσσίτια), δοµές 
παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας 
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Μη τήρηση µέτρων σε 
Μονάδες Φροντίδας 
Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.) 
και άλλες κλειστές δοµές 
που φιλοξενούν 
ευπαθείς οµάδες

1. 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. 

ε. Στους εργοδότες των εργαζοµένων που 
υποχρεούνται να υποβληθούν σε προληπτικό 
εργαστηριακό έλεγχο, τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ ανά παράβαση. 

στ. Στην επιχείρηση/νοµικό πρόσωπο, τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ για παράβαση της µη 
τήρησης του επισκεπτηρίου. 

4. Χώροι λατρείας/θρησκευτικές τελετές 
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Μη τήρηση ανώτατου ορίου 
ατόµων/Υποχρέωση χρήσης µάσκας

Διοικητικό πρόστιµο στον κατά νόµο 
υπεύθυνο του χώρου λατρείας 
εξακοσίων (600) ευρώ.  

Διοικητικό πρόστιµο στα φυσικά 
πρόσωπα/παρευρισκόµενους εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ. 

5. Αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία, σπήλαια

Παράβαση κανόνων 
σχετικά µε τη χρήση 

µάσκας, τήρηση 
αποστάσεων, αριθµό 
γκρουπ επισκεπτών, 

µέγιστο αριθµό 
ταυτόχρονων 

επισκεπτών βάσει τ.µ. 
από νοµικά πρόσωπα 

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

6. Ζωντανά θεάµατα και ακροάµατα, λοιπές παραστατικές τέχνες 

Μη τήρηση του κανόνα 
διενέργειας ζωντανών 
θεαµάτων και 
ακροαµάτων σε χώρους 
διαµορφωµένους για 
καθήµενους θεατές και 
µόνο

1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ  

2η παράβαση:  

Διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακές ηµέρες

Μη δηµιουργία κενού 
χώρου/κενής θέσης ανά 
δύο καθήµενους ή/και 

υπέρβαση του εκάστοτε 
ορίου παρευρισκοµένων 

1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ  

2η παράβαση:  

Διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακές ηµέρες
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Μη τήρηση του κανόνα 
υποχρεωτικής χρήσης 
µη ιατρικής µάσκας από 
κάθε θεατή καθ’ όλη την 
διάρκεια παραµονής του 
στον χώρο, δηλαδή 
κατά την είσοδό του και 
µέχρι την τοποθέτησή 
του στην θέση του, καθ’ 
όλη την διάρκεια του 
θεάµατος/ακροάµατος, 
καθώς και κατά την 
έξοδό του.

1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο στην επιχείρηση/νοµικό 
πρόσωπο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ  

2η παράβαση:  

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

Μη τήρηση του κανόνα 
υποχρεωτικής 
τοποθέτησης ατόµων 
που προσέρχονται µαζί 
στις δύο θέσεις 
καθήµενων µεταξύ των 
οποίων δεν µεσολαβεί 
κενός χώρος/κενή θέση

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

Μη τήρηση του κανόνα 
απαγόρευσης 
διαλείµµατος κατά τη 
διάρκεια του ζωντανού 
θεάµατος/ακροάµατος 

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

Μη τήρηση 
υποχρεωτικής 
απόστασης τριών (3) 
µέτρων µεταξύ σκηνής 
και θεατών

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
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Μη τήρηση 
υποχρεωτικής 
ταξιθεσίας για την 
τοποθέτηση των 
θεατών στις θέσεις τους 
ή µη τήρηση κανόνων 
προσέλευσης και 
αποχώρησης

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

Μη τήρηση απόστασης 
ενάµισι (1,5) µέτρου 
µεταξύ των µελών της 
χορωδίας 

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

Μη τήρηση του κανόνα 
υποχρεωτικής έκδοσης 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου

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
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7. Κινηµατογραφικές προβολές

Μη δηµιουργία κενού 
χώρου/κενής θέσης ανά 
δύο καθήµενους στους 
θερινούς 
κινηµατογράφους ή/και 

υπέρβαση ορίου 
παρευρισκοµένων

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

Μη τοποθέτηση ατόµων 
που προσέρχονται µαζί 
στις δύο θέσεις 
καθήµενων µεταξύ των 
οποίων δεν µεσολαβεί 
κενός χώρος/κενή θέση

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

Διάλειµµα κατά την 
προβολή σε 
κινηµατογράφους 

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

Μη τήρηση 
υποχρεωτικής 
ταξιθεσίας για την 
τοποθέτηση των 
θεατών στις θέσεις τους 
για τους 
κινηµατογράφους 
δωδεκάµηνης 
λειτουργίας

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
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Μη τήρηση του κανόνα 
υποχρεωτικής έκδοσης 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου

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
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8. Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηµατογραφικά γυρίσµατα

Μη τήρηση αποστάσεων 
σε πρόβες και 
κινηµατογραφικά 
γυρίσµατα 

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

Μη τήρηση των 
οριζόµενων 

προϋποθέσεων για 
πρόβες χορωδιών ή 
πνευστών οργάνων

1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο στην επιχείρηση/νοµικό 
πρόσωπο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
εργάσιµες ηµέρες 

2η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο στην επιχείρηση/νοµικό 
πρόσωπο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες

Μη καταγραφή 
εισερχοµένων-
εξερχοµένων

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

9. Μη τήρηση ορίων πελατών ή συµµετεχόντων–
παρευρισκοµένων/αποστάσεων/ατόµων σε τραπεζοκαθίσµατα, 
ευθύνη εργοδότη για µη χρήση µάσκας από εργαζόµενους και 

απαγόρευσης εκδηλώσεων ορθίων
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Για επιχειρήσεις έως 20 
τ.µ.  

1η παράβαση:  

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

2η παράβαση:  

-Διοικητικό πρόστιµο τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000) ευρώ και 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 άνω 
των 20 τ.µ. και έως 100 
τ.µ. 

1η παράβαση:  

-Διοικητικό πρόστιµο που κλιµακώνεται 
αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων 
του άρθρου 1 ως εξής: 

1%-25%, τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ  

25%-50%, πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 

50%-75%, επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ  

>75%, δέκα χιλιάδες (10.000)  

-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%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 

50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ  

>75%, τριάντα χιλιάδες (30.000) 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 άνω 
των 100 τ.µ. και έως 
300 τ.µ. 

1η 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%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ 

50%-75%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ 

>75%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) 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%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ  

25%-50%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ 

50%-75%, τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) 
ευρώ 

>75%, πενήντα χιλιάδες (50.000) 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 άνω 
των 300 τ.µ. 

1η παράβαση:  

-Διοικητικό πρόστιµο που κλιµακώνεται 
αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης των ορίων 
του άρθρου 1 ως εξής: 

1%-25%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ  

25%-50%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ 

50%-75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ 

>75%, τριάντα χιλιάδες (30.000) 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%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ  

25%-50%, τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) 
ευρώ 

50%-75%, σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ 

>75%,πενήντα χιλιάδες (50.000) 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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Παρουσία ορθίων 
πελατών κατά 
παράβαση της 
παρούσας

1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο στην επιχείρηση/νοµικό 
πρόσωπο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ  

2η παράβαση:  

Διοικητικό πρόστιµο στην επιχείρηση/νοµικό 
πρόσωπο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ηµερολογιακές ηµέρες

Μη τήρηση 
απαγόρευσης 

ζωντανής µουσικής

1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο στον εργοδότη χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ  

2η παράβαση  

Διοικητικό πρόστιµο στον εργοδότη τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή 
λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές 
ηµέρες

10. Περιορισµοί ωραρίου λειτουργίας καταστηµάτων 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος και πώλησης αλκοολούχων ποτών 

από τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 

Παραβίαση ωραρίου 

 1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακές ηµέρες  

 2η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες 

3η παράβαση: 

Εντός ενός (1) µηνός από την 1η παράβαση, 
απαγόρευση λειτουργίας για εξήντα (60) 
ηµερολογιακές ηµέρες και απαγόρευση 
αδειοδότησης για οποιαδήποτε άλλη 
δραστηριότητα της εγκατάστασης για έξι (6) 
µήνες  
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Μη επίδειξη άδειας 
λειτουργίας και 
απαιτούµενων 

δικαιολογητικών κατά 
τον έλεγχο 

1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακές ηµέρες  

2η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες 

11. Παιδότοποι

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 

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

12. 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
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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 
ανοικτού ή κλειστού 
τύπου), σε λεωφορεία 
ιδιωτικής χρήσης, καθώς 
και στα λεωφορεία 

δηµοτικής συγκοινωνίας, 
στα λεωφορεία 

αρµοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ 
και ΟΑΣΘ ΑΕ

Είτε σε κάθε επιβάτη είτε στον οδηγό του 
οχήµατος/συρµού είτε σε αµφότερους 

αναλόγως, διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ

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

Μη τήρηση 
υγειονοµικών µέτρων 
που αφορούν σε 
κρουαζιερόπλοια

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

Μη τήρηση 
υγειονοµικών µέτρων 
που αφορούν σε 
ιδιωτικά και 

επαγγελµατικά πλοία 
αναψυχής, καθώς και 
στα επαγγελµατικά 
τουριστικά ηµερόπλοια 

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 
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Μη τήρηση 
απαγόρευσης 

µετακινήσεων εκτός της 
Περιφερειακής Ενότητας 
που τέθηκε στο πολύ 
υψηλό επίπεδο των 
προληπτικών µέτρων

1η παράβαση: 

Διοικητικό πρόστιµο στον µεταφορέα χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ  

2η παράβαση  

Διοικητικό πρόστιµο στον µεταφορέα τριών 
χ ιλ ιάδων (3 .000) ευρώ κα ι αναστολή 
λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές 
ηµέρες

13. 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
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14. Γυµναστήρια

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 

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

15. Λαϊκές αγορές/Εµποροπανηγύρεις/Κυριακάτικες αγορές και 
άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)

Μη τήρηση των αποστάσεων  
από αµφότερους τους 

πωλητές

α) 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιµο 
χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και 
αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε 
(15) ηµερολογιακές ηµέρες 

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  

 48



Μη τήρηση της 
προβλεπόµενης διαδικασίας για 
τη λειτουργία παράλληλων 
αγορών από τους φορείς 

λειτουργίας 

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

16. Υποχρέωση ραντεβού

Παράβαση 

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

17. Υπηρεσίες πίστας καρτ

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
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18. Υπηρεσίες σχολών οδηγών και τεχνικού ελέγχου οχηµάτων

Μη τήρηση 
υγειονοµικών µέτρων 
που αφορούν σε: 

- Δραστηριότητες 
σχολών ερασιτεχνών 

οδηγών 

- Δραστηριότητες 
σχολών οδηγών 
αυτοκινήτων  

- Δραστηριότητες 
σχολών επαγγελµατιών 
οδηγών αυτοκινήτων 

(Σχολές/Κέντρα 
Πιστοποίησης 
Επαγγελµατικής 
Ικανότητας ΠΕΙ, 
ΚΕΘΕΥΟ) 

- Σχολές 
Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης 

Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) 
και Σχολές 

Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης Οδηγών 
Οχηµάτων Μεταφοράς 

Επικίνδυνων 
Εµπορευµάτων ADR 

(ΣΕΚΟΟΜΕΕ) 

-Υπηρεσίες τεχνικού 
ελέγχου οχηµάτων 
οδικών µεταφορών

1η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ  

  

2η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ 
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19. 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 

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

20. Ανελκυστήρες και κυλιόµενες σκάλες

Μη τήρηση των υγειονοµικών µέτρων

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
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21. Υπηρεσίες θεµατικών πάρκων και πάρκων ψυχαγωγίας 

Παραβάσεις των 
κανόνων λειτουργίας και 
των υγειονοµικών 

µέτρων της παρούσας 
από επιχειρήσεις 
βοτανικών και 

ζωολογικών κήπων και 
φυσικών βιοτόπων

1η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές 
ηµέρες ανά παράβαση 

2η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιµο σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες ανά παράβαση

22. α) Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων β) υπηρεσίες 
τυχερών παιχνιδιών µε µηχανήµατα γ) υπηρεσίες εκµετάλλευσης 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, δ) υπηρεσίες εκµετάλλευσης µηχανηµάτων 
τυχερών παιχνιδιών (µε κερµατοδέκτη) ε) υπηρεσίες που παρέχονται από 
καφενείο, µε τεχνικά και µηχανικά παιχνίδια και στ) υπηρεσίες που 
παρέχονται από καφετέρια µε διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (ιντερνέτ 
καφέ)  

Μη ανάπτυξη πετάσµατος, µη τήρηση 
αναλογίας ατόµων ανά τετραγωνικό 

µέτρο/αποστάσεων ατόµων και 
τραπεζιών/ατόµων σε τραπεζοκαθίσµατα/ 
ωραρίου λειτουργιάς και µη τήρηση των 

κανόνων υγιεινής

1η παράβαση: 

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

2η παράβαση: 

-Διοικητικό πρόστιµο τεσσάρων χιλιάδων 
(6.000) ευρώ και 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

23. Άλλες δραστηριότητες
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2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης µάσκας, τους κανόνες 
τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, καθώς και τον περιορισµό 

Μη τήρηση 
υγειονοµικών µέτρων 

βρεφικών, 
βρεφονηπιακών, 
παιδικών σταθµών

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. 

Μη τήρηση 
υγειονοµικών µέτρων 
για τις υπηρεσίες καζίνο

1η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιµο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές 
ηµέρες 

2η παράβαση:  

- Διοικητικό πρόστιµο εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και 
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 
για τις υπηρεσίες 
λειτουργίας 

κατασκηνωτικών χώρων

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 

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

24. 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.
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κυκλοφορίας του άρθρου 3 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, µε αιτιολογηµένη πράξη της αρµόδιας 
αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιµο εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών 
στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης του άρθρου 3, επιβάλλεται, µε αιτιολογηµένη πράξη 
της αρµόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιµο στον εργοδότη ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. 

Άρθρο 5 
Αρµόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων 

1. α) Αρµόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρµογής της παρούσας για τη διενέργεια 
ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών 
κυρώσεων είναι, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονοµικές Υπηρεσίες των 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική 
Αστυνοµία, η Δηµοτική Αστυνοµία και οι Λιµενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε., τα αρµόδια υγειονοµικά όργανα 
των Υγειονοµικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, τα αρµόδια όργανα των 
Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, το προσωπικό της Δηµοτικής Αστυνοµίας, το ένστολο προσωπικό 
των Λιµενικών Αρχών, οι ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, καθώς και 
οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).  

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και 
ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενηµερώνουν εγγράφως την προϊσταµένη τους υπηρεσία ή 
αρχή για τα αποτελέσµατα των ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και 
επιδεικνύουν υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό 
της ιδιότητάς τους. 

3. Οι αρµόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιµα σε επιχειρήσεις 
υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρµα της ιστοσελίδας https://kye-gge.midev.gov.gr, τα 
στοιχεία αποστολής των σχετικών κυρώσεων σύµφωνα µε το Παράρτηµα XVΙIΙ, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, µετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης 
του Προϊσταµένου της υπηρεσίας ή αρχής, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 6. 

Άρθρο 6 
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων 

1. Οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 5 µέσω των οικείων οργάνων ελέγχου διενεργούν 
ελέγχους για την τήρηση της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών 
παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων (διοικητικό πρόστιµο και 
αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται). 

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της ελεγκτικής δράσης των αρµόδιων 
αρχών, κατά τα οριζόµενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισµούς λειτουργίας τους 
και αναλόγως των αρµοδιοτήτων τους.  
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3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα 
Πράξη Επιβολής Προστίµου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτηµα ΧVΙΙ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας), εφόσον συντρέχει περίπτωση. Αν η παράβαση αφορά 
σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισµό/φορέα, σε περίπτωση 
άρνησης παραλαβής, η επιδιδόµενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η 
παράβαση µε την παρουσία δυο (2) εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση 
παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογηµένη µνεία στα 
αντίτυπα της επιδιδόµενης πράξης. Εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίµου και Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόµενος 
δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάµενο της υπηρεσίας ή της 
αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή 
αντιρρήσεων πραγµατοποιείται µόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται 
υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίµου και Αναστολής Λειτουργίας. Με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται 
αιτιολογηµένη απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο 
(2) εργάσιµων ηµερών, στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 5, µε απόφαση του 
Προϊσταµένου της υπηρεσίας ή της αρχής, συγκροτείται τριµελής επιτροπή, η οποία 
εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών τις αντιρρήσεις και µε αιτιολογηµένη αναφορά 
για τα συγκεκριµένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι 
υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες διοικητικές 
πράξεις (διοικητικό πρόστιµο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον 
Προϊστάµενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. Η προθεσµία 
υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του µέτρου 
αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισµού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται 
παραχρήµα µε τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές. 

Άρθρο 7 
Επιβολή προστίµων 

1. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πράξη της αρµόδιας αρχής για κάθε παράβαση 
των µέτρων που προβλέπονται στην παρούσα. 
2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής 
Προστίµου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγµατος του Παραρτήµατος ΧVΙΙ 
που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, στην οποία 
καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθµός Αστυνοµικής 
Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος 
του επιβαλλόµενου προστίµου. Η πράξη συµπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο 
ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόµενο, ένα (1) αποστέλλεται 
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόµενου ή της έδρας της ελεγχόµενης επιχείρησης 
µετά την πάροδο της προθεσµίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραµένει ως 
στέλεχος στην αρµόδια αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόµιµο τίτλο βεβαίωσης παράβασης. 
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέµεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα µε 
µέριµνα και ευθύνη των διαλαµβανόµενων στο άρθρο 5 της παρούσας αρµόδιων αρχών. 
4. Ο ελεγχόµενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη 
βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως 
ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Α.Φ.Μ., αρµόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρµόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας 
της ελεγχόµενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθµό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθµό 
Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκοµίσει στο πλαίσιο του ελέγχου, αν πρόκειται 
για κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήµατος ή τη 
γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο δηµόσιας αρχής από το οποίο 
προκύπτει η επιφάνεια του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόµενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε 
από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άµεσα τη 
συνδροµή της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
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Άρθρο 8 
Βεβαίωση και είσπραξη προστίµων 

1. Τα επιβαλλόµενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιµα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε 
(15) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης 
Επιβολής Προστίµου και Αναστολής Λειτουργίας, µέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-
παράβολο) της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, που 
εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας 
Ελληνικό Δηµόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), 
είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιµα εντάσσονται ως δηµόσια έσοδα (ν.δ. 
356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασµό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιµα και 
χρηµατικές ποινές». Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίµου και Αναστολής 
Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων. 
2. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του προστίµου αποστέλλεται από τις αρµόδιες 
Αρχές, εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή 
θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίµου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόµιµος τίτλος 
στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειµένου να βεβαιωθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90). 

Άρθρο 9 
Γνωστοποίηση κυρώσεων  

Οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 5 γνωστοποιούν την πράξη µε την οποία επεβλήθη η 
διοικητική κύρωση της αναστολής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης στην οικεία αρχή 
του δήµου στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ώστε να µην δύναται να λειτουργήσει 
εκ νέου µέσω της διαδικασίας αδειοδότησης του ν. 4442/2016 (Α’ 230), καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος του διοικητικού µέτρου. 

Άρθρο 10 
Αρχή ενηµέρωσης του κοινού 

Ως αρµόδια υπηρεσία για την ενηµέρωση του κοινού ως προς την εφαρµογή της παρούσας 
ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθµού 1520 και άλλων 
ηλεκτρονικών µέσων.  

Β’ ΜΕΡΟΣ 

Άρθρο 11 
Υπαγωγή Περιφερειακών Ενοτήτων στα επίπεδα προληπτικών µέτρων προστασίας της 

δηµόσιας υγείας 

Για το χρονικό διάστηµα από τις 3 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τις 30 Νοεµβρίου 2020, οι 
Περιφερειακές Ενότητες κατατάσσονται στα ακόλουθα επίπεδα προληπτικών µέτρων προστασίας 
της δηµόσιας υγείας του άρθρου 1:  

α) Oι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας,  Άνδρου,  Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, 
Αχαΐας, Γρεβενών, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θάσου, Θεσπρωτίας, 

 56



Ιθάκης, Ικαρίας, Καλύµνου, Καρδίτσας, Καρπάθου-Κάσου, Κέας-Κύθνου, Κέρκυρας, 
Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Κω, Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Λήµνου, Μαγνησίας, 
Μεσσηνίας, Μήλου, Μυκόνου, Νήσων Αττικής (εξαιρουµένου του Δήµου Σαλαµίνας), Πάρου, 
Πρέβεζας, Ρεθύµνου, Ρόδου, Σάµου, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Φθιώτιδας, Φλώρινας, 
Φωκίδας, Χανίων, Χίου, καθώς και του Δήµου Αµοργού εντάσσονται στο επιδηµιολογικό 
επίπεδο επιτήρησης. 

β) Οι Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βοιωτίας, Βόρειου Τοµέα Αθηνών, Δράµας, 
Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τοµέα Αθηνών, Έβρου, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Θήρας, Ιωαννίνων, 
Καβάλας, Καστοριάς, Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Νάξου (εξαιρουµένου 
του Δήµου Αµοργού), Νότιου Τοµέα Αθηνών, Ξάνθης, Πειραιά, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, 
Σερρών, Τρικάλων, Χαλκιδικής, καθώς και ο Δήµος Σαλαµίνας εντάσσονται στο επιδηµιολογικό 
επίπεδο επιτήρησης. Ειδικώς ως προς τα σχολεία και τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δοµές, η 
λειτουργία τους συνεχίζεται κανονικά µε την υποχρεωτική χρήση µάσκας στους εσωτερικούς 
χώρους αυτών και στους εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, αλλά όχι 
κατά τη διάρκεια της φυσικής αγωγής και εξακολουθεί να διέπεται από τις υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β' 4810) και 120126/ΓΔ4/30.9.2020 (Β' 3882) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις, όπως ισχύουν. Ως προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) ισχύουν οι 
προβλέψεις του σηµείου 9 της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α' Μέρους για το επιδηµιολογικό 
επίπεδο αυξηµένου κινδύνου.  

Γ’ ΜΕΡΟΣ 

Άρθρο 12 
Ισχύς - Καταργούµενες διατάξεις 

1. Η παρούσα ισχύει από τις 3 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τις 30 Νοεµβρίου 2020. 

2. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
67924/23.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών και 
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 
άλλα µέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4709), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.68952/28.10.2020 (Β’ 4757) και Δ1α/ΓΠ.οικ.69239/29.10.2020 (Β’ 4777) κοινές 
αποφάσεις των ιδίων ως άνω Υπουργών. Το τελευταίο εδάφιο της περ. δ) της παρ. 2 της 
κοινής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου διατηρείται σε ισχύ έως την έναρξη ισχύος 
της παρούσας. 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι 

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
(Μ.Φ.Η.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
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1. Για την ασφαλή λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.) και των κλειστών 
δοµών που φιλοξενούν ευπαθείς οµάδες, λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα για τους εργαζόµενους, 
τους φιλοξενούµενους και κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε αυτές: 

α. Υποχρεούνται να εφαρµόζουν την υγιεινή των χεριών και τα µέτρα αναπνευστικής υγιεινής 
καθώς και τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων. 

β. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισµού ή/και εφαρµογής απολυµαντικού σε επιφάνειες, 
αντικείµενα και εξοπλισµό. 

γ. Καθηµερινή ενεργητική επιτήρηση των ασθενών/φιλοξενούµενων για τυχόν εκδήλωση 
συµπτωµάτων συµβατών µε τον κορωνοϊό CΟVID-19 (πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια) 
δύο (2) φορές την ηµέρα. 

δ. Υποχρεωτικός προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος για κορωνοϊό COVID-19 σε όλους τους 
εργαζόµενους των Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ηµερών ή 
προσλαµβάνονται ως εργαζόµενοι στις µονάδες αυτές.  

 2. Σε κάθε Μ.Φ.Η. και κλειστή δοµή που φιλοξενεί ευπαθείς οµάδες ορίζεται υπεύθυνος για τη 
διαχείριση περιπτώσεων υποψίας κρούσµατος λοίµωξης COVID-19 και διαπιστωµένων κρουσµάτων, 
ο επιστηµονικός υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο διευθυντής ή ο διοικητής ή ο 
πρόεδρος αυτού καθώς και ο αναπληρωτής του.  

 3. α. Το προσωπικό και οι εθελοντές  των Μ.Φ.Η. και των κλειστών δοµών που φιλοξενούν 
ευπαθείς οµάδες υποχρεούται, µε ευθύνη του υπευθύνου της παρ. 2, σε καθηµερινή συµπλήρωση 
του ερωτηµατολογίου του Παραρτήµατος 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 
απόφασης.  

 β. O υπεύθυνος της παρ. 2 συλλέγει και εξετάζει σε καθηµερινή βάση τα ερωτηµατολόγια της περ. 
α΄. Εφόσον από τις δοθείσες απαντήσεις διαπιστώσει περιπτώσεις υποψίας κρούσµατος, 
ενηµερώνει αµελλητί, για τα ανωνυµοποιηµένα στοιχεία του ερωτηµατολογίου, τηλεφωνικώς και 
ακολούθως εγγράφως, µε κάθε πρόσφορο µέσο, τον εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος 
υποχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, µε κάθε πρόσφορο 
µέσο, τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας.  

4. Τα µέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσµάτων εξειδικεύονται στο Παράρτηµα 6, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

5. Όλοι οι εργαζόµενοι και οι εθελοντές  Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) 
ηµερών, υποβάλλονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την επάνοδό τους 
στην εργασία, σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 µε τη µέθοδο PCR που 
διενεργείται µε τη λήψη στοµατοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσµατος, είτε δωρεάν από 
δηµόσιες δοµές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια. 

Οι εργοδότες ή οι προϊστάµενοι των εργαζοµένων/εθελοντών στις Μ.Φ.Η. υποχρεούνται να 
ελέγχουν την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούµενου εδαφίου, πριν επιτραπεί στους 
εργαζόµενους η επάνοδος στους χώρους ευθύνης τους. Τα δύο προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται 
αναλόγως και στους εργαζόµενους των Μ.Φ.Η., οι οποίοι προσλαµβάνονται το πρώτον µετά τη 
δηµοσίευση της παρούσας, ώστε τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων τους να έχουν υποβληθεί υποχρεωτικά σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για τον 
κορωνοϊό COVID-19. 

Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία αναρτάται στον 
διαδικτυακό τόπο κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκοµείων αρµοδιότητάς της, ορίζονται τα 
νοσοκοµεία και οι φορείς πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρµόδιος 
φορέας, όπως υγειονοµικές δοµές περιφερειών, όπου µπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί 
εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό COVID-19. 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
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Για τους επισκέπτες: 

● Περιορισµός επισκεπτηρίου (ένας ανά νοσηλευόµενο/φιλοξενούµενο και µόνο κατόπιν 

ραντεβού) 

● Τήρηση βιβλίου επισκεπτηρίου µε πλήρη στοιχεία (τηλέφωνα, mail, κ.λπ.) για πιθανή 

ιχνηλάτηση 

● Ενηµερωτικά φυλλάδια για τους επισκέπτες 

● Προειδοποίηση για πιθανή εκ νέου απαγόρευση του επισκεπτηρίου σε περίπτωση εµφάνισης 

> από δύο (2) περιστατικών Covid-19 στην δοµή 

● Σύσταση για αποφυγή επισκεπτηρίου επί υπόπτων συµπτωµάτων του επισκέπτη 

● Αυστηρή τήρηση µέγιστου χρόνου επισκεπτηρίου στα τριάντα (30) λεπτά 

● Γενική χρήση καλύµµατος προσώπου ή µάσκας από τους επισκέπτες (όλη την ώρα του 

επισκεπτηρίου) 

● Σύσταση για υγιεινή των χεριών πριν την είσοδο των επισκεπτών 

● Περιορισµός εισόδου στο µη απαραίτητο προσωπικό 

Για το προσωπικό: 

● Γενική χρήση ιατρικής µάσκας από όλο το προσωπικό (όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και 

ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται 

● Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού 

● Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού από άτοµο που έχει οριστεί για τον 

σκοπό αυτό 

● Αυστηρό screening όλου του προσωπικού: 

o Καθηµερινή θερµοµέτρηση κατά την είσοδο 

o Καθηµερινή συµπλήρωση ερωτηµατολογίου σχετικού µε συµπτώµατα και 

επιδηµιολογικά σηµαντική επαφή ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή µε αυξηµένο επιπολασµό  

o Αν δεν υπάρχουν κρούσµατα στην δοµή, RT-PCR testing δειγµατοληπτικά ή/και 

µέσω δεξαµενοποίησης δειγµάτων από πέντε έως δέκα (5-10) εργαζόµενους 

(sample pooling) 

o Σε περίπτωση που υπάρξουν > από δύο (2) κρούσµατα στην δοµή υποχρεωτικός 

έλεγχος (RT-PCR) όλου του προσωπικού ανά εβδοµάδα 

● Αποµάκρυνση από την εργασία µε την εµφάνιση συµπτωµάτων ή µετά από επαφή µε 

επιβεβαιωµένο κρούσµα και διενέργεια test (αποµάκρυνση για τουλάχιστον επτά [7] ηµέρες 

αν PCR θετικό) 

● Πρόβλεψη για αντικατάσταση προσωπικού 

● Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε 

περισσότερες της µιας δοµής 
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Για τους φιλοξενούµενους: 

● Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούµενου στην δοµή (κλινική αξιολόγηση, 

δύο διαδοχικά test RT-PCR αρνητικά) 

● Έγκαιρη διάγνωση (ευαισθητοποίηση προσωπικού για την αναγνώριση συµπτωµάτων, 

θερµοµέτρηση – µέτρηση κορεσµού αιµοσφαιρίνης κλπ ζωτικά δύο φορές σε κάθε 

νοσηλευτική βάρδια) 

● Άµεση αποµόνωση υπόπτων περιστατικών και cohorting αν υπάρξουν περισσότερα του 

ενός 

● Προληπτικό RT-PCR τρόφιµους/φιλοξενούµενους ανά µήνα µέσω δειγµατοληπτικού ελέγχου 

ή µέσω δεξαµενοποίησης δειγµάτων από πέντε έως δέκα (5-10) φιλοξενούµενους (sample 

pooling) 

● Εφαρµογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, κλπ) 

● Λήψη γεύµατος στο δωµάτιο εφ’ όσον στην τραπεζαρία δεν µπορούν να τηρηθούν οι 

αποστάσεις 

● Εξασφάλιση χώρου (µονόκλινο) για προσωρινή αποµόνωση κρούσµατος ή πιθανού 

κρούσµατος 

Για τις δοµές: 

● Εκπόνηση σχεδίου αντιµετώπισης κρούσµατος/πιθανού κρούσµατος 

● Εξασφάλιση επάρκειας υλικών (απολυµαντικά κλπ.) και µέσων ατοµικής προστασίας 

● Αλκοολικά διαλύµατα στα δωµάτια/κρεβάτια 

● Διαθεσιµότητα χαρτοµάντηλων/µασκών σε όλους τους χώρους 

● Διαθεσιµότητα οξυγόνου 

● Διαθεσιµότητα νιπτήρων πλήρως εξοπλισµένων (υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, ποδοκίνητος 

κάδος) 

● Σύστηµα επικοινωνίας µε συγγενείς/επισκέπτες (sms, διαδίκτυο, κλπ) 

● Σήµανση/πινακίδες/πόστερ (υπενθύµιση κανόνων υγιεινής, υγιεινής των χεριών, υγιεινής 

του βήχα και του φταρνίσµατος, κλπ) 

● Καθαριότητα – τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισµού και απολύµανσης χώρων και επιφανειών 

– διαχείρισης µολυσµατικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-

perivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/) 

● Λήψη µέτρων για επαρκή φυσικό αερισµό καθώς και µέτρα διασφάλισης της διασποράς του 

ιού SARS-CoV-2 κατά την χρήση των κλιµατιστικών µονάδων (https://www.moh.gov.gr/

articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-

cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-

s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 
ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

1. Προσωρινός περιορισµός κυκλοφορίας των διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κ.Υ.Τ. και 
στις δοµές φιλοξενίας όλης της Επικράτειας αυστηρά εντός αντίστοιχης περιµέτρου που θα 
εφαρµόσει η Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.), σύµφωνα µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της. 
2. Καθηµερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00 δίνεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους 

οικογενειών ή οµάδων των διαµενόντων στα Κ.Υ.Τ. και στις δοµές φιλοξενίας πολιτών τρίτων 

χωρών να µεταβαίνουν για την κάλυψη των απαραίτητων αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά 

κέντρα. Στις περιοχές όπου είναι δυνατή η µετάβαση µε µέσα µαζικής µεταφοράς, αυτή γίνεται 

χωρίς να προκαλούνται καταστάσεις συγχρωτισµού στο εκάστοτε µέσο. Ο έλεγχος των ως άνω 

µέτρων πραγµατοποιείται από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. 

3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Διοίκηση των Κ.Υ.Τ. και των δοµών φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών οφείλουν να ενηµερώνουν τους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στα 

Κ.Υ.Τ. και στις εν λόγω δοµές µέσω γραπτών και ακουστικών (µεγαφωνικά) µηνυµάτων σε όλες τις 

γλώσσες που κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούµενους φορείς εντός και πέριξ της 

δοµής για τους λόγους εφαρµογής του ανωτέρου περιορισµού κυκλοφορίας και για την ανάγκη 

πιστής τήρησής του. Κατόπιν επικοινωνίας µε τους αντίστοιχους φορείς και τα τοπικά τµήµατα των 

διεθνών οργανισµών είναι δυνατή η έκδοση ονοµαστικής λίστας προσωπικού των διεθνών 

οργανισµών, καθώς και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία δίνει το δικαίωµα εισόδου 

στα Κ.Υ.Τ. και στις δοµές. Για το χρονικό διάστηµα της παρ. 1 επισκέψεις ή δραστηριότητες που 

δεν άπτονται της στέγασης, της σίτισης και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των 

επωφελούµενων και απαιτούν µετακίνηση εντός της περιµέτρου του περιορισµού επιτρέπονται 

κατόπιν άδειας της Διοίκησης του Κ.Υ.Τ. και των δοµών. 

4. Για την παροχή νοµικών υπηρεσιών στους διαµένοντες στα Κ.Υ.Τ. και στις δοµές φιλοξενίας 

πολιτών τρίτων χωρών, πρόσβαση δίδεται κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης του Κ.Υ.Τ. και των 

δοµών και σε ειδικό χώρο, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι εργαζόµενοι εντός του Κ.Υ.Τ. και των δοµών 

καλούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και τα ατοµικά µέτρα προστασίας 

της υγείας τους, όπως αυτά αναφέρονται σε σχετικές ανακοινώσεις του Εθνικού Οργανισµού 

Δηµόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.  

5. Εντός της περιµέτρου των Κ.Υ.Τ. και των δοµών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 

αναπτύσσονται ειδικές υγειονοµικές µονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιµότητα για το 

ενδεχόµενο αντιµετώπισης κρουσµάτων του κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγµατοποίηση 

υγειονοµικού ελέγχου στους εργαζόµενους των Κ.Υ.Τ. και των εν λόγω δοµών. 

6. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισµού κυκλοφορίας και δύναται να 

προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθµισης κυκλοφορίας οχηµάτων, διαµόρφωσης ζωνών 

αστυνοµικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγµών. 
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7. Η παρούσα δεν εφαρµόζεται ως προς τις µετακινήσεις των αιτούντων άσυλο πολιτών τρίτων 

χωρών και ανιθαγενών, καθώς επίσης και αναγνωρισµένων προσφύγων ή τελούντων υπό 

καθεστώς επικουρικής προστασίας, που πραγµατοποιούνται µε ειδικά ναυλωµένα µέσα (όπως 

πλοία, αεροπλάνα, σιδηροδροµικές αµαξοστοιχίες, λεωφορεία και αυτοκίνητα) για λόγους δηµόσιας 

ασφάλειας ή στο πλαίσιο προγραµµάτων στέγασης και µετεγκατάστασης των παραπάνω 

προσώπων (όπως το HELIOS και το ΕΣΤΙΑ ΙΙ).  

8. Από τις ρυθµίσεις της παρούσας, εξαιρείται η είσοδος πολιτών τρίτων χωρών σε δοµές ή Κ.Υ.Τ. 

στο πλαίσιο οργανωµένων µετακινήσεων, που διενεργούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης, µεταξύ των περιφερειακών της υπηρεσιών, ήτοι δοµών υποδοχής και φιλοξενίας, 

εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

9. Από τις ρυθµίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις  των  Περιφερειακών  Γραφείων  

Ασύλου  (Π.Γ.Α.), που εδρεύουν εντός ή εκτός των ορίων των Κ.Υ.Τ., η  λειτουργία  των  οποίων  

δεν  αναστέλλεται σε περίπτωση αναστολής εξόδου. Οι Διοικητές των Κ.Υ.Τ. και οι Προϊστάµενοι 

των Π.Γ.Α., σε συνεργασία µε την ΕΛ.ΑΣ., λαµβάνουν κάθε πρόσφορο µέσο, κατά λόγο 

αρµοδιότητας  για την ασφαλή προσέλευση, παραµονή και αποχώρηση από και προς τις 

εγκαταστάσεις των Π.Γ.Α. του προσωπικού των Π.Γ.Α., των πολιτών τρίτων χωρών, των νοµικών 

παραστατών και συµβούλων αυτών, των µεταφραστών και όποιου άλλου προσώπου υφίσταται 

απόλυτη ανάγκη να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις αυτών. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙΙ 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των Ανωτέρων Σχολών Δραµατικής Τέχνης, των 
Ανωτέρων Επαγγελµατικών Σχολών Χορού, των Ωδείων και Μουσικών Σχολών, των Σχολών 
Βυζαντινής Μουσικής, του Προπαρασκευαστικού Επαγγελµατικού Σχολείου Καλών Τεχνών 
Πανόρµου Τήνου, των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, και των λοιπών εκπαιδευτικών δοµών 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα προσήκοντα µέτρα για την ασφαλή 
διεξαγωγή των µαθηµάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις διατάξεις της παρούσας 
δεν υπάγονται τα µουσικά και καλλιτεχνικά γυµνάσια και λύκεια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δοµών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του 
άρθρου πρώτου, σύµφωνα και µε τις από 13.5.2020, 27.5.2020, 5.6.2020, 11.6.2020, 18.6.2020 
και 3.9.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 είναι οι ακόλουθες: 

α. Επιτρέπεται, η διδασκαλία και η χρήση πνευστών οργάνων (είτε πρόκειται για πανελλαδικές και 
απολυτήριες εξετάσεις, είτε για διδασκαλία), µε την τήρηση υποχρεωτικής περιµετρικής απόστασης 
δύο (2) µέτρων µεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόµενου και µε υποχρεωτική τόσο για τον 
εκπαιδευτή όσο και για τον εκπαιδευόµενο χρήση µάσκας κατά το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο 
έκαστος δεν χρησιµοποιεί το πνευστό όργανο. Η ίδια υποχρεωτική περιµετρική απόσταση ισχύει και 
στην περίπτωση ύπαρξης ακροατηρίου.  

β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων µε υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση µη ιατρικής 
προστατευτικής µάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής πετάσµατος (διαχωριστικού). 

γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία ως εξής : 

γα. Όταν η διδασκαλία λαµβάνει χώρα ατοµικά γίνεται υποχρεωτική χρήση µη ιατρικής 
προστατευτικής µάσκας από τον εκπαιδευτή, απόσταση δύο (2) µέτρων ή και προαιρετική χρήση 
πετάσµατος (διαχωριστικού). 

γβ. Όταν η διδασκαλία λαµβάνει χώρα σε χορωδία γίνεται υποχρεωτική χρήση µη ιατρικής 
προστατευτικής µάσκας από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση πετάσµατος (διαχωριστικού) 
και τηρείται υποχρεωτικά απόσταση δύο (2) µέτρων µεταξύ των µελών της χορωδίας και 
χρησιµοποιείται από έκαστο των µελών µάσκα καθ’ ό χρόνο δεν γίνεται χρήση της φωνής. 

δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω δοµών 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των ατόµων. 

ε. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισµός και η τοπική απολύµανση όλων των µουσικών 
οργάνων και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από µαθητές-σπουδαστές και δασκάλους-
καθηγητές. 

στ. Επιβάλλεται συχνός αερισµός ανά δεκαπέντε (15) λεπτά διαρκείας τουλάχιστον πέντε (5) 
λεπτών ο κάθε αερισµός.  

ζ. Σε περίπτωση µαθητών µονωδίας ή/και πνευστών οργάνων, οι οποίοι ανήκουν σε οµάδες 
υψηλού κινδύνου, είναι υποχρεωτική η διενέργεια µαθηµάτων εξ αποστάσεως. 

η. Λαµβάνεται µέριµνα για χρήση κατά το δυνατόν µεγαλύτερους και φυσικά αεριζόµενους χώρους. 
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3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
των φορέων της παρ. 1 τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των 
εργαζοµένων. 

4. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων της παρ. 1 φροντίζει ώστε να λαµβάνονται όλα τα 
κατάλληλα µέτρα ασφάλειας και προφύλαξης µαθητών, σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και 
εργαζοµένων, ιδίως σε σχέση µε τον φυσικό αερισµό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή 
συγχρωτισµού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α IV 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 

1. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, µυστηρίων, κηδειών 
(και των σχετικών µε αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών 
εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και η προσέλευση προσώπων για 
ατοµική ή κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε 
είδους και κάθε νοµικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, 
ευκτηρίων οίκων, τεµενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγµατος και θρησκείας, ανεξαρτήτως 
µεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας µόνο υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις, για προληπτικούς λόγους δηµόσιας υγείας:  

α. Στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθµοί αντισηπτικών προς 
χρήση των προσερχόµενων. Η υγιεινή των χεριών µε αντισηπτικό είναι υποχρεωτική κατά την 
είσοδο στο χώρο λατρείας. 

β. Στις εισόδους των χώρων λατρείας στους οποίους οι προσερχόµενοι δεν επιτρέπεται να 
εισέλθουν µε τα υποδήµατά τους, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πλύσης των ποδιών, µε τήρηση 
της απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου ή χρήσης ποδοναρίων, τα οποία δεν επαναχρησιµοποιούνται. 
Τα υποδήµατά τους πρέπει να τοποθετούνται από τους ίδιους εντός σακούλας, η οποία κλείνει 
ερµητικά. Συνιστάται κάθε σακούλα υποδηµάτων να τοποθετείται ξεχωριστά και χωρίς επαφή 
µεταξύ τους. Σε περίπτωση που το λατρευτικό τυπικό περιλαµβάνει τη χρήση χαλιού, συνιστάται οι 
προσερχόµενοι να φέρουν και να χρησιµοποιούν εντός του χώρου λατρείας το δικό τους χαλί 
προσευχής. 

γ. Απαγορεύεται η χρήση πνευστών οργάνων. Εάν κατά το οικείο λατρευτικό τυπικό προβλέπεται η 
ύπαρξη χορωδίας ή οµαδικής υµνωδίας/απαγγελίας θρησκευτικών ύµνων από τους πιστούς, 
συνιστάται η αποφυγή τους ή η τήρηση τουλάχιστον τριών (3) µέτρων απόστασης µεταξύ τους. 

δ. Είναι απαραίτητος ο συχνός καθαρισµός και η τοπική απολύµανση των επιφανειών που 
αγγίζονται (π.χ. κουπαστές, χερούλια, διακόπτες) ή χρησιµοποιούνται για την εκδήλωση του 
θρησκευτικού φρονήµατος από πολλά πρόσωπα. 

ε. Στις εξόδους των χώρων λατρείας τοποθετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την απόρριψη του 
χρησιµοποιηθέντος εξοπλισµού υγιεινής (µάσκες, γάντια, χαρτοµάντηλα, ποδονάρια κ.λπ.). 

2. Με ευθύνη του κατά νόµο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού εφαρµόζεται σύστηµα 
ελεγχόµενης εισόδου προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισµός και να 
τηρείται η απόσταση του ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ τους. Ο εφαρµόζων το σύστηµα ελέγχου 
αναµονής στις εισόδους των χώρων λατρείας φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα µέσα 
προστασίας του (π.χ. µάσκα, γάντια). 

3. Ο φυσικός αερισµός των χώρων λατρείας είναι υποχρεωτικός καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας 
τους. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιµατισµού, πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και 
φυσικός αερισµός µε ανοικτές πόρτες και παράθυρα. 

4. Εφόσον κάποιος παρουσιάσει συµπτώµατα ασθένειας, θα πρέπει να αποµακρύνεται µε ευθύνη 
του κατά νόµο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού από τον χώρο λατρείας, τηρώντας τις 
απαραίτητες προφυλάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άµεση αποµάκρυνσή του, πρέπει να 
αποµονωθεί προσωρινά µέχρι την ασφαλή αποµάκρυνσή του, αποφεύγοντας την επαφή µε άλλα 
άτοµα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος µε εξαερισµό, µάσκες, 
χαρτοµάντηλα, πλαστική σακούλα για απόρριψη αυτών και αντισηπτικό χεριών. 

5. Ο κατά νόµο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο 
τρόπο (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ανακοίνωση κ.λπ.) και σε κάθε περίπτωση να αναρτά σε εµφανές 
σηµείο της εισόδου του χώρου λατρείας: α) τις ώρες κατά τις οποίες τελούνται λειτουργίες, 
λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και κάθε είδους θρησκευτικές τελετές, β) τις ώρες κατά τις 
οποίες είναι ανοικτός ο χώρος λατρείας για την πραγµατοποίηση ατοµικής ή κατ’ ιδίαν προσευχής 
και γ) τον συνολικό αριθµό ατόµων που µπορούν να παρευρίσκονται ταυτοχρόνως στον χώρο 
λατρείας. 
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6. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαµβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 
δηµοσίων, δηµοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών, καταστηµάτων και 
εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκοµείων και ψυχιατρείων, γηροκοµείων, οικοτροφείων, κοιµητηρίων, 
κατασκηνώσεων), ιδιωτικών κτηµάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτηµάτων κατοικιών, 
κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων). Υπεύθυνοι τήρησης των όρων, προϋποθέσεων και µέτρων 
της παρούσας στους προαναφερθέντες χώρους, είναι οι ιδιοκτήτες τους και οι νόµιµοι εκπρόσωποί 
τους. 

7. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαµβάνουν και τις Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια 
και τους λοιπούς χώρους εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας. Ο αριθµός επισκεπτών που µπορούν 
να δέχονται ηµερησίως (χωρίς διανυκτέρευση) δεν µπορεί να υπερβαίνει την αναλογία ένα (1) 
άτοµο ανά πέντε (5) τ.µ. του Καθολικού της Ιεράς Μονής ή του κεντρικού χώρου λατρείας του 
Μοναστηριού ή του χώρου εγκαταβίωσης, µε ανώτατο όριο τα εκατό (100) άτοµα. Οι 
απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά µέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές 
της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούµενης 
ενηµέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω απόφαση του Διοικητή ορίζεται, εφεξής, ο 
αριθµός των εισερχοµένων ηµερησίως επισκεπτών, εντός των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω. Ο 
Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των µέτρων προστασίας, είτε αυτά λαµβάνονται από 
τον ίδιο τοπικά είτε λαµβάνονται σε επίπεδο Επικράτειας. 

8. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας, µυστηρίου και κάθε 
είδους θρησκευτικής τελετής σε υπαίθριους χώρους, ισχύουν τα θεσπισθέντα προληπτικά µέτρα 
υγιεινής για την αποφυγή µετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και οι σχετικοί κανόνες περί 
δηµοσίων, υπαίθριων συναθροίσεων. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α V 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ 

Α. Οργάνωση 

● Για την ασφαλή λειτουργία των παιδότοπων και λαµβάνοντας υπόψη τα διαθέσιµα 

επιστηµονικά στοιχεία και τα τρέχοντα επιδηµιολογικά δεδοµένα της χώρας µας σχετικά µε 

την επιδηµία από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη 

οργανωτικών µέτρων και ο καθορισµός διαδικασιών σε κάθε παιδότοπο. Στα γενικά µέτρα 

οργάνωσης των παιδότοπων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  

● Ορισµός υπευθύνου σε κάθε παιδότοπο, µε την αρµοδιότητα και το καθήκον της 

ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των επισκεπτών και των γονέων σχετικά µε 

τους όρους λειτουργίας και τα µέτρα υγιεινής, την κατανοµή αρµοδιοτήτων και ευθυνών σε 

συγκεκριµένα µέλη του προσωπικού και την καθηµερινή παρακολούθηση της εφαρµογής 

των µέτρων και οδηγιών.  

● Εξασφάλιση του απαιτούµενου προσωπικού, του υλικοτεχνικού εξοπλισµού και των 

αναλωσίµων που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων. 

● Συστηµατική εκπαίδευση προσωπικού στην υγιεινή των χεριών, χρήση µάσκας αλλά και 

τήρηση αποστάσεων. Το προσωπικό φοράει υποχρεωτικά µάσκα. 

● Το προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς τους χώρους θα πρέπει να γνωρίζει τα συµπτώµατα 

από κοινές ιώσεις της παιδικής ηλικίας.  

● Καθηµερινή παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού, σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο, 

µε εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού µε συµβατά συµπτώµατα µε 

λοίµωξη COVID-19. 

● Συντονισµός της διαχείρισης υπόπτου κρούσµατος και της επικοινωνίας µε τον ΕΟΔΥ. 

● Ανάρτηση σε εµφανή και συχνά επισκεπτόµενα σηµεία, έντυπου ενηµερωτικού υλικού (π.χ. 

αφίσες) για την υπενθύµιση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση προσωπικού και επισκεπτών, 

σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων ατοµικής υγιεινής και πρόληψης µετάδοσης του νέου 

κορωνοϊού (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τήρηση αποστάσεων κ.τ.λ.). 

● Πρόβλεψη για την προστασία του προσωπικού που ανήκει σε οµάδες υψηλού κινδύνου για 

σοβαρή νόσηση και επιπλοκές από COVID-19. Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε 

ορισµένες από τις οµάδες υψηλού κινδύνου θα µπορούσαν να εργαστούν µε τη σύµφωνη 

γνώµη του θεράποντος ιατρού τους και µε τήρηση των µέτρων ατοµικής προστασίας, σε 

δραστηριότητα που δεν θα τους εκθέτει σε άµεση επαφή µε τα παιδιά και θα περιορίζει τον 

κίνδυνο έκθεσης τους στον ιό (τηλεργασία, ατοµικό γραφείο κ.τ.λ.). 

Β. Γενικές αρχές 

● Αποφυγή εισαγωγής του ιού στο χώρο του παιδότοπου. 
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● Το προσωπικό που εργάζεται στους παιδότοπους, θα πρέπει να είναι ενήµερο και 

ευαισθητοποιηµένο για τα συµπτώµατα που είναι συµβατά µε τη λοίµωξη COVID-19 και να 

προσέλθει για εργασία µόνο εφόσον είναι ελεύθερο συµπτωµάτων.  

● Σύσταση προς τους γονείς για θερµοµέτρηση και έλεγχο για ενδεχόµενη εµφάνιση 

συµπτωµάτων των παιδιών, πριν την αναχώρηση τους από το σπίτι. 

● Η προσέλευση των παιδιών και των συνοδών τους θα πρέπει να γίνεται σταδιακά και µετά 

από ραντεβού µέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής προκράτησης ώστε να αποφευχθεί ο 

συνωστισµός. Η τήρηση των ραντεβού θα βοηθήσει την ιχνηλάτηση στη περίπτωση 

κρούσµατος στο παιδότοπο. Στην είσοδο θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευµένο προσωπικό 

µε ερωτηµατολόγιο που θα εστιάζει σε δύο θέµατα: α) την ύπαρξη συµπτωµάτων (πυρετός, 

βήχας, καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έµετοι, κεφαλαλγία κ.τ.λ.) και β) το ιστορικό 

επαφής τις τελευταίες δεκατέσσερις (14) ηµέρες µε επιβεβαιωµένο κρούσµα COVID-19. Σε 

περίπτωση θετικής απάντησης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και θα ενηµερώνεται ο 

υπεύθυνος του παιδότοπου για την περαιτέρω διαχείριση.  

● Περιορισµός και έλεγχος εισόδου στο χώρο του παιδότοπου στα απολύτως απαραίτητα 

άτοµα για τη λειτουργία (προµηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κ.τ.λ.). 

Τα άτοµα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται φορώντας µάσκα και οι µετακινήσεις τους µέσα 

στο χώρο του παιδότοπου θα πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη 

διεκπεραίωση του έργου τους.  

● Τέλος, για παιδότοπους που έχουν και εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να ενθαρρύνεται η 

χρήση τους (πχ παιχνίδια στον εξωτερικό χώρο ή και τραπεζοκαθίσµατα για τους 

συνοδούς). 

● Μέτρα κοινωνικών αποστάσεων και τήρηση υγιεινής χεριών. 

● Τήρηση των γνωστών κανόνων απόστασης µεταξύ επισκεπτών.  

● Κατανοµή ενηλίκων συνοδών σε τραπεζοκαθίσµατα, όπως ισχύει σε εστίαση κλειστού 

χώρου. (https://www.efet.gr/files/pdf/other/odigos-epan-estiasis.pdf και https://www.e-

nomothes i a . g r / ka t -yge i a /a s thene i e s / ko i ne -upou rg i ke -apophase -d i a -gp -

oik-32009-2020.html).  

● Οι παιδότοποι που διαθέτουν εξωτερικούς χώρους τους θερινούς µήνες, να φιλοξενούν τους 

επισκέπτες σε τραπεζοκαθίσµατα έξω, όπως ισχύει για την εστίαση ανοικτού χώρου. 

● Να υπάρχουν καθορισµένοι χώροι αποθήκευσης των ατοµικών ειδών και των προσωπικών 

αντικειµένων για κάθε οικογένεια ξεχωριστά. 

● Εγκαταστάσεις πλυσίµατος χεριών θα πρέπει να υπάρχουν µέσα ή κοντά στους χώρους 

παιχνιδιού. Εγκαταστάσεις πλυσίµατος χεριών θα πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο 

ύψος για τα παιδιά. Το υγρό σαπούνι για το πλύσιµο των χεριών που παρέχεται στις 

εγκαταστάσεις πλυσίµατος των χεριών και χρησιµοποιείται από τα παιδιά θα πρέπει να είναι 

κατάλληλο για χρήση από παιδιά. Απαραίτητη η επιτήρηση πλυσίµατος χεριών των παιδιών 

πριν την έναρξη παιχνιδιού από το προσωπικό. Επίσης υγιεινή των χεριών θα πρέπει να 
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εφαρµόζεται από όλους όταν τα χέρια είναι εµφανώς λερωµένα, πριν και µετά την επαφή 

µε εκκρίσεις ή σωµατικά υγρά, καθώς και πριν και µετά το γεύµα. Το πλύσιµο των χεριών 

µε υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον είκοσι (20) δευτερόλεπτα, θα ακολουθείται από 

προσεκτικό στέγνωµα µε χάρτινες χειροπετσέτες µιας χρήσης και απόρριψή τους στους 

κάδους απορριµµάτων. Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρµογή αλκοολούχου αντισηπτικού 

διαλύµατος, πάντα µε την επίβλεψη ή βοήθεια του προσωπικού ώστε να διασφαλίζεται η 

ορθή διαδικασία. 

●  Καθαρισµός χώρων και απολύµανση. 

● Γενικές οδηγίες καθαρισµού. 

● Συστηµατικός και επαρκής φυσικός αερισµός όλων των χώρων. Επιφάνειες που αγγίζουν τα 

παιδιά θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται συχνά κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας. Τραπέζια και καρεκλάκια θα πρέπει να καθαρίζονται πριν και αφού 

χρησιµοποιηθούν για φαγητό. 

● Εάν υπάρχουν κλιµατιστικά, µπορούν να χρησιµοποιούνται µε ανοιχτά παράθυρα και τις 

περσίδες προσανατολισµένες σε κάθετη ροή και µε την προϋπόθεση της συστηµατικής και 

πρόσφατης συντήρησης τους. Εάν υπάρχουν ανεµιστήρες οροφής µπορούν να 

χρησιµοποιούνται µε ανοιχτά παράθυρα και σε χαµηλή ένταση όσο αυτό είναι δυνατόν. 

Ανεµιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται επειδή µπορεί να µεταφέρουν 

σταγονίδια σε µεγαλύτερη απόσταση. (Περισσότερες πληροφορίες: εγκύκλιοι Υπουργείου 

Υγείας: «Λήψη µέτρων διασφάλισης της Δηµόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιµώξεις 

κατά τη χρήση κλιµατιστικών µονάδων» στις 24.4.2020 https://eody.gov.gr/wp-content/

uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf και αρ. πρωτ: Δ1(δ)/ΓΠ οικ.26635 (ΑΔΑ: 

9ΙΥΧ465ΦΥΟ-9ΗΣ) στις 23.4.2020. 

● Πέρα από τις συνήθεις καθηµερινές εργασίες καθαρισµού των χώρων, συχνός καθαρισµός 

των λείων επιφανειών που χρησιµοποιούνται και αγγίζονται συχνά (π.χ. πόµολα, χερούλια, 

κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωµα, βρύσες), καθώς και της τουαλέτας, µε κοινά 

καθαριστικά. Στις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται ή αγγίζονται συχνά όπως και στις 

τουαλέτες πρέπει να ακολουθεί, µετά τον καθαρισµό, εφαρµογή απολυµαντικού, όπως 

διαλύµατος χλωρίνης ή αλκοολούχου αντισηπτικού.  

● Προσοχή: τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να φυλάσσονται µε ασφάλεια, 

µακριά από τα παιδιά, προς αποφυγή του κινδύνου δηλητηρίασης ή ερεθιστικής δράσης σε 

δέρµα και βλεννογόνους. 

● Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ 

ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2» 14.5.2020 https://eody.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf 

● Επισηµαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται η απολύµανση µε ψεκασµό ή εκνέφωση των εσωτερικών 

ή εξωτερικών χώρων, σύµφωνα και µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας 
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(https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-

surfaces-inthe-context-of-covid-19). 

● Παιχνίδια. 

● Υλικά παιχνιδιών. 

● Θα πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία των παιχνιδιών. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν παιχνίδια 

που χρησιµοποιούνται σε ανοιχτές παιδικές χαρές πχ τσουλήθρες, τραµπάλες, κούνιες κ.λπ. 

Τέτοια παιχνίδια µπορούν να καθαρίζονται εύκολα και δεν δηµιουργείται µεγάλος 

συνωστισµός. Οι χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά και όσο δυνατόν να χρησιµοποιούνται 

εξωτερικοί χώροι εάν υπάρχουν. Τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας µε σκοπό την αποφυγή 

κινδύνου λοίµωξης, νόσου ή τραυµατισµού για τα παιδιά. Επίσης η διάταξη των παιχνιδιών 

στο χώρο θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις.  

● Στην περίοδο της πανδηµίας ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση παιχνιδιών όπως:  

α) φουσκωτά παιχνίδια (ογκώδη ή µη) και παιχνίδια στα οποία συνωστίζονται τα παιδιά και 

δεν µπορούν να καθαριστούν εύκολα,  

β) παιχνίδια µε πολυάριθµες µπάλες ή άλλα µικρά πολυάριθµα αντικείµενα που δεν είναι 

εύκολο να καθαριστούν µετά από κάθε χρήση,  

γ) κατεστραµµένα ή σπασµένα παιχνίδια που µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµό στα 

παιδιά ή που δεν µπορούν να καθαριστούν αποτελεσµατικά (π.χ. από ύφασµα, λούτρινα) 

πρέπει να αποµακρύνονται. 

Καθαρισµός παιχνιδιών 

● Παιχνίδια, ιδιαίτερα αυτά σε χώρους µε µικρά παιδιά, θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της ηµέρας [τουλάχιστον κάθε τρεις (3) ώρες] αλλά 

και στο τέλος κάθε µέρας µε πλύση µε ζεστό νερό και απορρυπαντικό, ξέπλυµα και 

στέγνωµα. 

● Παιχνίδια που λερώνονται ή χρησιµοποιούνται από παιδί το οποίο είναι γνωστό ότι είναι 

άρρωστο θα πρέπει να αποµακρύνονται άµεσα από το χώρο παιχνιδιού. Τέτοια παιχνίδια θα 

πρέπει να καθαρίζονται/απολυµαίνονται αµέσως εάν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ξανά 

την ίδια µέρα, ή να αποµακρύνονται και να τοποθετούνται στην άκρη για καθάρισµα/

απολύµανση στο τέλος της ηµέρας. Πολλά παιχνίδια µπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο 

σκευών.  

Σίτιση – εστίαση 

● Συστήνεται η εξασφάλιση ατοµικών σκευών και κατά προτίµηση µιας χρήσης.  

● Στο χώρο εστίασης τηρούνται οι αποστάσεις σύµφωνα µε τις υπάρχουσες διατάξεις 

εστίασης κλειστών χώρων. Το προσωπικό φοράει υποχρεωτικά µάσκα. 
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Κοινόχρηστοι χώροι τουαλέτας και υγιεινής 

● Επίβλεψη στην αναµονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούµενες αποστάσεις.  

● Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατοµικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό) 

στις τουαλέτες. 

● Ανάρτηση ενηµερωτικού υλικού (πόστερ κ.ά.) για την εκπαίδευση των επισκεπτών σχετικά 

µε στις πρακτικές πλυσίµατος των χεριών, ατοµικής και αναπνευστικής υγιεινής. 

● Να παρέχεται στη τουαλέτα ειδικός χώρος για αλλαγή βρεφικής πάνας. Τα τραπέζια αλλαγής 

βρεφικής πάνας θα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε χαρτί στις χρήσης ή άλλο υλικό που θα 

τοποθετείται στο τραπέζι ή στο µαξιλάρι και θα απορρίπτεται µετά τη χρήση. Συστήνεται τα 

τραπέζια και το µαξιλάρι να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται συχνά κατά τη διάρκεια 

στις ηµέρας. 

Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωµένου περιστατικού COVID-19 

● Ο υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσµάτων λοίµωξης COVID-19 του παιδότοπου, 

ενηµερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά µε την έγκαιρη αναγνώριση και τη 

διαχείριση υπόπτων κρουσµάτων λοίµωξης COVID-19. Εάν κάποιο παιδί εµφανίσει 

συµπτώµατα συµβατά µε λοίµωξη COVID-19 ενηµερώνεται άµεσα ο γονέας/συνοδός και το 

παιδί άµεσα αποµονώνεται σε προκαθορισµένο καλά αεριζόµενο χώρο, µε επίβλεψη, µακριά 

από τα υπόλοιπα παιδιά. Εφαρµογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής. Παρέχεται 

εξοπλισµός ατοµικής προστασίας για το προσωπικό (µάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και 

οφθαλµική προστασία µε γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης 

βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων). Επιµελής καθαρισµός και απολύµανση 

χώρου και επιφανειών µετά την αναχώρηση του παιδιού µε χρήση εξοπλισµού ατοµικής 

προστασίας. 

● Αν πρόκειται για επιβεβαιωµένο κρούσµα ενηµερώνεται ο ΕΟΔΥ για την απαραίτητη 

επιδηµιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του παιδιού αλλά και 

των συνοδών του. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α VI 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ 

1. α) Επιτρέπεται η διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σηµαίας, και 
ο κατάπλους τους στην ελληνική Επικράτεια, εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν 
ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά µέτρα.  
β)  Με µέριµνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων διασφαλίζεται 
ότι ο πρώτος κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων της περ. α΄  στην ελληνική Επικράτεια από το 
εξωτερικό, µε ή χωρίς επιβάτες, πραγµατοποιείται αποκλειστικά στους λιµένες Βόλου, Ηρακλείου, 
Κατάκολου, Κέρκυρας, Πειραιά και Ρόδου. Οι ίδιοι λιµένες αποτελούν αποκλειστικά και τους λιµένες 
έναρξης του περιηγητικού ταξιδιού, όταν αυτό εκκινεί από την Ελλάδα. 
γ) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι, τα µέλη του πληρώµατος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές 
των πλοίων, οι φορείς διαχείρισης των λιµένων της περ. β΄ καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος 
υποχρεούνται στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου καθώς και κατά την επιβίβαση, τη 
διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση και την παραµονή του πλοίου σε επόµενα λιµάνια του 
περιηγητικού ταξιδιού εντός της ελληνικής Επικράτειας να τηρούν τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. Δ1β/
ΓΠ.οικ.47415/24.7.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Οδηγίες ετοιµότητας και διαχείρισης 
κρουσµάτων covid-19 σε κρουαζιερόπλοια» του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΧΤΔ465ΦΥΟ-ΙΔ2). 
2.α) Επιτρέπεται ο κατάπλους για ελλιµενισµό κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σηµαίας, σε λιµένες 
της ηπειρωτικής Ελλάδας καθώς και στους λιµένες Ηρακλείου και Ρόδου, κατόπιν άδειας της 
αρµόδιας Λιµενικής Αρχής, εφόσον: 
αα) δεν διενεργούν περιηγητικό ταξίδι.  
αβ) είναι κενά επιβατών. 
αγ) προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά µέτρα. 
β) Οι πλοίαρχοι, τα µέλη του πληρώµατος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων 
της παρούσας παραγράφου καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να τηρούν τα 
οριζόµενα στις Οδηγίες προς τις υγειονοµικές αρχές και τους φορείς εκµετάλλευσης  τουριστικών 
πλοίων που παραµένουν σε ελλιµενισµό σε ελληνικούς λιµένες κατά τη διάρκεια της πανδηµίας 
COVID-19, που βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/). 
3. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα µέτρα απαγόρευσης 
εισόδου προσώπων στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισµό της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α VIΙ 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ  

1. Με µέριµνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών 

στα ιδιωτικά και επαγγελµατικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σηµαίας, πλην κρουαζιεροπλοίων, 

που µετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται:  

α) Η διενέργεια ταξιδίου:  

αα. Για πλοία µεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, µε το σύνολο αυτών,  

αβ. Για πλοία µε επιτρεπόµενο συνολικό αριθµό επιβατών άνω των δώδεκα (12), για τα οποία η 
κάθε φορά υπερβαίνουσα στις δώδεκα (12) επιβάτες µεταφορική ικανότητα µειώνεται στο ήµισυ 
και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω µείωση δεν 
προκύπτει ακέραιος αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο και  

αγ. για πλοία µε αριθµό καµπινών άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), για τα οποία µία (1) 
εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των 
δεκαπέντε (15) καµπινών διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.  

β) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.  

2. Με µέριµνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων στα 
επαγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού µε κατ’ ανώτατο όριο το 
ογδόντα τοις εκατό (80%) του επιτρεπόµενου συνολικού αριθµού επιβατών αυτών, καθώς και η 
τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. 

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα µέλη του πληρώµατος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή 
διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη 
διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραµονή σε λιµάνια, όρµους ή ακτές, να 
συµµορφώνονται στις τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης κρουσµάτων COVID-19 σε 
επαγγελµατικά πλοία αναψυχής, τα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης κρουσµάτων κορωνοϊού 
COVID-19 σε επαγγελµατικά τουριστικά ηµερόπλοια, καθώς και τα µέτρα πρόληψης και 
αντιµετώπισης κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, τα οποία 
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(https://www.ynanp.gr/el/).  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α VIΙΙ 
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

1. Επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και 
επαγγελµατικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σηµαίας και µεταφορικής ικανότητας έως και 
σαράντα εννέα (49) επιβατών, εφόσον τα ως άνω πλοία προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν 
ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά µέτρα.  

2. Με µέριµνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών 
διασφαλίζεται:  

α. Το σύνολο των επιβατών των πλοίων ως εξής:  

αα. Πλοία µε µεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα (12) επιβάτες, µε το σύνολο αυτών,  

αβ. Σε πλοία µε επιτρεπόµενο συνολικό αριθµό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά 
υπερβαίνουσα στις δώδεκα (12) επιβάτες µεταφορική ικανότητα µειώνεται στο ήµισυ και 
προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω µείωση δεν προκύπτει 
ακέραιος αριθµός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αµέσως επόµενο.  

β. Σε πλοία µε αριθµό καµπινών άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), µία (1) εξ αυτών 
διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) 
καµπινών διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.  

γ. Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.  

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα µέλη του πληρώµατος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή 
διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη 
διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραµονή σε λιµάνια, όρµους ή ακτές, να 
τηρούν τα οριζόµενα στα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης κρουσµάτων COVID-19 σε ιδιωτικά 
πλοία αναψυχής µετά την άρση των περιοριστικών µέτρων αντιµετώπισης στις πανδηµίας 
COVID-19 και στα µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης κρουσµάτων κορωνοϊού COVID-19 σε 
επαγγελµατικά πλοία αναψυχής µετά την άρση των περιοριστικών µέτρων αντιµετώπισης στις 
πανδηµίας COVID-19, αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https:// www.ynanp.gr/el/).  

4. Στις περιπτώσεις του παρόντος εφαρµόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα µέτρα απαγόρευσης 
εισόδου προσώπων στη χώρα από την αλλοδαπή, στις περιορισµό στις διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID‐19.  

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΧ 

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ 
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Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα επιστηµονικά και ιατρικά δεδοµένα και στο πλαίσιο στις άσκησης µε 
επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο µέγιστος αριθµός αθλουµένων ανά 
εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται µε νεότερες οδηγίες και µε βάση τα νέα επιστηµονικά 
στοιχεία και το γενικό υγειονοµικό πρωτόκολλο στις Υγειονοµικής Επιστηµονικής Επιτροπής στις 
ΓΓΑ, σύµφωνα µε την πορεία στις εξέλιξης στις πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19: 

ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Γήπεδο για 11 Χ 11 80 άτοµα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και 
των ζωνών ασφαλείας)

Γήπεδο για 7 Χ 7 40 άτοµα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και 
των ζωνών ασφαλείας)

Γήπεδο για 5 Χ 5 25 άτοµα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και 
των ζωνών ασφαλείας)

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στάδια στίβου 150 άτοµα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του σταδίου)

Ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης/ 
πετοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης

30 άτοµα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και 
του περιβάλλοντος χώρου)

Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις ● 1 άτοµο ανά 12 τ.µ. για τα πρώτα 600 τ.µ. και 

● 1 άτοµο ανά 20 τ.µ. για τα άνω των 600 τ.µ.

Κλειστά γήπεδα και γυµναστήρια ● 1 άτοµο ανά 15 τ.µ. για τα πρώτα 400 τ.µ. και 

● 1 άτοµο ανά 20 τ.µ. για τα άνω των 400 τ.µ.

Γυµναστήρια µε όργανα ● 1 άτοµο ανά 10 τ.µ. για στατικές ασκήσεις 

● 1 άτοµο ανά 15 τ.µ. για κινητικές ασκήσεις

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 12 άτοµα ανά διαδροµή ή 120 άτοµα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 12 άτοµα ανά διαδροµή ή 96 άτοµα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 ή 33 Χ 21 Έως 6 άτοµα ανά διαδροµή στη διάσταση των 25µ.  

Έως 8 άτοµα ανά διαδροµή στη διάσταση των 33µ.  

ή 80 άτοµα συνολικά (χωρίς διαδροµές)

Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 ή 25 Χ 12 Έως 6 άτοµα ανά διαδροµή ή 36 άτοµα συνολικά

Μικρότερες  διαστάσεις 1 άτοµο ανά 5 τ.µ. επιφάνειας νερού*

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 10 άτοµα ανά διαδροµή ή 100 άτοµα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 10 άτοµα ανά διαδροµή ή 80 άτοµα συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 ή 33 Χ 21 Έως 5 άτοµα ανά διαδροµή στη διάσταση των 25µ. 

Έως 7 άτοµα ανά διαδροµή στη διάσταση των 33µ.  

ή 65 άτοµα συνολικά (χωρίς διαδροµές)
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*Στις πισίνες εκµάθησης, γονιός και νήπιο θεωρούνται ως ένα άτοµο. 

Σηµειώνεται ότι στις ανωτέρω εγκαταστάσεις η τήρηση καταλόγου εισερχοµένων-εξερχοµένων 
είναι υποχρεωτική: https://gga.gov.gr/images/log_sheet_v8.pdf 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Χ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

• ανάρτηση, στην είσοδο και σε εµφανή σηµεία εσωτερικά του γυµναστηρίου, οδηγιών που 

αφορούν  

o στους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής 

o στην εφαρµογή της υγιεινής των χεριών 

o στα συµβατά συµπτώµατα για COVID-19 λοίµωξη 

• ταυτόχρονη παρουσία αριθµού ατόµων ανάλογα µε τα τετραγωνικά  

• είσοδος των αθλουµένων µε προ συνεννόηση και µε πλήρη καταγραφή των προσωπικών 

στοιχείων (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο) καθώς και του είδους και της διάρκειας της 

άσκησης  

• πρόβλεψη για επάρκεια υγειονοµικού υλικού  

o αλκοολούχο αντισηπτικό 

o χειρουργικές µάσκες 

o γάντια µιας χρήσης 

• τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εµφανή σηµεία  

• απόσταση τουλάχιστον δύο (2) µέτρων ανάµεσα στα όργανα αερόβιας άσκησης (π.χ. 

διάδροµοι, ποδήλατα, ελλειπτικά κλπ) ή κατασκευή ακρυλικών υαλοπινάκων που θα 

βρίσκεται έµπροσθεν των οργάνων και καθ’ όλο το µήκος αυτών ιδανικά και µε επάνω 

καλυπτικό τµήµα (οροφή) το οποίο θα καθαρίζεται µε αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα 

πριν την χρήση του από τον επόµενο αθλούµενο (Εικόνα 1) 

Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 ή 25 Χ 12 Έως 5 άτοµα ανά διαδροµή ή 30 άτοµα συνολικά

Μικρότερες  διαστάσεις 1 άτοµο ανά 8 τ.µ. επιφάνειας νερού*

 76



 

• για οµαδικές ασκήσεις αερόβιας γυµναστικής που εκτελούνται σε τµήµατα µε απόσταση 

τουλάχιστον δύο (2) µέτρων µεταξύ των αθλούµενων. 

• καθαρισµός /απολύµανση των οργάνων µε καθαριστικό/απολυµαντικό, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του κατασκευαστή, µετά από κάθε χρήση. 

• στους χώρους αναµονής αφαιρούνται περιττά αντικείµενα (π.χ. περιοδικά) και τηρούνται οι 

κανόνες της φυσικής απόστασης.  

Λειτουργία των αποδυτηρίων 
• Πριν τη λειτουργία των αποδυτηρίων, εφόσον οι χώροι παρέµειναν αχρησιµοποίητοι για 

περισσότερες από επτά (7) ηµέρες, ο καθαρισµός και η απολύµανση τους γίνεται στο 

πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών. 

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf 

• Περιορισµός εισόδου στο χώρο – µόνο για αθλούµενους, παίκτες, προπονητές και το 

ελάχιστο απαραίτητο λοιπό προσωπικό  Στην περίπτωση µικρότερων χώρων η είσοδος 

επιτρέπεται µόνο στους αθλούµενους, παίκτες και τους προπονητές, µε προαιρετική χρήση 

µάσκας και τήρηση φυσικής απόστασης όλη τη διάρκεια της παραµονής τους. 

• Αλκοολούχο αντισηπτικό (µε αντλία) σε εµφανή σηµεία στο χώρο των αποδυτηρίων. 

• Ανάµεσα στα καθίσµατα να παρεµβάλλεται ένα κενό κάθισµα όπου είναι εφικτό. 

• Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίµηση από ανοιχτά παράθυρα. Σε ότι αφορά τη χρήση του 

κλιµατισµού εφαρµογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Εάν υπάρχει 

σύστηµα εξαερισµού, ρύθµιση για ροή αέρα από µέσα προς τα έξω χωρίς ανακύκλωση. 

• Ατοµική χρήση ντους όπου είναι εφικτό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ατοµικά ντους 

και αυτά είναι σε σειρά συστήνεται να υπάρχει µεταξύ δύο ντους ένα κενό. Στην περίπτωση 

που τα ατοµικά ντους δεν επαρκούν αριθµητικά συστήνεται µεταξύ δύο χρήσεων 
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καθαρισµός/απολύµανση της βρύσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για µη 

υγειονοµικούς χώρους https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-

apolimansi-14-05-20.pdf. Καλός αερισµός του χώρου µε ανοικτά παράθυρα. 

• Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών (π.χ. σαµπουάν) και η χρήση σαγιονάρας. 

• Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να φορά στολή/

ρόµπα εργασίας και γάντια µιας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τακτικά. Μετά την 

αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιµο µε νερό και 

σαπούνι ή εφαρµογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι [20] δευτερόλεπτα) και, αφού 

τα χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιµοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισµός 

ατοµικής προστασίας, όπως µάσκα, προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, µπορεί να 

χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυµάτων, ανάλογα µε το καθαριστικό/απολυµαντικό που 

χρησιµοποιείται και τη διαδικασία καθαρισµού, για την προστασία του προσωπικού 

καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσµατος. Μετά την αφαίρεση τους τα 

µέσα ατοµικής προστασίας πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους απορριµµάτων µε καπάκι και 

να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιµο µε νερό και σαπούνι ή εφαρµογή αλκοολούχου 

αντισηπτικού για είκοσι [20] δευτερόλεπτα). 

• Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων συστήνεται καθαρισµός/απολύµανση σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ για µη υγειονοµικούς χώρους https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/

2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf  

• Μετά τον καθαρισµό/απολύµανση τα αποδυτήρια κλείνουν και δεν χρησιµοποιούνται µέχρι 

τη επόµενη χρήση. 

• Εναλλακτικά για µικρότερους χώρους στους οποίους υπάρχουν φοριαµοί προτείνεται η 

τοποθέτηση καρέκλας δίπλα από κάθε όργανο στην οποία ο αθλούµενος τοποθετεί τα 

ρούχα και το σάκο µεταφοράς τους. 

• χρήση της τουαλέτας µε προδιαγραφές 

o κλείσιµο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιονισµός νερού 

o σύστηµα αυτόµατης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα µε τον καταιονισµό νερού 

o νιπτήρας µε υγρό σαπούνι µε αντλία 

o χειροπετσέτες 

o ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριµµάτων 

o τήρηση µέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας) 

• Συχνός καθαρισµός/απολύµανση σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για µη υγειονοµικούς 

χώρους 

 78

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf


• λειτουργία εγκαταστάσεων κλιµατισµού σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 

«Λήψη µέτρων διασφάλισης της Δηµόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιµώξεις κατά τη 

χρήση κλιµατιστικών µονάδων» 

• απαγόρευση χρήσης µηχανηµάτων αυτόµατων πωλήσεων 

• διάθεση µόνο εµφιαλωµένου νερού 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

• υποχρεωτική χρήση µάσκας σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους 

• εκπαίδευση, εξοικείωση και συχνή εφαρµογή της υγιεινής των χεριών 

• εκπαίδευση, εξοικείωση και σωστή εφαρµογή της αναπνευστικής υγιεινής 

• αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας 

• άµεση αποµάκρυνση από τα χώρο στην περίπτωση που παρουσιάσουν συµπτώµατα 

(πυρετό, βήχα, δύσπνοια) συµβατά µε COVID-19 λοίµωξη κατά τη διάρκεια της εργασίας 

τους. Στην περίπτωση επιβεβαιωµένου κρούσµατος COVID-19 λοίµωξης σε εργαζόµενο η 

επάνοδος στην εργασία θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/

odigies-gia-tin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-

metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/  

• εάν ανήκουν σε οµάδα υψηλού κινδύνου πρόβλεψη για ανάθεση καθηκόντων µε χαµηλό 

κίνδυνο έκθεσης. 

Γ. ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ 

• χρήση του κοντινότερου στον τόπο κατοικίας γυµναστηρίου 

• µετακίνηση κατά προτίµηση µε τα πόδια ή προσωπικό µεταφορικό µέσο 

• χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή/και πλύσιµο των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος 

της άσκησης καθώς και πριν από κάθε µετακίνηση σε άλλο όργανο γυµναστικής 

• εφαρµογή κανόνων φυσικής απόστασης 

• χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (πχ πετσέτα) 

• Χρήση ατοµικών οργάνων γυµναστικής εάν είναι εφικτό από το µέγεθός τους (πχ µπάλες, 

λάστιχα, στρώµατα) 

• πλύσιµο των ρούχων, πετσετών που χρησιµοποιήθηκαν στο γυµναστήριο στο πλυντήριο µε 

κοινό απορρυπαντικό, σε υψηλή θερµοκρασία (60ο C) 
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• αποφυγή της γυµναστικής σε κλειστό χώρο, την τρέχουσα φάση της επιδηµίας, εάν το 

άτοµο ανήκει σε οµάδα υψηλού κινδύνου (εγκύκλιος ΕΟΔΥ). 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΧΙ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 

Οι οίκοι ανοχής αποτελούν ειδική κατηγορία επιχειρήσεων µε ιδιοµορφίες λειτουργίας λόγω 

της ίδιας της φύσης της εργασίας, όπου απαιτείται εγγύτητα εργαζοµένου και πελάτη 

προκειµένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες.  

Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν στην λειτουργία και στις παρεχόµενες υπηρεσίες σε οίκους 

ανοχής και έχουν ως σκοπό τον περιορισµό της φυσικής επαφής και την διάδοση της νόσου 

Covid-19. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Κάθε επιχείρηση οφείλει να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες-απαιτήσεις. Η 

επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει επαρκή και κατάλληλα µέτρα προφύλαξης προκειµένου να 

τηρούνται οι οδηγίες. Υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών είναι ο εργοδότης. 

Μέτρα υγιεινής των χεριών 

1. Τακτικό πλύσιµο χεριών µε νερό και υγρό σαπούνι ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα. 

2. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να πλένουν τα χέρια τους µε υγρό σαπούνι και νερό κατά την 

άφιξη στο χώρο εργασίας, µεταξύ των παρεχόµενων υπηρεσιών σε πελάτες καθώς και 

πριν και µετά από διαλείµµατα. Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας υγρού σαπουνιού και 

χειροπετσετών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να χρησιµοποιείται 

αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα. 

3. Κατά την άφιξή τους οι πελάτες ενηµερώνονται πως θα πρέπει να πλύνουν τα χέρια 

τους µε υγρό σαπούνι και νερό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα το οποίο θα βρίσκεται σε εµφανές 

σηµείο στον χώρο υποδοχής και αναµονής. 

4. Ενηµέρωση εργαζοµένων και πελατών για αποφυγή επαφής µε επιφάνειες και 

αντικείµενα εντός της επιχείρησης, ειδικά αυτά που αγγίζονται συχνά (π.χ. πόµολα, 

κάγκελα σκάλας). 

5. Σε περίπτωση που πελάτης φέρει πανωφόρι, το κρεµάει µόνος του σε ειδικό χώρο που 

καθαρίζεται συχνά, αποφεύγοντας της επαφή µε ρουχισµό άλλων πελατών.  

6. Αφαίρεση από τις αίθουσες αναµονής περιττών αντικειµένων, που πιθανόν να αγγίζουν 

οι πελάτες όπως περιοδικά, διαφηµιστικά φυλλάδια κ.ά. 

7. Αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αντικειµένων όπως κουζίνα, καφετιέρα κλπ. 

8. Αποφυγή πληρωµής µε µετρητά και χρήση πλαστικών καρτών µε ανέπαφη συναλλαγή. 
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Εξασφάλιση τήρησης αποστάσεων 

1. Τήρηση αποστάσεων µεταξύ των εργαζοµένων στην επιχείρηση κατά ενάµισι (1,5) 

µέτρο τουλάχιστον. 

2. Εξασφάλιση απόστασης τουλάχιστον ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ εργαζοµένων και 

πελατών στους χώρους αναµονής.  

3. Τήρηση αποστάσεων στους χώρους αναµονής τουλάχιστον ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ 

των πελατών ή χρήση διαχωριστικών ακρυλικών υαλοπινάκων. Εάν είναι εφικτό, 

κατάργηση του χώρου αναµονής και είσοδος στην επιχείρηση πελατών ακριβώς πριν 

την παροχή της υπηρεσίας. Δυνατότητα εφαρµογής υπηρεσίας ραντεβού. 

4. Ο µέγιστος αριθµός πελατών εντός της επιχείρησης θα πρέπει να αναγράφεται στην 

είσοδο. Δεν επιτρέπονται οι άσκοπες µετακινήσεις εντός της επιχείρησης.  

5. Διαχωρισµός χώρων αναµονής από χώρους εργασίας. Χρήση – εάν θεωρείται αναγκαίο – 

διαχωριστικής ταινίας ή σηµείων µε ευκρινές χρώµα στο πάτωµα για την εξασφάλιση 

τήρησης αποστάσεων. 

6. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη είσοδος στην επιχείρηση σε παρέες άνω των δύο 

ατόµων. 

7. Εάν υπάρχει ουρά εκτός της επιχείρησης τότε µε ευθύνη του εργοδότη τοποθετούνται 

στον εξωτερικό χώρο ευκρινή σηµάδια που εξασφαλίζουν την απόσταση τουλάχιστον 

ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των πελατών που περιµένουν. 

Καθαρισµός χώρου - Αερισµός 

1. Τακτικός καθαρισµός επιφανειών και αντικειµένων όπως απαιτείται και ειδικά αυτών που 

έχουν αγγίξει πολλά άτοµα (π.χ. πόµολα, καθίσµατα αναµονής, κάγκελα σκάλας κ.λπ.). 

2. Σε περίπτωση που χρειαστεί, χρήση σκευών µιας χρήσης και απόρριψή τους σε ειδικά 

διαµορφωµένους ποδοκίνητους κάδους. 

3. Τακτικός καθαρισµός εγκαταστάσεων τουαλέτας (ιδανικά µετά από κάθε χρήση). 

Αποφυγή επαφής µε δυνητικά µολυσµατικά απόβλητα. Χρήση προστατευτικής µάσκας, 

γαντιών και ποδιάς µιας χρήσης – όπου είναι δυνατόν – κατά τον καθαρισµό της 

τουαλέτας. Απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισµού, ειδικά των γαντιών, αµέσως 

µετά τη χρήση.  

4. Διατήρηση ανοιχτών παραθύρων και θυρών για είσοδο νωπού αέρα εκτός από τις 

πόρτες δωµατίων που παρέχονται σεξουαλικές υπηρεσίες. 

5. Εξασφάλιση τακτικού και επαρκούς αερισµού στα δωµάτια εργασίας. Το δωµάτιο θα 

πρέπει να αερίζεται για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά µεταξύ κάθε επαφής πελάτη.  

Οδηγίες για την επιχείρηση σε σχέση µε εργαζόµενους και πελάτες 
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1. Οδηγίες για την τήρηση των αποστάσεων και των µέτρων ατοµικής υγιεινής και 

αναπνευστικής προστασίας, µπορούν να τοποθετηθούν στην είσοδο και στον χώρο 

υποδοχής. 

2. Τοποθέτηση µέτρων ατοµικής προστασίας (µάσκες, γάντια) στην είσοδο της 

επιχείρησης.  

3. Ειδική µέριµνα για εργαζόµενους που ανήκουν σε οµάδες αυξηµένου κινδύνου για 

νόσηση. 

4. Σε περίπτωση εµφάνισης συµπτωµάτων σε εργαζόµενο, άµεση αποµάκρυνσή του από 

τον χώρο εργασίας και αυτοπεριορισµός σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

5. Απαγόρευση εισόδου σε πελάτη που παρουσιάζει συµπτώµατα από το αναπνευστικό 

(βήχα, πτάρνισµα κ.λπ.). 

6. Τήρηση πελατολογίου όπου θα αναγράφεται το µικρό όνοµα και τηλέφωνο επικοινωνίας 

για λόγους εχεµύθειας. Όλοι οι πελάτες ενηµερώνονται ότι τα δεδοµένα επικοινωνίας 

τους διατηρούνται για τέσσερις εβδοµάδες σε κλειστό φάκελο για τον εντοπισµό και 

ιχνηλάτηση σε περίπτωση κρούσµατος. Μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήµατος, 

ο φάκελος θα καταστρέφεται µε ευθύνη του παρόχου της υπηρεσίας.  

7. Ενηµέρωση εργαζοµένων και πελατών για τα εφαρµοζόµενα µέτρα. 

Ειδικές οδηγίες 

1. Διατήρηση καθαρών κλινοσκεπασµάτων και εσωρούχων εργασίας. Τα κλινοσκεπάσµατα 

και οι πετσέτες αλλάζονται µετά από κάθε πελάτη και πλένονται τουλάχιστον στους 

60°C µε απορρυπαντικό. Τα ρούχα που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

ερωτικής υπηρεσίας (π.χ. εσώρουχα) πρέπει να αλλάζουν µετά την υπηρεσία και στη 

συνέχεια να καθαρίζονται σε πρόγραµµα πλυντηρίου τουλάχιστον 60°C µε 

απορρυπαντικό ή στους 40°C µε απολυµαντικό απορρυπαντικό.  

2. Οι εργαζόµενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια τους µε νερό και υγρό σαπούνι ή µε 

αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυµα πριν και µετά από κάθε πελάτη. Εάν χρειάζεται, 

εφαρµογή γαντιών µιας χρήσης. Αποφυγή περιττής φυσικής επαφής (π.χ. χειραψία) 

3. Προφυλακτικά θα πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά πριν την παροχή υπηρεσιών, και 

επιβάλλεται η χρήση αυτών.  

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι πελάτες να χρησιµοποιούν το ντους όπου είναι δυνατόν 

πριν και µετά την παροχή της σεξουαλικής υπηρεσίας. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΧΙΙ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

Βασικές αρχές για τον περιορισµό της διασποράς του ιού και την ασφαλή 
λειτουργία νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών 

Γενικές οδηγίες 

● Είναι σηµαντικό να γίνεται συστηµατική εκπαίδευση των παιδιών µε επαναλαµβανόµενες 
δραστηριότητες εφαρµογής των µέτρων προφύλαξης για την εξοικείωση των µικρών 
παιδιών, µε τρόπο κατάλληλο για την κάθε ηλικία τρόπο. 

● Είναι, επίσης, σηµαντικό να συνεχιστούν ή να διαµορφωθούν οι δυνατότητες για 
πραγµατοποίηση οργανωµένης διαδικτυακής εκπαίδευσης (στις ανάλογες βαθµίδες) εάν 
το επιβάλουν οι συνθήκες καθώς και στην περίπτωση παιδιών που δεν θα είναι δυνατή η 
προσέλευσή τους στο σχολείο. 

● Σε κάθε σχολική µονάδα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε τα άτοµα του 
προσωπικού που ανήκουν σε οµάδες αυξηµένου κινδύνου να αναλαµβάνουν εργασίες 
που έχουν πολύ χαµηλό κίνδυνο έκθεσης ή δεν απαιτούν προσέλευση στο σχολείο 
(Καθορισµός οµάδων αυξηµένου κινδύνου για σοβαρή λοίµωξη COVID 19. Αριθµ. ΔΙΔΑΔ/
Φ.64/346/9011 B’ 1856/15.05.2020) 

● Επίσης, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να εφαρµόζεται η τηλε- εκπαίδευση (στις 
ανάλογες βαθµίδες) και να µην προσέρχονται στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή τον 
βρεφονηπιακό σταθµό παιδιά µε σοβαρό υποκείµενο νόσηµα. 

1. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο του νηπιαγωγείου, 
παιδικού και βρεφονηπιακού σταθµού 

● Όλα τα παιδιά και τα µέλη του προσωπικού που εµφανίζουν πυρετό ή/και άλλα 
συµπτώµατα συµβατά µε λοίµωξη COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται στο 
νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή τον βρεφονηπιακό σταθµό. Στις περιπτώσεις αυτές 
συστήνεται η επικοινωνία από την οικογένεια µε ιατρό και εξατοµικευµένη αξιολόγηση 
σχετικά µε την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού. 

● Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση γονέων για τη συµµόρφωση στη δέσµευση αυτή και 
τον εκ των προτέρων εναλλακτικό προγραµµατισµό. Επίσης, πρόβλεψη για τη διατήρηση 
της ασφαλούς λειτουργίας του νηπιαγωγείου, παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθµού σε 
περιπτώσεις απουσίας του προσωπικού λόγω ασθένειας. Σύσταση προς τους γονείς για 
έλεγχο των παιδιών για ενδεχόµενη εµφάνιση συµπτωµάτων (πιθανώς και µε 
θερµοµέτρηση) πριν την αναχώρηση τους από το σπίτι 

● Το προσωπικό που υποδέχεται τα παιδιά, πριν την είσοδο στο χώρο υποβάλλει ερωτήσεις 
για να επιβεβαιώσει την απουσία πυρετού ή/και άλλων συµπτωµάτων και εκτιµά αδρά 
την υγεία των προσερχόµενων παιδιών, και σε περίπτωση υποψίας προβλήµατος συζητά 
το θέµα µε γονέα/κηδεµόνα 

● Γονείς/κηδεµόνες µε συµπτώµατα λοίµωξης του αναπνευστικού ή/και πυρετό δεν 
επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί λοίµωξη τους 
από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, θα πρέπει να ενηµερώνουν άµεσα τον υπεύθυνο του 
νηπιαγωγείου ή σταθµού και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον αποµόνωση του 
οικογενειακού περιβάλλοντος συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών. 
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● Κάθε άτοµο (παιδί ή µέλος του προσωπικού) που έχει έρθει σε στενή επαφή µε 
επιβεβαιωµένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό 
ή βρεφονηπιακό σταθµό για 14 ηµέρες µετά την τελευταία επαφή µε τον ασθενή και στο 
διάστηµα αυτό θα παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόµενο εµφάνισης 
συµπτωµάτων 

● Κάθε σχολική µονάδα πρέπει να καταγράφει συστηµατικά τις αναφορές για συµπτώµατα 
συµβατά µε COVID-19 σε παιδιά ή/και µέλη του προσωπικού και να παρακολουθεί την 
πορεία τους. 

2. Μέτρα κοινωνικής απόστασης και περιορισµού των στενών επαφών µεταξύ 
των παιδιών, του προσωπικού και των γονέων/κηδεµόνων 

● Κύριο µέτρο κοινωνικής απόστασης για τα µικρά παιδιά, και ιδίως τα παιδιά των 
νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, είναι ο διαχωρισµός τους σε 
µικρές οµάδες που αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά και δεν αναµιγνύονται 
µεταξύ τους. Ο ακριβής τρόπος εφαρµογής αυτού του µέτρου εξαρτάται από τις 
συνθήκες του κάθε επιµέρους χώρου. 

● Συστήνεται οι δραστηριότητες των τµηµάτων να πραγµατοποιούνται σε µία 
συγκεκριµένη αίθουσα για κάθε οµάδα παιδιών και µε το ίδιο προσωπικό. 

● Θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάµιξη και αλληλεπίδραση παιδιών από διαφορετικά 
τµήµατα/αίθουσες καθώς και η οργάνωση διατµηµατικών εκδηλώσεων ή οµαδικών 
δραστηριοτήτων και παιχνιδιών 

● Προτείνεται η οργάνωση του χρόνου και της δηµιουργικής απασχόλησης να περιλαµβάνει 
τη δηµιουργία µικρών υποοµάδων παιδιών σε κάθε αίθουσα, ώστε να διευκολύνεται το 
έργο των εκπαιδευτικών για την τήρηση των αποστάσεων και των µέτρων υγιεινής 

● Προτείνεται η αποφυγή ή η τροποποίηση της χρήσης κοινόχρηστων χώρων όπως η 
τραπεζαρία. Τα γεύµατα µπορούν να προσφέρονται στις αίθουσες, ή εάν δεν µπορούν να 
γίνουν οι απαιτούµενες χωροταξικές ρυθµίσεις για αυτό, η τραπεζαρία θα χρησιµοποιείται 
σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε οµάδα παιδιών, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισµός 
ή/και η ανάµιξη παιδιών από διαφορετικές οµάδες 

● Ανάλογα µε τη διαθέσιµη υποδοµή και τη χωροταξική διάταξη, προτείνεται και ο 
καταµερισµός των τουαλετών και νιπτήρων ώστε να γίνεται η χρήση τους τµηµατικά από 
συγκεκριµένες οµάδες παιδιών 

● Αποφυγή του συνωστισµού και περιορισµός των επαφών µεταξύ παιδιών- γονέων-
προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το νηπιαγωγείο ή σταθµό. 
Εφαρµογή πρακτικών µέτρων για τήρηση αποστάσεων (π.χ. γραµµές στο δάπεδο). 
Εφόσον είναι εφικτό, προγραµµατισµός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των 
παιδιών µε εύρος που θα έχει προκαθοριστεί σε συνεννόηση µε τους γονείς/κηδεµόνες 

● Είσοδος στο χώρο µόνο των παιδιών και του απαραίτητου προσωπικού. Τα παιδιά θα 
παραλαµβάνονται από συγκεκριµένο µέλος του προσωπικού πριν την είσοδο στο χώρο 
του νηπιαγωγείου, παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθµού και θα οδηγούνται στην αίθουσα. 

● Οργάνωση των χώρων ύπνου και ξεκούρασης των παιδιών κατά µικρές οµάδες σε 
διαφορετικές αίθουσες ή σε σαφώς διακριτούς χώρους µεγάλης αίθουσας µε διαχωριστικό 
και απόσταση τουλάχιστον 1,5 µέτρο µεταξύ των διακριτών χώρων. Χρήση ατοµικών 
κλινοσκεπασµάτων για κάθε παιδί. Τα κρεβάτια µπορούν να τοποθετούνται µε διάταξη 
πόδια-κεφάλι, ώστε να απέχουν περισσότερο τα πρόσωπα των παιδιών. Όσο είναι 
δυνατόν, φροντίδα από το ίδιο µέλος του προσωπικού κατά οµάδα παιδιών. 

● Εάν υπάρχουν κλιµατιστικά µπορούν να χρησιµοποιούνται µε ανοιχτά παράθυρα και τις 
περσίδες προσανατολισµένες σε κάθετη ροή. Εάν υπάρχουν ανεµιστήρες οροφής 
µπορούν να χρησιµοποιούνται µε ανοιχτά παράθυρα και σε χαµηλή ένταση όσο αυτό 
είναι δυνατόν. Ανεµιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται επειδή µπορεί να 
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µεταφέρουν σταγονίδια σε µεγαλύτερη απόσταση. (Περισσότερες πληροφορίες για την 
ασφαλή χρήση κλιµατισµού: 2020-08-03-Εγκύκλιος-κλιµατιστικά- ΨΥ5Ε465ΦΥΟ-
ΦΤΟ.pdf) 

● Οργάνωση λειτουργίας µε βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για 
δραστηριότητες και παιχνίδι 

3. Τήρηση κανόνων ατοµικής υγιεινής 

● Εκπαίδευση των παιδιών ανάλογα µε τις δυνατότητες της ηλικίας τους και συστηµατική 
εφαρµογή της υγιεινής των χεριών. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση υποδοµών και 
υλικών, όπως νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό και υγρό σαπούνι καθώς και αλκοολούχα 
αντισηπτικά διαλύµατα που θα εφαρµόζονται πάντα µε την επίβλεψη ή βοήθεια ενήλικα. 

● Η υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρµόζεται από παιδιά και προσωπικό 

o Κατά την είσοδο στο χώρο 

o Όταν τα χέρια είναι εµφανώς λερωµένα (σαπούνι και νερό) 

o Πριν και µετά: 

▪ Την προετοιµασία ή τη χορήγηση γεύµατος 

▪ Το γεύµα 

▪ Τη χρήση της τουαλέτας ή την αλλαγή πάνας 

o Μετά: 

▪ Την επαφή µε εκκρίσεις ή σωµατικά υγρά 

▪ Το παιχνίδι σε εξωτερικό χώρο 

▪ Το χειρισµό απορριµµάτων 

o Το πλύσιµο των χεριών µε υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 
20 δευτερόλεπτα, θα ακολουθείται από προσεκτικό στέγνωµα µε χάρτινες 
χειροπετσέτες µιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριµµάτων. 

o Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρµογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύµατος, 
πάντα µε την επίβλεψη ή βοήθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή διαδικασία 

o Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισµα, κάλυψη της 
µύτης και του στόµατος µε το µανίκι στο ύψος του αγκώνα ή µε χαρτοµάντιλο, 
απόρριψη του χρησιµοποιηµένου χαρτοµάντιλου στους κάδους απορριµµάτων και 
επιµελές πλύσιµο των χεριών 

o Αποφυγή επαφής χεριών µε τα µάτια, τη µύτη και το στόµα 

o Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειµένων και ατοµικών παιχνιδιών 
o Τα παιδιά δεν πρέπει να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση µε το στόµα, 
καθώς και να χρησιµοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και µπουκάλια. Είναι 
καλό το κάθε παιδί να έχει σταθερά το δικό του ποτήρι ή παγούρι. 

o Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, µε οποιοδήποτε άτοµο 
εµφανίζει πυρετό ή συµπτώµατα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρµό 

o Για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών, µπορεί να τοποθετούνται σε 
διάφορους χώρους του νηπιαγωγείου ή σταθµού αφίσες ή εικόνες µε τον 
ενδεδειγµένο τρόπο εφαρµογής των µέτρων ατοµικής υγιεινής 

o Συνιστάται η χρήση προστατευτικής µάσκας από τα παιδιά άνω των 4 ετών µετά 
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από την εξοικείωσή τους µε τον τρόπο χρήσης της και µε έµφαση στην 
εκπαιδευτική διαδικασία 

o Η καθολική χρήση προστατευτικής µάσκας από το εκπαιδευτικό και άλλο 
προσωπικό των νηπιαγωγείων και σταθµών, είναι 
απαραίτητη σε όλους τους κλειστούς χώρους. Η χρήση της µάσκας είναι 
απαραίτητη επίσης κατά την ετοιµασία ή/και επιµέλεια φαγητού. Σε εξωτερικούς 
χώρους, η εφαρµογή της µάσκας είναι απαραίτητη όταν δεν είναι εφικτή η 
τήρηση απόστασης 1,5 µέτρου µεταξύ ενηλίκων. Η σωστή χρήση της µάσκας 
είναι πολύ σηµαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-
apo-to- koino/, παράρτηµα II) 

o Συνιστάται η χρήση υφασµάτινης µπλούζας εργασίας από το προσωπικό των 
νηπιαγωγείων, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών, η οποία πρέπει να πλένεται 
συχνά (εάν είναι δυνατόν καθηµερινά) µε κοινό απορρυπαντικό σε υψηλή 
θερµοκρασία (60° C). 

o Τα αλκοολούχα αντισηπτικά πρέπει να φυλάσσονται µακριά από τα παιδιά 
νηπιαγωγείου, παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθµού και να χρησιµοποιούνται µόνο 
υπό επίβλεψη, καθώς έχουν αναφερθεί περιπτώσεις δηλητηρίασης από αυτά. 

4. Ενίσχυση των προγραµµάτων καθαριότητας χώρων και καθαρισµού ή/και 
εφαρµογής απολυµαντικού σε επιφάνειες, αντικείµενα και εξοπλισµό 

● Συστηµατικός φυσικός αερισµός χώρων 

● Καθαριότητα σε χώρους, επιφάνειες και αντικείµενα: 

o Παρασκευής και χορήγησης γευµάτων (πριν και µετά κάθε χρήση) 

o Φιλοξενίας και δραστηριοτήτων 

o Συχνά αγγιζόµενες επιφάνειες, παιχνίδια 

o Τουαλέτες και σηµεία αλλαγής βρεφικών πανών 

o Χώρους ξεκούρασης και ύπνου 
● Προσπάθεια εξασφάλισης κατά το δυνατόν εξοπλισµού και παιχνιδιών ατοµικής χρήσης 

(π.χ. ατοµική κασετίνα µε µολύβια και µαρκαδόρους). Ο εξοπλισµός και τα παιχνίδια που 
χρησιµοποιούνται από περισσότερα παιδιά (πάντα της ίδιας µικρής οµάδας) πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο. 

● Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν µαζί τους παιχνίδια στο νηπιαγωγείο, τον παιδικό ή 
βρεφονηπιακό σταθµό (π.χ. µπάλες, κούκλες κλπ.). 

● Σχετικά µε τις µπάλες, τα παιδιά κάθε τµήµατος ή οµάδας πρέπει να παίζουν µόνο µεταξύ 
τους χρησιµοποιώντας συγκεκριµένη µπάλα (ή µπάλες), µε την έγκριση ή/και επίβλεψη 
εκπαιδευτικού. Οι µπάλες πρέπει να πλένονται µε σαπούνι και νερό και να εφαρµόζεται σ’ 
αυτές απολυµαντικό στο τέλος κάθε ηµέρας (ή και κατά τη διάρκειά της εάν 
εναλλάσσονται τα τµήµατα ή οι οµάδες παιδιών που παίζουν µε αυτές), σύµφωνα µε όσα 
γράφονται στην επόµενη ενότητα και το Παράρτηµα. 

● Τακτικός καθαρισµός παιχνιδιών και αντικειµένων: 

o Για την καθηµερινή καθαριότητα παιχνιδιών που δεν έχουν έρθει σε επαφή µε 
σωµατικά υγρά και εκκρίσεις των παιδιών συστήνεται πλύσιµο µε σαπούνι/ 
απορρυπαντικό και χλιαρό νερό. Τα παιχνίδια µπορούν να τοποθετούνται σε 
σκεύος µε σαπουνόνερο µακριά από τα παιδιά, να καθαρίζονται επιµελώς µε τριβή 
στο τέλος της ηµέρας και στη συνέχεια να στεγνώνουν πριν την 
επαναχρησιµοποίησή τους την εποµένη. 
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o Παιχνίδια και αντικείµενα που έχουν έρθει σε επαφή µε τη στοµατική κοιλότητα ή 
άλλες σωµατικές εκκρίσεις των παιδιών πρέπει να πλένονται µε σαπούνι/ 
απορρυπαντικό και νερό, και κατόπιν, αφού ξεπλυθούν και στεγνώσουν, να 
γίνεται εφαρµογή απολυµαντικού. 

o Ως απολυµαντικό µπορεί να χρησιµοποιείται αλκοολούχο διάλυµα 70-90%, 
µαντηλάκι εµποτισµένο µε αιθυλική αλκοόλη 70% ή άλλο απολυµαντικό µε 
εγκεκριµένη από τον ΕΟΦ µικροβιοκτόνο/ ιοκτόνο δράση, λαµβάνοντας υπόψη 
και τη συµβατότητά του µε το υλικό κατασκευής των παιχνιδιών. Στις 
περιπτώσεις χρήσης απολυµαντικού χρειάζεται ξέβγαλµα µε νερό και στέγνωµα 
πριν τη χρήση των παιχνιδιών/ αντικειµένων από τα παιδιά. 

o Το άτοµο που καθαρίζει τα παιχνίδια/ αντικείµενα πρέπει να φορά γάντια. 

o Τα βιβλία και τα άλλα είδη από χαρτί που χρησιµοποιούνται δεν χρειάζονται ειδικό 
καθαρισµό ή εφαρµογή απολυµαντικού. 

● Αποµάκρυνση παιχνιδιών που δεν µπορούν να πλένονται/ απολυµαίνονται συχνά (π.χ. 
υφασµάτινα, λούτρινα κ.λπ.). Παιχνίδια που δεν πλένονται/ απολυµαίνονται ΔΕΝ πρέπει 
να χρησιµοποιούνται 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

● Τα είδη καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να βρίσκονται µακριά από τα παιδιά 

● Καλός αερισµός και πρόληψη εισπνοής ερεθιστικών και πιθανώς τοξικών ουσιών κατά τον 
καθαρισµό/ εφαρµογή απολυµαντικού 

Στο Παράρτηµα III περιλαµβάνονται λεπτοµερείς οδηγίες για τη διαδικασία καθαρισµού και 
εφαρµογής απολυµαντικών σε επιφάνειες και εξοπλισµό. 

Επισηµαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται η απολύµανση µε ψεκασµό ή εκνέφωση των εσωτερικών ή 
εξωτερικών χώρων, σύµφωνα και µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (https://
www.who.int/publications-detail/cleaning-and- disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-
context-of-covid-19). 

5. Διαχείριση ύποπτου κρούσµατος 

● Σε κάθε σχολική µονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων 
κρουσµάτων λοίµωξης COVID-19, µε τον αναπληρωτή του. 

● Ο υπεύθυνος ενηµερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά µε την έγκαιρη 
αναγνώριση και τη διαχείριση υπόπτων κρουσµάτων λοίµωξης COVID-19. 

Εάν κάποιο παιδί εµφανίσει συµπτώµατα συµβατά µε λοίµωξη COVID-19 

● Επικοινωνία µε την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού 

● Αποµόνωση σε προκαθορισµένο καλά αεριζόµενο χώρο, µε επίβλεψη, µακριά από τα 
υπόλοιπα παιδιά 

● Εφαρµογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής 

● Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας για το προσωπικό (µάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και 
οφθαλµική προστασία µε γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης 
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βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων) 

● Σε παιδιά 3 ετών και άνω θα πρέπει να γίνει χρήση ιατρικής µάσκας µε την προϋπόθεση 
ότι η χρήση της δεν αντενδείκνυται (Παράρτηµα ΙΙ), γίνεται καλά ανεκτή από το παιδί και 
µπορεί να αποφευχθεί η επαφή της εξωτερικής της επιφάνειας µε τα χέρια, τα µάτια και 
το πρόσωπο του παιδιού. 

● Απαγορεύεται η χρήση µάσκας σε βρέφη και παιδιά < 3 ετών. 

● Επιµελής καθαρισµός και απολύµανση χώρου και επιφανειών µετά την αναχώρηση του 
παιδιού µε χρήση εξοπλισµού ατοµικής προστασίας 

● Ιατρική αξιολόγηση και σύµφωνα µε την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί 
εµφανίζει συµπτώµατα συµβατά µε λοίµωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά 
προτεραιότητα µοριακό διαγνωστικό τεστ 

● Εν αναµονή του αποτελέσµατος, το παιδί παραµένει σε αποµόνωση και κατ’ οίκον 
νοσηλεία, σε καλά αεριζόµενο δωµάτιο (οδηγίες: https://
eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida- ypoptoy-kroysmatos-sto-
spiti/). 

Τι πρέπει να γίνει αν έχουµε επιβεβαιωµένο κρούσµα στη σχολική µονάδα (παιδί, 
εκπαιδευτικός ή άλλο προσωπικό) 

Αν το τεστ είναι θετικό 

● Ενηµερώνεται άµεσα ο διευθυντής/τρια της σχολικής µονάδας και ο ΕΟΔΥ 

● Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί µε τον υπεύθυνο της σχολικής µονάδας για να γίνει η επιδηµιολογική 
διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσµατος (προσωπικού και 
παιδιών κ.λπ.) 

● Ενδελεχής καθαρισµός και τοπική εφαρµογή απολυµαντικού στις επιφάνειες των χώρων 
που κινήθηκε το κρούσµα (για οδηγίες, βλ. Παράρτηµα) 

● Το παιδί ή ο ενήλικας µπορεί να επιστρέψει µετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ηµέρου 
από την έναρξη των συµπτωµάτων ΚΑΙ την πάροδο 

24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την 
ύφεση των συµπτωµάτων του 

● Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της ίδιας οµάδας/τµήµατος θα αποµακρυνθούν από το 
σχολείο, µε οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν 
εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύµπτωµα, θα επιστρέψουν µετά από 14 ηµέρες. 

● Η ενδεχόµενη αποµάκρυνση παιδιών/ προσωπικού και άλλων τµηµάτων ή και ολόκληρου 
του σχολείου θα εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα µε την εκτίµηση κινδύνου που θα 
προκύπτει κατά την ιχνηλάτηση των επαφών. 

Αν το τεστ είναι αρνητικό 

● Το παιδί ή ο ενήλικας µπορεί να επιστρέψει στο σχολείο µετά την πάροδο τουλάχιστον 24 
ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την 
ύφεση των συµπτωµάτων του. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΧΙΙΙ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 6 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ, ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑµεΑ) ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

Α. Οργάνωση 

Για την ασφαλή λειτουργία των κατασκηνώσεων κατά τη θερινή περίοδο και λαµβάνοντας 
υπόψη τα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και τα τρέχοντα επιδηµιολογικά δεδοµένα της 
χώρας µας σχετικά µε την επιδηµία από τον κορωνοϊό COVΙD-19, κρίνεται αναγκαία η 
πρόβλεψη οργανωτικών µέτρων και ο καθορισµός διαδικασιών σε κάθε κατασκήνωση. Στα 
γενικά µέτρα οργάνωσης των κατασκηνώσεων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:  

1. Ορισµός υπευθύνου σε κάθε κατασκήνωση, µε την αρµοδιότητα και το καθήκον της 
ενηµέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των κατασκηνωτών και των γονέων 
σχετικά µε τους όρους λειτουργίας και τα µέτρα υγιεινής, την κατανοµή αρµοδιοτήτων 
και ευθυνών σε συγκεκριµένα µέλη του προσωπικού και την καθηµερινή 
παρακολούθηση της εφαρµογής των µέτρων και οδηγιών  

2. Εξασφάλιση του απαιτούµενου προσωπικού, του υλικοτεχνικού εξοπλισµού και των 
αναλωσίµων που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων 

Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας ατόµων µε αναπηρίες (ΑµεΑ) και ηλικιωµένων ατόµων 
τα µέτρα προστασίας πρέπει να τηρηθούν µε µεγάλη προσοχή γιατί τα άτοµα αυτά 
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και συχνά συνυπάρχουν προβλήµατα υγείας όπως είναι τα 
καρδιολογικά, αναπνευστικά και νευρολογικά νοσήµατα.  

3. Συστηµατική εκπαίδευση προσωπικού, κατασκηνωτών και συνοδών ΑµεΑ.  

4. Οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής µε επίκεντρο τη δηµιουργία µικρών και σταθερών 
οµάδων κατασκηνωτών και προσωπικού σε όλο το φάσµα της διαµονής και των 
δραστηριοτήτων και διασφάλιση της ελάχιστης ανάµιξης τους. 

Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας ατόµων µε αναπηρίες και ηλικιωµένων ατόµων το 
προσωπικό κάθε οµάδας να είναι σταθερό και να µην εναλλάσσεται. 

5. Καθηµερινή παρακολούθηση της υγείας των µελών της κατασκήνωσης, σε συνεργασία 
µε το προσωπικό και την ιατρονοσηλευτική οµάδα, µε εγρήγορση για την έγκαιρη 
αναγνώριση περιστατικού µε συµβατά συµπτώµατα µε λοίµωξη COVID-19. 

6. Συντονισµός της διαχείρισης υπόπτου κρούσµατος και της επικοινωνίας µε τον ΕΟΔΥ. 

7. Ανάρτηση σε εµφανή και συχνά επισκεπτόµενα σηµεία, έντυπου ενηµερωτικού υλικού 
(π.χ. αφίσες) για την υπενθύµιση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση προσωπικού και 
κατασκηνωτών, σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων ατοµικής υγιεινής και πρόληψης 
µετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τήρηση 
αποστάσεων κ.τ.λ.). 

8. Πρόβλεψη για την προστασία των οµάδων υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και 
επιπλοκές από COVID-19.  

● Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ορισµένες από τις οµάδες υψηλού κινδύνου θα 
µπορούσαν να εργαστούν µε τη σύµφωνη γνώµη του θεράποντος ιατρού τους και µε 
τήρηση των µέτρων ατοµικής προστασίας, σε δραστηριότητα που δεν θα τους εκθέτει 
σε άµεση επαφή µε τους κατασκηνωτές και θα περιορίζει τον κίνδυνο έκθεσης τους 
στον κορωνοϊό (τηλεργασία, ατοµικό γραφείο κ.τ.λ.). 

● Κατασκηνωτές µε υποκείµενα νοσήµατα µπορούν να συµµετέχουν στην κατασκήνωση, 
εφόσον υπάρχει ρητή, έγγραφη σύµφωνη γνώµη του θεράποντος ιατρού τους. 
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● Κατασκηνωτές και προσωπικό που στο στενό τους περιβάλλον υπάρχει άτοµο που 
ανήκει σε οµάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να 
µην εκθέσουν τα άτοµα αυτά στον κίνδυνο λοίµωξης. 

● Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας ατόµων µε αναπηρίες και ηλικιωµένων ατόµων 
συστήνεται µοριακός έλεγχος για κορωνοϊό SARS-CoV-2 σε όλους τους κατασκηνωτές 
και τους συνοδούς/φροντιστές τους, κατά προτίµηση είκοσι τέσσερις (24) έως 
εβδοµήντα δύο (72) ώρες πριν την είσοδο στην κατασκήνωση. Επίσης, µοριακός 
έλεγχος συστήνεται να πραγµατοποιείται και σε όλα τα σταθερά µέλη του προσωπικού 
της κατασκήνωσης στο τέλος της κάθε 10ήµερης κατασκηνωτικής περιόδου και πριν την 
έναρξη της επόµενης και την υποδοχή της νέας οµάδας κατασκηνωτών. 

Β. Γενικές αρχές 

1. Αποφυγή εισαγωγής του κορωνοϊού στον χώρο της κατασκήνωσης 

● Το προσωπικό που θα εργαστεί στην κατασκήνωση, θα πρέπει να είναι ενήµερο και 
ευαισθητοποιηµένο για τα συµπτώµατα που είναι συµβατά µε λοίµωξη COVID-19 και να 
προσέλθει για εργασία µόνο εφόσον είναι ελεύθερο συµπτωµάτων. Οι γονείς των 
κατασκηνωτών θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην 
κατασκήνωση δεν θα πρέπει να έχουν πυρετό ή/και άλλα συµπτώµατα που θέτουν την 
υποψία λοίµωξης COVID-19 και θα έχουν ελεγχθεί για αυτά πριν την προσέλευση τους. 

● Συστήνεται ο έλεγχος του προσωπικού µε µοριακή δοκιµασία (PCR) λίγο πριν την άφιξη 
κάθε νέας οµάδας κατασκηνωτών (ανά δύο εβδοµάδες).  

● Η προσέλευση των κατασκηνωτών θα γίνεται σταδιακά και µε προγραµµατισµό ώστε να 
αποφευχθεί ο συνωστισµός. Στην είσοδο θα γίνεται έλεγχος από εκπαιδευµένο 
προσωπικό µε ερωτηµατολόγιο που θα εστιάζει σε τρία θέµατα: α) την ύπαρξη 
συµπτωµάτων (πυρετός, βήχας, καταρροή, φαρυγγαλγία, διάρροιες, έµετοι, 
κεφαλαλγία, κ.τ.λ.), β) το ιστορικό επαφής τις τελευταίες δεκατέσσερις (14) ηµέρες µε 
επιβεβαιωµένο κρούσµα COVID-19. Σε περίπτωση θετικής απάντησης δεν θα 
επιτρέπεται η είσοδος και θα ενηµερώνεται ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης για την 
περαιτέρω διαχείριση και γ) ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας ατόµων µε αναπηρίες και 
ηλικιωµένων ατόµων, το αποτέλεσµα µοριακής δοκιµασίας για την ανίχνευση του ιού 
SARS-CoV-2 και ιατρική γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού για τη συµµετοχή στην 
κατασκήνωση ατόµων που ανήκουν σε οµάδα ψηλού κινδύνου. 

● Περιορισµός και έλεγχος εισόδου στο χώρο της κατασκήνωσης στα απολύτως 
απαραίτητα άτοµα για τη λειτουργία (προµηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική 
υπηρεσία κ.τ.λ.). Τα άτοµα αυτά θα πρέπει να εισέρχονται φορώντας µάσκα και οι 
µετακινήσεις τους µέσα στο χώρο της κατασκήνωσης θα πρέπει να περιορίζονται στις 
απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους.  

● Συστήνεται η προσέλευση των κατασκηνωτών να γίνεται µε ιδιωτικό µεταφορικό µέσο, 
εάν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται πούλµαν για τις µετακινήσεις των 
κατασκηνωτών, θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου 
για τη λειτουργία των τουριστικών οχηµάτων και να υπάρχει υπεύθυνος συνοδός από 
το προσωπικό της κατασκήνωσης, ώστε να επιβλέπεται η ορθή εφαρµογή των 
υγειονοµικών κανόνων κατά τη µετακίνηση, η τήρηση των αποστάσεων και η 
ελεγχόµενη επιβίβαση και αποβίβαση µε τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή 
συνωστισµού.  

● Προγραµµατισµός όλων των δραστηριοτήτων σε µικρές οµάδες κατασκηνωτών. Οι 
οµάδες αυτές θα πρέπει να είναι προκαθορισµένες και σταθερές ώστε να αποφεύγεται 
κατά το δυνατόν, η ανάµιξη κατασκηνωτών και κατά συνέπεια να περιορίζονται οι 
πιθανότητες διασποράς ιογενών λοιµώξεων. Η οργάνωση της κατασκηνωτικής ζωής θα 
πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε κοινές δράσεις και εκδηλώσεις να αφορούν 
περιορισµένο αριθµό κατασκηνωτών και να περιλαµβάνουν πάντα τις ίδιες σταθερές 
οµάδες κατασκηνωτών. Με τον τρόπο αυτό, εκτός του περιορισµού του κύκλου 
διασποράς µιας ενδεχόµενης λοίµωξης, διευκολύνεται σηµαντικά η έγκαιρη και 
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αποτελεσµατική ιχνηλάτηση των επαφών σε περίπτωση εµφάνισης ύποπτου ή 
επιβεβαιωµένου περιστατικού COVID-19.  

● Το επισκεπτήριο απαγορεύεται και επιτρέπεται µόνο σε έκτακτες περιπτώσεις εάν 
υπάρξει ειδική ανάγκη. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί να έρχεται αυστηρά ένας µόνο 
γονέας για κάθε κατασκηνωτή που θα φορά µάσκα και θα παραµένει για σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. Η είσοδος γονέων-επισκεπτών στους κοιτώνες δεν επιτρέπεται σε 
καµία περίπτωση.  

Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας ατόµων µε αναπηρίες και ηλικιωµένων ατόµων:  

● Για τους ενήλικες/υπερήλικες κατασκηνωτές απαγορεύονται οι επισκέψεις. 

● Συστήνεται να αποφεύγονται οι προσωρινές άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών ή/και 
µελών του προσωπικού που διαµένουν στο χώρο της κατασκήνωσης και να 
περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες. 

● Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας ατόµων µε αναπηρίες και ηλικιωµένων ατόµων:  

Απαγορεύονται οι άδειες για έξοδο των κατασκηνωτών. 

Οι συνοδοί/φροντιστές των κατασκηνωτών ΑµεΑ διαµένουν στον ίδιο χώρο µαζί τους στο 
διπλανό κρεβάτι και εν εξέρχονται από την κατασκήνωση που λειτουργεί ως κλειστή δοµή. 

2. Μέτρα κοινωνικών αποστάσεων 

2.1 Διαµονή 

● Συστήνεται στο χώρο διαµονής των κατασκηνωτών να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 
ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των κρεβατιών που είναι τοποθετηµένα παράλληλα. 
Εναλλακτικά, µπορεί να εφαρµοστεί η διάταξη ύπνου «πόδια - κεφάλι» και στην 
περίπτωση αυτή, η απόσταση µεταξύ των κρεβατιών µπορεί να µειωθεί στο ένα (1) 
µέτρο.  

● Σε περιπτώσεις που οι διαθέσιµες κλίνες είναι κουκέτες και η χρήση τους είναι 
αναπόφευκτη, συστήνεται η διάταξη ύπνου «πόδια – κεφάλι» και τήρηση της 
απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των κουκετών που είναι παράλληλες. 
Εναλλακτικά, συστήνεται η τοποθέτηση κουκετών σε σειρά µε διάταξη ύπνου «πόδια – 
κεφάλι» τόσο µεταξύ των παιδιών που κοιµούνται στην ίδια κουκέτα, όσο και µεταξύ 
των παιδιών που κοιµούνται στο ίδιο επίπεδο σε διπλανές κουκέτες.  

Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας ατόµων µε αναπηρίες και ηλικιωµένων ατόµων:  

● Ηλικιωµένοι κατασκηνωτές και άτοµα µε αναπηρίες και µε κινητικά προβλήµατα δεν 
µπορούν να κοιµούνται σε κουκέτες. 

● Να υπάρχουν καθορισµένοι χώροι αποθήκευσης των ατοµικών ειδών και των 
προσωπικών αντικειµένων για κάθε κατασκηνωτή ξεχωριστά. 

● Σε κοιτώνες που διαθέτουν εσωτερική τουαλέτα να γίνεται χρήση αυτής από τους 
διαµένοντες µε τήρηση των κανόνων υγιεινής, για αποφυγή του συνωστισµού και της 
αναµονής στις κοινόχρηστες τουαλέτες.  

● Αποτροπή της ανταλλαγής επισκέψεων στους χώρους διαµονής καθώς και της κοινής 
χρήσης ρουχισµού, κλινοσκεπασµάτων και λοιπών προσωπικών αντικειµένων. 

2.2 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής 

Συστήνεται η οργάνωση των δραστηριοτήτων αυτών να διέπετε από το πνεύµα του 
περιορισµού του αριθµού των συµµετεχόντων, ώστε να γίνεται χρήση των εγκαταστάσεων 
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από προκαθορισµένες και σταθερές υποοµάδες παιδιών σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες 
και να αποφεύγεται η ανάµιξη κατασκηνωτών από άλλες οµάδες/κοινότητες. 

Στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις προτείνεται ο επιµερισµός των κατασκηνωτών σε χώρους και 
χρόνο, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες και υποδοµές της κατασκήνωσης µε όσο 
το δυνατό πιο δηµιουργικό και ευχάριστο τρόπο για τους κατασκηνωτές. 

2.3. Σίτιση 

● Συστήνεται η εξασφάλιση ατοµικών σκευών και κατά προτίµηση µιας χρήσης.  

● Εάν γίνεται χρήση της τραπεζαρίας, αυτή θα πρέπει να προϋποθέτει την εξυπηρέτηση 
µικρού αριθµού κατασκηνωτών κάθε φορά, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισµός κατά 
τη διαδικασία διανοµής του γεύµατος.  

● Εναλλακτικά, τα γεύµατα µπορούν να διανέµονται σε ατοµικά πακέτα, σε κάθε οµάδα 
ξεχωριστά και µε ευθύνη των οµαδαρχών να καταναλώνονται στο χώρο διαµονής, µε 
προσοχή στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και συντήρησης τροφίµων καθώς και στην 
αποµάκρυνση των απορριµµάτων.  

● Εάν υπάρχουν κυλικεία στο χώρο της κατασκήνωσης, θα πρέπει να προσφέρουν µόνο 
συσκευασµένα τρόφιµα και ποτά και να υπάρχει µέριµνα για την τήρηση αποστάσεων 
µεταξύ των κατασκηνωτών στην αναµονή για εξυπηρέτηση. 

2.4. Κοινόχρηστοι χώροι τουαλέτας και υγιεινής 

● Προγραµµατισµός ωραρίου ανά οµάδες για την ατοµική υγιεινή και το µπάνιο των 
κατασκηνωτών µε πρόβλεψη για έκτακτες ανάγκες. 

● Επίβλεψη στην αναµονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούµενες αποστάσεις.  

● Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατοµικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, 
αντισηπτικό κ.ά.) στις τουαλέτες. 

● Ανάρτηση ενηµερωτικού υλικού (πόστερ κ.ά.) για την εκπαίδευση των κατασκηνωτών 
σχετικά µε τις πρακτικές πλυσίµατος των χεριών και υγιεινής του βήχα. 

3. Καθαριότητα χώρων, απολύµανση επιφανειών 

● Συστηµατικός και επαρκής φυσικός αερισµός όλων των χώρων και ιδιαίτερα των 
κοιτώνων. 

● Εάν υπάρχουν κλιµατιστικά, µπορούν να χρησιµοποιούνται µε ανοιχτά παράθυρα και τις 
περσίδες προσανατολισµένες σε κάθετη ροή και µε την προϋπόθεση της συστηµατικής 
και πρόσφατης συντήρησης τους. Εάν υπάρχουν ανεµιστήρες οροφής µπορούν να 
χρησιµοποιούνται µε ανοιχτά παράθυρα και σε χαµηλή ένταση όσο αυτό είναι δυνατόν. 
Ανεµιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται επειδή µπορεί να µεταφέρουν 
σταγονίδια σε µεγαλύτερη απόσταση. (Περισσότερες πληροφορίες στην από 24.4.2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας: «Λήψη µέτρων διασφάλισης της Δηµόσιας Υγείας από 
ιογενείς και άλλες λοιµώξεις κατά τη χρήση κλιµατιστικών µονάδων» https://
eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf).  

● Πέρα από τις συνήθεις καθηµερινές εργασίες καθαρισµού των χώρων, συχνός 
καθαρισµός των λείων επιφανειών που χρησιµοποιούνται και αγγίζονται συχνά (π.χ. 
πόµολα, χερούλια, κουπαστή από σκάλες ή κιγκλίδωµα, βρύσες), καθώς και της 
τουαλέτας, µε κοινά καθαριστικά. Στις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται ή αγγίζονται 
συχνά όπως και στις τουαλέτες πρέπει να ακολουθεί, µετά τον καθαρισµό, εφαρµογή 
απολυµαντικού, όπως διαλύµατος χλωρίνης ή αλκοολούχου αντισηπτικού.  

● Προσοχή: τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να φυλάσσονται µε 
ασφάλεια, µακριά από τα παιδιά, προς αποφυγή του κινδύνου δηλητηρίασης ή 
ερεθιστικής δράσης σε δέρµα και βλεννογόνους. 
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● Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟ SARS-CoV-2» 14 Μαΐου 2020 https://
eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf 

● Επισηµαίνεται ότι ΔΕΝ ενδείκνυται η απολύµανση µε ψεκασµό ή εκνέφωση των 
εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύµφωνα και µε τις συστάσεις του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Υγείας (https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-
of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19). 

4. Μέτρα ατοµικής υγιεινής και υποδοµή/εκπαίδευση 

Εκπαίδευση των κατασκηνωτών και συστηµατική εφαρµογή της υγιεινής των χεριών. 
Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση υποδοµών και υλικών, όπως νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό 
και αλκοολούχα αντισηπτικά που θα εφαρµόζονται πάντα µε την επίβλεψη ενήλικα, 
ιδιαίτερα για παιδιά ΑµεΑ.  

-Τακτικό και επιµελές πλύσιµο των χεριών µε υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον είκοσι 
(20) δευτερόλεπτα όταν είναι εµφανώς λερωµένα, και οπωσδήποτε πριν τη λήψη τροφής 
και υγρών, µετά την επίσκεψη στην τουαλέτα και µετά από πιθανή επαφή µε εκκρίσεις ή 
άλλα σωµατικά υγρά. Θα ακολουθεί προσεκτικό στέγνωµα χεριών µε χάρτινες 
χειροπετσέτες µιας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους απορριµµάτων. 

-Συστήνεται η εφαρµογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύµατος πριν και µετά τη χρήση 
κοινού εξοπλισµού ή συσκευών, όπως οθόνες αφής και πληκτρολόγια ή µετά από αθλητικές 
δραστηριότητες και χρήση οργάνων γυµναστικής. 

-Τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής. Σε βήχα ή φτέρνισµα, κάλυψη της µύτης 
και του στόµατος µε το µανίκι στο ύψος του αγκώνα ή µε χαρτοµάντιλο.  

-Απόρριψη του χρησιµοποιηµένου χαρτοµάντιλου στους κάδους απορριµµάτων και επιµελές 
πλύσιµο των χεριών. 

- Αποφυγή επαφής χεριών µε τα µάτια, τη µύτη και το στόµα. 

- Αποφυγή κοινής χρήσης προσωπικών αντικειµένων και συσκευών. 

- Απαγορεύεται οι κατασκηνωτές να πίνουν νερό απευθείας από τη βρύση µε το στόµα, 
καθώς και να χρησιµοποιούν κοινά σκεύη όπως ποτήρια και µπουκάλια. 

-Αποφυγή στενής επαφής, εφόσον αυτό είναι δυνατό, µε οποιοδήποτε άτοµο εµφανίζει 
συµπτώµατα από το αναπνευστικό, όπως βήχα ή πταρµό.  

-Συνιστάται η προαιρετική χρήση προστατευτικής µάσκας από το προσωπικό της 
κατασκήνωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχρωτισµού σε κλειστούς χώρους, σε συνθήκες 
δυσκολίας τήρησης απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία) ή 
κινδύνου επαφής µε αναπνευστικές εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υλικά των παιδιών. Η χρήση 
της µάσκας συστήνεται, επίσης, κατά την ετοιµασία ή/και επιµέλεια φαγητού. Η σωστή 
χρήση της µάσκας είναι πολύ σηµαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-
maskas-apo-to-koino/). 

Ειδικά για τις περιόδους φιλοξενίας ατόµων µε αναπηρίες και ηλικιωµένων ατόµων:  

-Συνιστάται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής µάσκας από το προσωπικό της 
κατασκήνωσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγχρωτισµού σε κλειστούς χώρους, σε συνθήκες 
δυσκολίας τήρησης απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία) ή 
κινδύνου επαφής µε αναπνευστικές εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υλικά των κατασκηνωτών. Η 
χρήση της µάσκας συστήνεται επίσης, κατά την ετοιµασία ή/και επιµέλεια φαγητού. Η 
σωστή χρήση της µάσκας είναι πολύ σηµαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-
chrisi-maskas-apo-to-koino/ 

-Η χρήση µάσκας είναι υποχρεωτική για το επισκεπτήριο και τους εξωτερικούς συνεργάτες 
της κατασκήνωσης. 
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-Οι συνοδοί/φροντιστές καθώς και τα µέλη του προσωπικού, όταν έρχονται σε στενή 
επαφή µε κατασκηνωτές και η φύση της εργασίας τους θέτει τον κίνδυνο έκθεση σε 
εκκρίσεις του αναπνευστικού ή άλλα βιολογικά υγρά, θα πρέπει εκτός από την 
προστατευτική µάσκα, να φορούν γάντια µιας χρήσης, αδιάβροχη ποδιά και οφθαλµική 
προστασία (ασπίδα προσώπου ή γυαλιά ευρέος οπτικού πεδίου). Μετά την αφαίρεση του 
εξοπλισµού ατοµικής προστασίας θα πρέπει να ακολουθεί η υγιεινή των χεριών. 

  

5. Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωµένου περιστατικού COVID-19 

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που κάποιος κατασκηνωτής εµφανίσει συµπτώµατα 
συµβατά µε λοίµωξη COVID-19; 

● Ο κατασκηνωτής φοράει µάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόµενο χώρο αποµόνωσης, 
που έχει προβλεφθεί και ενηµερώνεται ο ιατρός της κατασκήνωσης προκειµένου να προβεί 
στην πρώτη κλινική αξιολόγηση. 

● Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας για το προσωπικό που θα παρευρίσκεται στην κλινική 
αξιολόγηση (µάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλµική προστασία µε γυαλιά ή ασπίδα 
προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων. 

● Ειδοποιείται ο γονέας/κηδεµόνας/συγγενής για να παραλάβει τον κατασκηνωτή. 

● Ζητείται άµεσα ιατρική αξιολόγηση. Σύµφωνα µε την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο 
κατασκηνωτής εµφανίζει συµπτώµατα συµβατά µε λοίµωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά 
προτεραιότητα το µοριακό διαγνωστικό τεστ. 

● Εν αναµονή του αποτελέσµατος, ο κατασκηνωτής παραµένει σε αποµόνωση µε κατ’ οίκον 
νοσηλεία, σε καλά αεριζόµενο δωµάτιο (οδηγίες στην ιστοσελίδα ΕΟΔΥ, www.eody.gov.gr). 

Αν το τεστ είναι θετικό: 

● Ενηµερώνεται άµεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και ο ΕΟΔΥ.  

● Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί µε τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης για να γίνει η επιδηµιολογική 
διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του κρούσµατος (κατασκηνωτές, µέλη 
του προσωπικού κ.τ.λ.).  

● Ενδελεχής καθαρισµός και απολύµανση των χώρων που κινήθηκε ο ασθενής (οδηγίες 
στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-
apolimansi-14-05-20.pdf).  

● Όλα τα άτοµα που από τη διαδικασία της επιδηµιολογικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι 
ήρθαν σε στενή επαφή µε τον ασθενή, θα αποµακρυνθούν από την κατασκήνωση, µε 
οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους για δεκατέσσερις (14) ηµέρες µετά 
την τελευταία επαφή τους µε το επιβεβαιωµένο κρούσµα. 

Αν το τεστ είναι αρνητικό: 

● Ο κατασκηνωτής θα µπορεί να επιστρέψει στην κατασκήνωση µετά την συµπλήρωση 
τουλάχιστον τριών (3) ηµερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των 
συµπτωµάτων του και µε ιατρική γνωµάτευση που θα βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από 
µεταδοτικό νόσηµα. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α XΙV 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κατά τη θεωρητική 
εκπαίδευση, οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να τηρούν απόσταση ενάµισι (1,5) µέτρου εντός των 
κλειστών χώρων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης µπορούν να επιβαίνουν στα σκάφη 
µήκους έως και έξι (6) µέτρων έως τρία (3) άτοµα και στα µεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) 
άτοµα. 

2. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση που 
πραγµατοποιείται εντός των κλειστών χώρων, εφαρµόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1. 

3. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτοµα που 
παρουσιάζουν συµπτώµατα ή ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόµενοι, καθώς και 
οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής χρησιµοποιούν τις ίδιες καταδυτικές 
συσκευές, τα επιστόµια και οι σωλήνες πρέπει να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που 
αλλάζουν εκπαιδευόµενο/χρήστη.  

4. Οι επιχειρήσεις εκµίσθωσης θαλασσίων µέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις 
εκµίσθωσης µηχανοκίνητων λέµβων και ταχυπλόων σκαφών ακολουθούν τους περιορισµούς περί 
αριθµού επιβαινόντων που ισχύουν για τα σκάφη αναψυχής, εκτός εάν πρόκειται για άτοµα της 
ίδιας οικογένειας. 

5. Στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων 
χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που διενεργούνται σε κλειστό χώρο, µεταξύ των εκπαιδευοµένων 
τηρείται απόσταση ενάµισι (1,5) µέτρου.  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α XV 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ  

Α. Γενικοί κανόνες  

1. Προσωπικό: το προσωπικό θερµοµετρείται κατά την είσοδο και φέρει υποχρεωτικά µάσκα/

ασπίδα προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  

2. Χώρος: ο χώρος του καζίνο καθαρίζεται και απολυµαίνεται σύµφωνα µε προτυποποιηµένο 

αναρτηµένο και ελεγχόµενο πρόγραµµα (που καθορίζει τη συχνότητα και τις επιφάνειες) 

τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του όσο και µε την λήξη της ηµερήσιας λειτουργίας. 

Το πλάνο ελέγχου επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου.  

Παράλληλα υπάρχουν παντού στον χώρο:  

• αντισηπτικά σκευάσµατα > εβδοµήντα τοις εκατό (70%) αλκοόλη προκειµένου να 

διευκολύνονται προσωπικό και πελάτες να το εφαρµόζουν πριν, κατά τη διάρκεια και αφού 

αγγίξουν µάρκες παιχνιδιών, κάρτες και άλλες συχνά αγγιζόµενες επιφάνειες,  

• αναρτηµένες οδηγίες για τους βασικούς κανόνες υγιεινής (αποφυγή αγγίγµατος 

προσώπου, αναπνευστική υγιεινή, αντισηψία χεριών) σήµανση των αποστάσεων του 

ενάµισι (1,5) µέτρου,  

• σχετικές ανακοινώσεις (από τα µεγάφωνα). 

Ο χώρος επιθεωρείται από εκατοντάδες κάµερες καθώς και από περιπολίες εξειδικευµένου 

προσωπικού που φροντίζει για την τήρηση των κανόνων και των αποστάσεων 

ενηµερώνοντας και υποδεικνύοντας τακτικά στους επισκέπτες τα µέτρα υγειονοµικής 

ασφάλειας. Τα δεδοµένα από τις κάµερες ασφαλείας καθώς και τα αρχεία των επισκεπτών 

διατηρούνται µε βάση τον ν. 4624/2019 (GDPR, Α’ 137) για την προστασία προσωπικών 

δεδοµένων για είκοσι (20) ηµέρες και είναι στη διάθεση του ΕΟΔΥ για τυχόν ιχνηλάτηση 

επαφών στην περίπτωση που υπάρξει θετικό κρούσµα της νόσου COVID-19. 

Συνεχείς µετρήσεις των εισερχοµένων από το προσωπικό ασφαλείας και χρήση του 

λογισµικού των slots machines για παρακολούθηση της µετακίνησης των πελατών στην 

αίθουσα.  

Β. Ειδικοί κανόνες 

Αφορά τα καζίνο ειδικά και επιπρόσθετα από τους ισχύοντες γενικούς κανόνες και 

περιορισµούς  

1. Παιγνιοµηχανήµατα: Αυστηρή τήρηση των υγειονοµικών αποστάσεων µεταξύ των 

θέσεων ηλεκτρονικών παιγνίων ακόµη και εάν χρειάζεται ένας αριθµός καθισµάτων να 

καταργηθεί.  
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Η τοποθέτηση διαχωριστικών δεν συνιστάται στα καζίνο. Τα καζίνο διεθνώς εφαρµόζουν 

πρακτικές χώρου και απόστασης µεταξύ των θέσεων καθώς και ειδικές µορφές διάταξης 

όπως carousel κ.λπ. (τα διαχωριστικά παραπετάσµατα εφαρµόζονται σε µικρότερους 

χώρους, όπως τα καταστήµατα του ΟΠΑΠ τα οποία δεν µπορούν να τηρήσουν τις 

αποστάσεις). Σε κάθε περίπτωση η χρήση διαχωριστικών θα µπορούσε να εφαρµοστεί 

µερικώς και εναλλακτικά, όπου η χωροταξική διάταξη το επιβάλλει. Διαχωριστικός ακρυλικός 

υαλοπίνακας θα µπορούσε να εφαρµοσθεί στη ρεσεψιόν κατά την είσοδο των πελατών. 

Καθαρισµός και απολύµανση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων τυχερών παιχνιδιών (π.χ. 

κουλοχέρηδες, παιχνίδια οθόνης αφής) µεταξύ χρήσεων. Εναλλακτικά, τοποθέτηση 

καλυµµάτων (π.χ. µεµβράνης) που αφαιρείται µετά από κάθε χρήση. Η επιλογή των 

απολυµαντικών θα πρέπει να γίνεται µε βάση την αποτελεσµατικότητά τους έναντι 

ελυτροφόρων ιών και την συµβατότητα των σκευασµάτων µε τον υπάρχοντα εξοπλισµό 

σύµφωνα µε οδηγίες του κατασκευαστή. 

2. Επιτραπέζια παίγνια: Ο ανώτατος αριθµός θέσεων θα είναι τέσσερις (4) για τις 

ρουλέτες [αντί επτά (7)] και τρεις (3) για τα µικρότερα επιτραπέζια όπως πόκερ, µπλακ τζακ 

[αντί επτά (7)], ώστε να εξασφαλίζεται η απόσταση του ενάµισι (1,5) µέτρου µεταξύ των 

παικτών.  

Το προσωπικό θα φέρει ασπίδα προσώπου και θα προσφέρει στους παίκτες αντισηπτικό 

κατά την άφιξη τους στο τραπέζι παροτρύνοντας για τη χρήση του τόσο στην αρχή όσο και 

στα µεσοδιαστήµατα που βρίσκεται στη θέση.  

Αποθαρρύνεται η κοινή χρήση αντικειµένων που είναι δύσκολο να καθαριστούν ή να 

απολυµανθούν. Κοινά αντικείµενα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται µετά από 

κάθε χρήση από προσωπικό ή πελάτες. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει επάρκεια 

αντικειµένων.  

Τα αντικείµενα που δεν καθαρίζονται και απολυµαίνονται εύκολα (π.χ. κάρτες), 

τοποθετούνται σε µια καθορισµένη ξεχωριστή περιοχή για τουλάχιστον εβδοµήντα δύο (72) 

ώρες πριν χρησιµοποιηθούν ξανά. 

Υφασµάτινες επιφάνειες θα πρέπει να απολυµαίνονται µε τη χρήση µηχανής ατµού.  

Ενθάρρυνση πληρωµής µε κάρτα. Σε περίπτωση χρήσης µετρητών θα πρέπει να συστήνεται 

στον πελάτη να τα τοποθετεί σε δίσκο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή µε αυτά. 

3. Ειδικός περιορισµός για τους χώρους παιγνίων: Το θέµα της κυκλοφορίας είναι ουσιώδες 

στα καζίνο δεδοµένου ότι ανά πάσα στιγµή ένα ποσοστό επισκεπτών αλλάζει παίγνιο, είδος 

παιγνίου, µετακινείται στο εστιατόριο ή το µπαρ, κινείται στο ταµείο προκειµένου να 

εισπράξει η να εξαργυρώσει τα loyalty points του κ.λπ. Ανά πάσα στιγµή ο αριθµός των 

επισκεπτών σε µια περιοχή δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα (1) άτοµο ανά 2,20 τ.µ.  
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Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα µπαρ των καζίνο λειτουργούν µε βάση τους 

αντίστοιχους υγειονοµικούς κανόνες και περιορισµούς των χώρων αυτών που έχουν εκδοθεί 

και διέπουν τα εν λόγω καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ως αυτόνοµες 

επιχειρήσεις. 

Για τον κλιµατισµό εφαρµόζονται οι οδηγίες της από 24.4.20 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Υγείας «Λήψη µέτρων διασφάλισης της Δηµόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιµώξεις 

κατά τη χρήση κλιµατιστικών µονάδων», https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/

klimatistika-covid19.pdf και της από 23.4.20 εγκυκλίου του Υπουργείου «Αρ. Πρωτ: Δ1(δ)/ 

ΓΠ οικ. 26635 (ΑΔΑ: 9ΙΥΧ465ΦΥΟ-9ΗΣ)».  

Τα καζίνο υποχρεούνται να έχουν Σχέδιο Διαχείρισης Υπόπτου Κρούσµατος.  

Ορισµός ενός (1) µέλους του προσωπικού για κάθε βάρδια που θα είναι υπεύθυνο για τη 

διαχείριση κρούσµατος COVID-19. Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει ποιός είναι αυτός 

ο άνθρωπος και πώς να επικοινωνήσει µαζί του. Σε περίπτωση που άτοµο του προσωπικού 

ή πελάτης εµφανίσει συµπτωµατολογία συµβατή µε νόσο COVID-19 οδηγείται σε ορισµένο 

αποµονωµένο και καλώς αεριζόµενο χώρο, φοράει µάσκα χειρουργική και καλείται άµεσα ο 

συνεργαζόµενος ιατρός για κλινική εκτίµηση και περαιτέρω αντιµετώπιση. Ατοµικός 

προστατευτικός εξοπλισµός (set: µάσκα χειρουργική ή respirator, προστασία προσώπου/

µατιών, προστατευτική ρόµπα, γάντια) θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για τη χρήση του από 

τους επαγγελµατίες που θα διαχειριστούν το περιστατικό. Μετά την αποχώρηση του 

κρούσµατος προς υγειονοµική µονάδα, ακολουθείται καθαριότητα, απολύµανση και 

απόρριψη χρησιµοποιηµένων υλικών (εξοπλισµός, µαντήλια) µε ασφαλή τρόπο: https://

eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-

echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/  

Προσωπικό που εµφανίζει συµπτώµατα αναπνευστικής λοίµωξης δεν προσέρχεται για 

εργασία. Συστήνεται η παρακολούθηση από ιατρό και επανέρχεται στην εργασία του 

εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του ΕΟΔΥ.  

Για το προσωπικό των καζίνο είναι υποχρεωτική η χρήση µη ιατρικής προστατευτικής 

µάσκας/ασπίδας προσώπου. 

 99

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  ΧVI 

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

1. Στους χώρους προσέλευσης και αναµονής εντός αεροδροµίων, καθώς και κατά τη 

διάρκεια όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό και οι 

επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν µη ιατρική µάσκα προστασίας. 

2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις του µόνιµου και 

έκτακτου προσωπικού των αεροδροµίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται 

µε τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, 

προκειµένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόµενη 

επιβίβαση-αποβίβαση και αναµονή προς αποφυγή συνωστισµού. 

   

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α XVΙΙ 
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 Α/Α:………………………… (2) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………….. (1) 
 ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (3) 

Στοιχεία Ελεγχοµένου: (4) 

Στοιχεία Επιχείρησης: (5) 

1. Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………… (6) 

Έχοντας υπόψη: 

την από 1-5-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’ 90), 

κατόπιν ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε την …..../…..../…….., ηµέρα ………… και ώρα …… 
στ………………………… επί της οδού ……..………..αρ……….. (7) 

Επιβάλλουµε 

στον ανωτέρω υπόχρεο, πρόστιµο ύψους ………………………………. ευρώ (……………………..€), διότι 
κ α τ ε λ ή φ θ η 

Όνοµα: Επώνυµο:

Όνοµα Πατρός: Όνοµα Μητρός:

Ηµεροµηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης:

Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο: Εκδ. Αρχή:

ΑΦΜ: ΔΟΥ:

Δ/νση Κατοικίας: Πόλη:

T.K.:

Επωνυµία:

ΑΦΜ: ΔΟΥ:

Δ.νση: Πόλη:

T.K.:
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να ............................................................................................................................................
........................................................................................(8), καθώς και την αναστολή 
λειτουργίας για ………………………………… (….) ηµερολογιακές ηµέρες (9) κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’ 90). 

Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ (10) Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ (11)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (12) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

1. Αναγράφονται υποχρεωτικά: 

- Τίτλος Υπηρεσίας (π.χ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνοµία, Δ/νση 
Άµεσης Δράσης Αττικής) 

- Ηλεκτρονική Διεύθυνση Υπηρεσίας 

- Τηλέφωνο Επικοινωνίας. 

2. Αριθµείται µε α/α ανά τρία (3) αντίτυπα. 

3. Διαγράφεται η φράση «ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» εάν δεν συντρέχει η περίπτωση 
αναστολής λειτουργίας. 

4. Συµπληρώνονται από το όργανο ελέγχου.  

5. Συµπληρώνονται από το όργανο ελέγχου. 

6. Συµπληρώνονται ο βαθµός, το ονοµατεπώνυµο και η Υπηρεσία του Οργάνου Ελέγχου.  

7. Συµπληρώνονται, αντίστοιχα, η ηµεροµηνία, η ηµέρα, η ώρα και ο τόπος βεβαίωσης της 
παράβασης.  

8. Περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση. 

9. Διαγράφεται εάν δεν συντρέχει η περίπτωση αναστολής λειτουργίας. 

  

10. Υπογραφή (ολογράφως) του παραβάτη ή του νόµιµου εκπροσώπου/υπεύθυνου της 
επιχείρησης/ Φορέα. 

11. Υπογραφή (ολογράφως) του Οργάνου Ελέγχου που βεβαιώνει την παράβαση. 

12. Συµπληρώνεται σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της Πράξης Επιβολής Προστίµου και 
Αναστολής Λειτουργίας. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

1. Το αντίτιµο του προστίµου µπορεί να καταβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίµου και 
Αναστολής Λειτουργίας, µέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://
www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δηµόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. Αντίγραφο του 
παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο 
έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίµου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή 
αντιρρήσεων. 

2. Ο παραβάτης έχει δικαίωµα εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης, να υποβάλει τις έγγραφες αντιρρήσεις του 
στον Προϊστάµενο της υπηρεσίας ή της αρχής µόνο δια ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 
ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : …….…………………............, η οποία αναγράφεται στο 
πεδίο (1). 

3. Μετά την πάροδο της προθεσµίας για υποβολή αντιρρήσεων, το πρόστιµο οριστικοποιείται και 
αποστέλλεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ελεγχόµενου παραβάτη, όπου βεβαιώνεται. 

4. Η προθεσµία υποβολής καθώς και η υποβολή των έγγραφων αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν 
την εκτέλεση του µέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισµού/φορέα, όπου 
προβλέπεται. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α XVΙΙΙ  

Υπόδειγµα αποστολής κυρώσεων στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του 
Καταναλωτή 

Παράρτηµα 1: Παραδείγµατα διάταξης τραπεζοκαθισµάτων όπου στον ενδιάµεσο χώρο 
δεν τοποθετείται κάθισµα. 

Ηµεροµηνί
α 
παράβασης

Αρχή 
βεβαίωσης 
παράβασης

Είδος 
επιχείρησ
ης 

Επωνυµία 
επιχείρησης ΑΦΜ

Διεύθυν
ση

Περιγραφή 
1ης 

παράβασης
Περιγραφή 2ης 
παράβασης

Σύνολο 
κυρώσεων σε 

ευρώ 
Σύνολο κυρώσεων σε 
ηµέρες αναστολής 
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Παράρτηµα 2: Παραδείγµατα διάταξης τραπεζοκαθισµάτων όπου στον ενδιάµεσο χώρο 
τοποθετούνται καθίσµατα µόνο στο ένα εκ των δύο τραπεζιών. 

 

(Παράδειγµα 1
ο
) (Παράδειγµα 2

ο
) 

0,9 0,9
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(Παράδειγµα 1

ο
) (Παράδειγµα 2

ο
) 

1,2

1,2



Παράρτηµα 3: Παραδείγµατα διάταξης τραπεζοκαθισµάτων µε καθίσµατα στον ενδιάµεσο 
χώρο και των δύο τραπεζιών. 

 (Παράδειγµα 1
ο
) (Παράδειγµα 2

ο
) 

1,8

1,8
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Παράρτηµα 4 

 

 
1.& 2. Μάσκα ή ασπίδα προσώπου.  

3.  Γάντια κατά τη διαδικασία καθαριότητας. 
4.  Μάσκα όπου έρχονται σε επαφή µε κοινό ή µε άλλους εργαζόµενους όταν δεν 

µπορεί να τηρηθεί η απόσταση. 
5.  Σε περίπτωση που έρχονται σε επαφή µε το κοινό. 
6.  Χρήση µάσκας εφόσον έρχονται σε επαφή µε το κοινό και δεν είναι δυνατή η 
τήρηση απόστασης.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

1. Μάσκα 

2. Ασπίδα 
προσώπου 

3. Τήρηση 
απόστασης

4. Γάντια

✓

Διαχείριση Τροφίµων

Ταµείο
 

Σερβιτό

✓

Προσωπικό 
Καθαριότητ

ας 

Όλοι οι 
χώροι

✓
Rece
ption

✓

✓
3

5. Υγιεινή 
χεριών

✓

✓ ✓

Διοικητ
ικές 

✓

✓

✓

Μάγε
ιροι 

✓

✓ ✓

Μαιτρ

✓ ✓

Τεχνικοί 
Υπάλληλοι

Εσωτερικο

✓
4

Προµηθευτές

Α΄ Υλών/ 
αναλώσιµων

✓

✓

Λοιποί 

Εξωτερικοί χώροι

✓
6

✓
5

✓
Απολύµανση τραπεζιών κατά την εναλλαγή πελατών 

 109



ΕΝΤΥΠΟ –ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ Μ.Φ.Η. ΚΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό/σταθερό): 

ΘΕΣΗ: 
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ENHMEΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η επικρατούσα κατάσταση εν µέσω πανδηµίας που οφείλεται στο νέο κορωνοϊό COVID-19, 
έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επιβάλλεται δε από την ελληνική έννοµη τάξη και τις Δηµόσιες 
Αρχές η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη λήψης µέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 και η ανάγκη ασφαλούς λειτουργίας των δηµόσιων υπηρεσιών και του 
κράτους.  

Υφίσταται επίσης ανάγκη, ατοµικής και συλλογικής προστασίας της υγείας των εργαζοµένων 
και των ευπαθών οµάδων και είναι εποµένως αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση πιθανών 
κρουσµάτων. 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα για τη λοίµωξη από τον νέο κορωνοϊό 
SARS-CoV-2, τα ηλικιωµένα άτοµα ανήκουν στις πλέον ευάλωτες οµάδες για την εµφάνιση της 
νόσου και επιπλοκών, οι δε µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων και οι κλειστές δοµές που 
φιλοξενούν ευπαθείς οµάδες αποτελούν χώρους µε υψηλό κίνδυνο µετάδοσης και διασποράς 
της λοίµωξης. Δεδοµένης της αυξανόµενης διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και 
κυρίως εξαιτίας της µεγάλης ευαλωτότητας των ηλικιωµένων, κρίνεται αναγκαία, η 
συστηµατική εφαρµογή µέτρων προφύλαξης που αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και 
αποτροπή της διασποράς ακολουθώντας τις οδηγίες των αρµόδιων υγειονοµικών αρχών.  

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνεργάστηκε µε τον Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας προκειµένου να είναι δυνατή η κατά το συντοµότερο δυνατόν ανίχνευση πιθανών 
συµπτωµάτων και η εκδήλωση των απαιτούµενων ενεργειών για την διασφάλιση της υγείας 
των εργαζοµένων στις ΜΦΗ και των ηλικιωµένων. 

Προκειµένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και να 
µειωθεί ο δυνητικός κίνδυνος για τα άτοµα που φιλοξενούνται στη Μονάδα Φροντίδας 
Ηλικιωµένων και στις λοιπές κλειστές δοµές, όπως επίσης για τους εργαζόµενους στη Μονάδα 
και τις δοµές και το οικείο τους περιβάλλον, ο κάθε εργαζόµενος οφείλει να συµπληρώνει και 
να καταθέτει το ακόλουθο ερωτηµατολόγιο σε καθηµερινή βάση πριν την είσοδό του στον 
χώρο εργασίας.  

Η απάντησή στις ακόλουθες ερωτήσεις υπεύθυνα και µε την µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια θα 
συµβάλει σηµαντικά στην τήρηση των αναγκαίων µέτρων πρόληψης για την προστασία των 
ηλικιωµένων που φιλοξενούνται στην δοµή, αλλά και των συναδέλφων.  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της συγκεκριµένης επεξεργασίας µε τη Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας και τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωµένων «…….» ή την κλειστή δοµή που φιλοξενεί 
ευπαθείς οµάδες «……».  

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ 

Οι σκοποί επεξεργασίας είναι οι εξής  

1. Η εξασφάλιση της υγείας του προσωπικού 

2. Η εξασφάλιση της υγείας των ηλικιωµένων που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ και τις κλειστές 
δοµές που φιλοξενούν ευπαθείς οµάδες. 

Η νόµιµη βάση επεξεργασίας είναι η συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωση. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Πρόσβαση στις απαντήσεις σας ενδέχεται να αποκτήσουν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Γενική 
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας  111



Ερωτήσεις

1 Aντιµετωπίζετε ή έχετε αντιµετωπίσει τις τελευταίες 14 ηµέρες, οποιοδήποτε από 
τα ακόλουθα συµπτώµατα; (Παρακαλώ πάρτε τη θερµοκρασία σας πριν 
απαντήσετε σε αυτήν την ερώτηση.) 

Ναι ☐ Όχι ☐ Πυρετός (37,8 ° C ή υψηλότερος) 

Ναι ☐ Όχι ☐ Βήχας 

Ναι ☐ Όχι ☐ Δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή 

Ναι ☐ Όχι ☐ Πονόλαιµος 

Ναι ☐ Όχι ☐ Απώλεια γεύσης ή όσφρησης  

Ναι ☐ Όχι ☐ Ρίγη 

Ναι ☐ Όχι ☐ Πονοκέφαλος ή µυϊκοί πόνοι 

Ναι ☐ Όχι ☐ Ναυτία, διάρροια, έµετος

2 Κατά τις τελευταίες 14 ηµέρες, έχετε έρθει σε στενή επαφή µε άτοµο που 
παρουσίαζε κάποιο από τα παραπάνω συµπτώµατα ή παρουσίασε κάποια από τα 
συµπτώµατα αυτά µετά την επαφή σας;  

Ναι ☐ Όχι ☐ 

3 Κατά τις τελευταίες 14 ηµέρες, έχετε έρθει σε στενή επαφή µε άτοµο που 
διαγνώστηκε µε λοίµωξη COVID-19;  

Ναι ☐ Όχι ☐ 

4
Κατά τις τελευταίες 14 ηµέρες, έχετε εργαστεί σε κοντινή απόσταση ή 
µοιραστήκατε το ίδιο περιβάλλον µε κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί µε λοίµωξη 
από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19); 

Ναι ☐ Όχι ☐ 

5 Έχετε υποβληθεί σε εξέταση για COVID-19 και αναµένετε τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων;  

Ναι ☐ Όχι ☐ 

6 Έχετε διαγνωστεί θετικός/ή στη λοίµωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) ή 
είναι πιθανόν να είστε θετικός/ή µε βάση την εκτίµηση θεράποντος ιατρού ή τα 
συµπτώµατά σας; 

Ναι ☐ Όχι ☐

7 Κατά τις τελευταίες 14 ηµέρες, έχετε ταξιδέψει αεροπορικώς εντός ή εκτός 
Ελλάδας; 

Ναι ☐ Όχι ☐ 

8 Κατά τις τελευταίες 14 ηµέρες, έχετε έρθει σε στενή επαφή µε άτοµο που είχε 
ταξιδέψει αεροπορικώς εντός ή εκτός Ελλάδας; 

 Ναι ☐ Όχι ☐ 
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 Υπογραφή Ηµεροµηνία 

Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για την 
αξιολόγηση του κινδύνου να έχετε προσβληθεί από COVID-19. Οι πληροφορίες αυτές θα 
τηρηθούν ως εµπιστευτικές.  

9 Κατά τις τελευταίες 14 ηµέρες, έχετε ταξιδέψει µε ασθενή από COVID-19 σε 
οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς; 

Ναι ☐ Όχι ☐ 

10 Κατά τις τελευταίες 14 ηµέρες, έχετε παρευρεθεί σε χώρους υψηλού 
συνωστισµού και συγχρωτισµού (εµπορικά κέντρα,υπαίθριες αγορές κλπ); 

Ναι ☐ Όχι ☐

11 Έχετε κάνει τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 µετά την 
επιστροφή σας από ταξίδι εντός ή εκτός Ελλάδας ; 

 Ναι ☐ Όχι ☐  

 

12 Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο πιστεύετε ότι διατρέχετε υψηλότερο 
κίνδυνο να προσβληθείτε από τη λοίµωξη COVID-19 ή κινδυνεύετε από σοβαρές 
επιπλοκές εάν προσβληθείτε από τη λοίµωξη COVID-19; Εάν "ναι", παρακαλούµε 
εξηγείστε εν συντοµία.  

Ναι ☐ Όχι ☐  

Επεξήγηση:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Φ.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Οδηγίες για το προσωπικό: 

1. Γενική χρήση ιατρικής µάσκας από όλο το προσωπικό (όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και 

ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται. 

2. Επιβάλλεται η τήρηση των βασικών προφυλάξεων σε όλες τις δραστηριότητες του 

προσωπικού, ακόµα και εκτός της δοµής (π.χ. κατά την προσέλευση ή αποχώρηση µε µέσα 

µαζικής συγκοινωνίας). 

3. Οµαδοποίηση προσωπικού και ανάθεση φροντίδας συγκεκριµένων δωµατίων/

φιλοξενουµένων για την κάθε οµάδα χωρίς αλλαγές από µέρα σε µέρα. 

4. Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού σχετικά µε την χρήση ατοµικού 

προστατευτικού εξοπλισµού από εκπαιδευτή που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. Επίσης 

ενθαρρύνεται η συµµετοχή του προσωπικού σε προγράµµατα τηλε-εκπαίδευσης πάνω στο 

αντικείµενο. 

5. Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού µε διαλέξεις, ηχητικά µηνύµατα, τηλεφωνικά sms 

κ.λπ. 

6. Αυστηρό screening όλου του προσωπικού: 

i. Καθηµερινή θερµοµέτρηση κατά την είσοδο και διατήρηση των µετρήσεων σε αρχείο, 

ii. Καθηµερινή συµπλήρωση ερωτηµατολογίου σχετικού µε συµπτώµατα και έκθεση 

στον SARS-CoV-2 ή ύποπτο κρούσµα ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή µε αυξηµένο 

επιπολασµό, 

iii. Αν δεν υπάρχουν κρούσµατα στην δοµή, περιοδικό RT-PCR testing δειγµατοληπτικά 

και µε δεξαµενοποίηση δειγµάτων από 5 εργαζόµενους (sample pooling), σύµφωνα 

µε πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ, 

iv. Υποχρεωτικό test στο προσωπικό που επανέρχεται στην εργασία µετά από άδεια 

απουσίας µεγαλύτερη των πέντε (5) ηµερών, 

v. Σε περίπτωση που υπάρξει κρούσµα στην δοµή, υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) 

όλου του προσωπικού ανά εβδοµάδα µέχρι την παρέλευση δεκαπέντε (15) ηµερών 

από την ηµεροµηνία εµφάνισης του τελευταίου κρούσµατος. 

7. Αποµάκρυνση από την εργασία άµεσα µετά την εµφάνιση συµπτωµάτων και διενέργεια RT-

PCR test: σε περίπτωση θετικού PCR test για Covid-19, αποµάκρυνση από την εργασία για 

τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες. 

8. Σε περίπτωση υψηλού κινδύνου επαφής µε επιβεβαιωµένο κρούσµα: καραντίνα επτά (7) 

ηµερών και διενέργεια test πριν την επιστροφή. 

9. Τήρηση των αποστάσεων όπου αυτό είναι εφικτό, µε αποφυγή οµαδικών διαλειµµάτων ή 

συγχρωτισµού σε καντίνες, εντευκτήρια κ.λπ. 
 114



10. Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε 

περισσότερες της µιας δοµής καθώς και σε άλλες δοµές φιλοξενίας (ξενοδοχεία) ή σε 

καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

Οδηγίες για τους φιλοξενούµενους/ωφελούµενους: 

1. Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούµενου στην δοµή (υποχρεωτική η κλινική 

αξιολόγηση και αρνητικό test RT-PCR που έχει πραγµατοποιηθεί τις τελευταίες 48 ώρες πριν 

την µεταφορά) 

2. Χωροταξικός διαχωρισµός φιλοξενουµένων ανάλογα µε το αν χρήζουν αυξηµένης φροντίδας 

ή είναι περιπατητικοί 

3. Απαγόρευση εξόδου των φιλοξενουµένων στις περιόδους που απαγορεύονται τα 

επισκεπτήρια 

4. Προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του Covid-19 µέσω ενεργητικής επιτήρησης όλων των 

φιλοξενουµένων (θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση του προσωπικού για αναγνώριση 

των συµπτωµάτων και να διενεργείται θερµοµέτρηση – µέτρηση κορεσµού αιµοσφαιρίνης 

κλπ ζωτικά σηµεία, 1-2 φορές σε κάθε νοσηλευτική βάρδια) 

5. Άµεση αποµόνωση υπόπτων περιστατικών και cohorting (νοσηλεία στον ίδιο θάλαµο) αν 

υπάρξουν περισσότερα του ενός κρούσµατα 

6. Προληπτικός περιοδικός δειγµατοληπτικός έλεγχος µε RT-PCR στους φιλοξενούµενους/

ωφελούµενους µε δεξαµενοποίηση δειγµάτων από 5 φιλοξενούµενους (sample pooling) 

σύµφωνα µε πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ 

7. Σε περίπτωση εµφάνισης κρούσµατος θα πρέπει να ακολουθήσει ιχνηλάτηση µε 

δειγµατοληψία για test Covid-19 µε RT-PCR σε όλους τους φιλοξενούµενους 

8. Εφαρµογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, κλπ) 

9. Χρήση µη ιατρικής (προστατευτικής) µάσκας σε όσους είναι περιπατητικοί και εφ’ όσον το 

επιτρέπει η νευρολογική/αναπνευστική τους κατάσταση 

10. Λήψη γεύµατος/δείπνου κλπ στο δωµάτιο του φιλοξενούµενου, εφ’ όσον στην τραπεζαρία 

δεν µπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις 

Οδηγίες για τις δοµές (διοίκηση): 

1. Εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης κρούσµατος/πιθανού κρούσµατος: 

i. Σχέδιο αντιµετώπισης µεµονωµένων κρουσµάτων Covid-19 σε φιλοξενούµενους 

ii. Σχέδιο αντιµετώπισης συρροής κρουσµάτων σε φιλοξενούµενους – διερεύνηση 

δυνατότητας έστω και προσωρινής νοσηλείας περιπτώσεων Covid-19 µε ήπια ή και 

καθόλου συµπτωµατολογία 

iii. Σχέδιο αντιµετώπισης συρροής κρουσµάτων σε προσωπικό – σχέδιο αντικατάστασης 

προσωπικού – λειτουργίας µε εµιωµένο προσωπικό – διερεύνηση δυνατότητας 

άµεσης εξασφάλισης προσωπικού από ΕΟΔΥ 
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2. Άµεση ενηµέρωση ΕΟΔΥ (τηλ 210-5212054) σε περίπτωση διάγνωσης κρούσµατος Covid-19 

σε φιλοξενούµενο/τρόφιµο ή σε προσωπικό 

3. Εµβολιασµός των φιλοξενουµένων έναντι γρίπης και όλων των προβλεποµένων εµβολίων 

σύµφωνα µε την ηλικία τους και το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών. 

4. Καθιέρωση πολιτικής χορήγησης αναρρωτικών αδειών προσωπικού, ακόµα και µε ελάχιστα 

συµπτώµατα. 

5. Εξασφάλιση καθηµερινής επάρκειας αλλά και ικανού αποθέµατος υλικών (απολυµαντικά, 

αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύµατα, κάδοι, σάκοι απορριµµάτων, κλπ) καθώς και µέσων 

ατοµικής προστασίας (γάντια, µάσκες απλές χειρουργικές, µάσκες υψηλής αναπνευστικής 

προστασίας FFP2/FFP3, προσωπίδες, προστατευτική ενδυµασία, αδιάβροχη ποδιά, 

ποδονάρια) 

6. Εξασφάλιση διαθεσιµότητας παροχής οξυγόνου ή φιαλών οξυγόνου στα δωµάτια των 

φιλοξενουµένων 

7. Εξασφάλιση διαθεσιµότητας νιπτήρων πλήρως εξοπλισµένων (υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, 

ποδοκίνητος κάδος) 

8. Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου (κενό µονόκλινο µε εύκολη πρόσβαση και ει δυνατόν σε 

αποµόνωση σε σχέση µε τα υπόλοιπα δωµάτια) για προσωρινή αποµόνωση βεβαιωµένου ή 

πιθανού κρούσµατος Covid-19 

9. Εξασφάλιση διαθεσιµότητας όλου του απαραίτητου εξοπλισµού για το δωµάτιο νοσηλείας 

(θερµόµετρο, πιεσόµετρο, παλµικό οξύµετρο, ακουστικά, µόνιτορ παρακολούθησης, φιάλη 

οξυγόνου αν δεν υπάρχει δίκτυο παροχής, ποδοκίνητος κάδος απορριµµάτων και σάκοι 

απορριµµάτων) 

10. Εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού σε κάθε βάρδια, για την πιθανότητα 

εφαρµογής φροντίδας σε Covid-19 (+) ασθενή 

11. Τοποθέτηση αλκοολικών διαλυµάτων σε όλα τα δωµάτια όπου αυτό είναι εφικτό ή σε 

διαδρόµους που επιβλέπονται 

12. Εξασφάλιση διαθεσιµότητας χαρτοµάντηλων/µασκών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους 

13. Ανάπτυξη συστηµάτων επικοινωνίας µε φιλοξενούµενους/συγγενείς/επισκέπτες (SMS, Skype, 

διαδίκτυο, κλπ) 

14. Σήµανση – ανάρτηση πινακίδων/πόστερ (για υπενθύµιση κανόνων υγιεινής, υγιεινής των 

χεριών, υγιεινής του βήχα και του φταρνίσµατος, κλπ) 

15. Καθαριότητα – τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισµού και απολύµανσης χώρων και επιφανειών – 

διαχείρισης µολυσµατικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-

perivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/) 

Λήψη µέτρων για επαρκή φυσικό αερισµό καθώς και µέτρα διασφάλισης της διασποράς του ιού 
SARS-CoV-2 κατά την χρήση των κλιµατιστικών µονάδων (https://www.moh.gov.gr/articles/health/
dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-
diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-
monadwn) 
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
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ΟI ΥΦΥΠΟΥΡΓΟI 

                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ 

                  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Α. EΘΝΙΚΌ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 
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