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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. . Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων εικοστού έκτου και 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο
2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και 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), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
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η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
ι. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ιβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιε. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
ιστ. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),
ιζ. της υπ’ αρ. 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),
ιη. της υπ’ αρ. 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),
ιθ. της υπ’ αρ. 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 υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
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χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 1647).
3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1780).
4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 1869).
5. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 1988).
6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2087).
7. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2168).
8. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020
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κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 2168)» (Β’ 2211).
9. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 2168)» (Β’ 2217).
10. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36857/13.6.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2277).
11. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37992/17.6.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2401).
12. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381/27.6.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2601).
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13. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/7.7.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2767).
14. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44076/11.7.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2798), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.44459/13.7.2020 (Β’ 2858) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και
Μεταφορών και την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.45850/17.7.2020
(Β’ 2948) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.
15. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών
αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’
171), για το χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και
31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640).
16. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη
και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β’ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020 όμοια κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.02020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας
δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β’ 1867)» (Β’
2037).
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17. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Μέτρα για την ασφαλή
επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085).
18. Την υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
τους» (Β’ 1739).
19. Την υπ’ αρ. 55591/ΓΔ4/13.5.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας
«Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων
σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β’ 1846).
20. Την υπ’ αρ. Φ.251/60473/Α5/21.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας
και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών
εξετάσεων 2020, γραπτών ή προσφορικών» (Β’ 1967).
21. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41080/30.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας,
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου
και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και
15.7.2020» (Β’ 2661), όπως παρατάθηκε με την υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.44820/14.7.2020 κοινή απόφαση των ιδίων
Υπουργών (Β’ 2864) έως και τις 31.7.2020.
22. Τις από 4.5.2020, 13.5.2020, 15.5.2020, 16.5.2020,
20.5.2020, 25.5.2020, 27.5.2020, 28.5.2020, 29.5.2020,
2.6.2020, 5.6.2020, 10.6.2020, 11.6.2020, 12.6.2020,
15.6.2020, 18.6.2020, 19.6.2020, 23.6.2020, 25.6.2020,
26.6.2020, 2.7.2020, 7.7.2020, 10.7.2020, 22.7.2020 και
23.7.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
23. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων,
προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την
περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
24. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.47420/25.7.2020 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, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων
δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών,
των ακόλουθων αποστάσεων:
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Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη
εξειδικευμένα καταστήματα/47.19
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών
υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.41
-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.42
-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και
εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
/47.43
-Λιανικό εμπόριο
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε
εξειδικευμένα καταστήματα
/47.51
-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων
και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.52
-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και
επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.53
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.54
-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών
και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.59
-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.61
-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και
γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.62
-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής
και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.63
-Λιανικό εμπόριο αθλητικού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.64
-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε
είδους σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.65

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας
κυρίως χώρου
(πλην βοηθητικών χώρων)

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

Πληθυσμός ατόμων
(μικτός αριθμός):
εργαζόμενοι και πελάτες

Έως 20 τ.μ.

4 άτομα

Από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ.

4 άτομα + 1 άτομο ανά 10
τ.μ. για την επιφάνεια άνω
των 20 έως 100 τ.μ.

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.71
-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και
δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.72
-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και
ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.75
-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76
-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και
κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.77
-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων
ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.78
-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων
ειδών σε καταστήματα/47.79
-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και
αρχειοφυλακείων/91.01
-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών
αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21
-Ενοικίαση βιντεοκασετών και
δίσκων/77.22
-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών
προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29
-Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών
οδηγών/85.53
-Υπηρεσίες σχολών οδηγών
αυτοκινήτων/85.53.11 που αφορά
στους κύριους χώρους πλην των
αιθουσών διδασκαλίας
-Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών
οδηγών αυτοκινήτων/85.59.13.06 για
Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), για
τους κύριους χώρους πλην των
αιθουσών διδασκαλίας
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών
Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
-Εγκαταστάσεις γυμναστικής/93.13
-Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας (πιλάτες
κ.λπ.)/96.04.10.00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Άνω των 100 τ.μ.

12 άτομα + 1 άτομο ανά 15
τ.μ. για την επιφάνεια άνω
των 100 τ.μ.

Άνω των 300 τ.μ.

1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά
όροφο
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-Δραστηριότητες κομμωτηρίων,
κουρείων και κέντρων
αισθητικής/96.02
-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01
-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων
/96.04.10.02
-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05
-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και
φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης,
θεραπείας με υπεριώδεις και
υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06
Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή
συνοικεσίων/96.09.19.06
-Υπηρεσίες γυαλίσματος
υποδημάτων/96.09.19.08
-Υπηρεσίες δερματοστιξίας
(τατουάζ)/96.09.19.09
-Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών,
αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις,
κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)
/96.09.19.16
-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του
σώματος (piercing)/96.09.19.17
-Καταστήματα οπτικών και
καταστημάτων πώλησης ακουστικών
βαρηκοΐας
-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που
λειτουργούν με συμφωνίες
συνεργασίας όλων των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα
εντός καταστήματος» (shops in a shop)
-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού
εμπορίου τύπου (do it yourself and
home improvement) που πωλούν
βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά,
ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα,
υγιεινής, κήπου, εργαλείων,
διακόσμησης κ.λπ.)
- Μεμονωμένες
επιχειρήσεις/καταστήματα με
οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο
έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων
(malls), εκπτωτικών χωριών και
εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)
- Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών
εκθέσεων/82.30 (επισκέπτες εντός των
εκθετηρίων που λειτουργούν στον
κύριο χώρο της έκθεσης)
-Άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν
σε λειτουργία, όπως επιχειρήσεις
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Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

- Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη
απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ τους

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

τροφίμων (υπεραγορές [super
markets], παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία,
φούρνοι, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία,
πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία
αυτοκινήτων
Είδος επιχείρησης

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

-Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.

Τετραγωνικά μέτρα εμβαδού κυρίως χώρου
(πλην βοηθητικών π.χ. γραφεία, αποθήκη,
χώροι στάθμευσης) στο σύνολο της
εγκατάστασης

Μέγιστος αριθμός
πελατών

Ανά 20 τ.μ.

Ένας (1)

-Εμπορικά κέντρα (malls)
-Εκπτωτικά χωριά
-Εκπτωτικά καταστήματα (outlets)
Είδος επιχείρησης

-Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης/56.10
-Υπηρεσίες παροχής ποτών/56.30
-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων/92.00

-Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης/56.10
-Υπηρεσίες παροχής ποτών/56.30
-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων/92.00
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Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και τυχερών παιχνιδιών σε υπαίθριο ή
ημιυπαίθριο χώρο
-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός
που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.μ. συνολικής
ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας (ΣΩΕΕΛ).
-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών δεν δύναται να
υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό πελατών που
επιτρέπεται από την αρχική άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
-ΣΩΕΕΛ =ΥΕ +ΗΕ
Η υπαίθρια επιφάνεια (ΥΕ) είναι το εμβαδόν της επιφάνειας εκτός
του φυσικού καταστήματος όπου η επιχείρηση δύναται να
αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα.
Η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια (ΗΕ) είναι το εμβαδόν εντός
του καταστήματος όπου δύναται να αναπτυχθούν
τραπεζοκαθίσματα.
-Η δυνατότητα της χρήσης εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας
(ΗΕ) προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου
πλάτους (Π) και ύψους (Υ) σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή
αίθριο που δύναται να αφαιρεθεί/ούν.
- Οι κοινόχρηστοι χώροι εντός εμπορικού κέντρου η
πολυκαταστημάτων ή υπεραγορών, εξομοιώνονται για τους
σκοπούς του παρόντος, με ανοικτούς υπαίθριους χώρους για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων των γειτνιαζόντων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Προϋποθέσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον ημιυπαίθριο
χώρο
-Το επιτρεπόμενο βάθος (Β) που ορίζει την ΗΕ είναι διάσταση
κάθετη προς την πλευρά (Π) και ορίζεται ως εξής:
α) Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 2 μέτρων τότε το βάθος (Β)
ορίζεται ως (Β)=1,6 Χ (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) Χ (Β)
(Παράρτημα 1).
β) Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 1 μέτρου τότε βάθος (Β)
ορίζεται ως (Β)=0,8 Χ (Π). Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) Χ (Β)
(Παράρτημα 2).
γ) Οι ανωτέρω διατάξεις α και β δύναται να λειτουργούν
συνδυαστικά σε χώρους με ανοίγματα σε δύο και περισσότερες
πλευρές (Παράρτημα 3).
9
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-Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης/56.10
-Υπηρεσίες παροχής ποτών/56.30
-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων/92.00
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δ) Τα υποστυλώματα ή οι διακοσμητικές στήλες έως πλάτος 0,5
μέτρου που διακόπτουν την συνέχεια της πλευράς (Π) δεν
λαμβάνονται υπόψη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το είκοσι
τοις εκατό (20%) της επιφάνειας της πλευράς.
-Στην περίπτωση που δύναται να ανοίξει η οροφή του
καταστήματος (κινητό προστέγασμα), επιτρέπεται η ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων καθ’ όλη την επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου.
-Επιτρέπεται απόκλιση έως οκτώ τοις εκατό (8%) σε κάθε διάσταση.
Ειδικές διατάξεις ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον
υπαίθριο και ημιυπαίθριο χώρο
-Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα
με τη διάταξη των καθισμάτων ως εξής:
α) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών
δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη
απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μέτρου (Παράρτημα 4).
β) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο, παράπλευρων τραπεζιών
τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση
μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μέτρου (Παράρτημα 5).
γ) Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών
τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη
απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μέτρου (Παράρτημα 6).

-Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και

Ειδικές διατάξεις ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον
κυρίως εσωτερικό χώρο
-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός
που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2,20 τ.μ.
συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.
- Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών
σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων ως εξής:
α. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών
δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη
απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,90 μ. (Παράρτημα 7).
β. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών
τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση
μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,20 μ. (Παράρτημα 8).
γ. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών
τοποθετείται καρέκλα σε κάθε ένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη
απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,80 μ. (Παράρτημα 9).
- Επιτρέπεται απόκλιση έως οκτώ τοις εκατό (8%) σε κάθε διάσταση.
-Παροχή προϊόντων σε πακέτο (takeaway) και delivery στις θέσεις

ποτών από κυλικείο κινηματογράφου

των θεατών.

/56.10.19.06

-Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον χώρο.

-Υπηρεσίες που παρέχονται από
καντίνες αθλητικών
εγκαταστάσεων/56.29.20.02
-Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και
ποτών από κυλικείο
γηπέδου/56.10.19.05

-Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ πελατών ορίζεται το ενάμισι (1,5)
μέτρο.

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
-Δραστηριότητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
(catering)/56.21
-Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος
για τη διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ.
γάμων και συναφών)/93.29.11.03
-Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και
συναφών)/93.29.19.01
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Ειδικές διατάξεις ως προς την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και
την προσφορά γευμάτων από υπηρεσίες τύπου catering
- Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός
που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2,20 τ.μ. όταν
πρόκειται για εσωτερικό χώρο.
-Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός
που προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.μ. συνολικής
αδειοδοτούμενης επιφάνειας.
-Καθορίζεται ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών
(ροτόντες/τραπέζια κ.λπ.) 1,7 μέτρα.
- Επιτρέπεται απόκλιση έως οκτώ τοις εκατό (8%) σε κάθε διάσταση.
- Όταν η διάθεση των γευμάτων γίνεται με τη διαδικασία του
μπουφέ, τότε πραγματοποιείται από υπαλλήλους-σερβιτόρους της
επιχείρησης, χωρίς να έρχεται σε επαφή ο πελάτης με τα σκεύη
σερβιρίσματος και μεταξύ των προσφερόμενων γευμάτων και των
καταναλωτών τοποθετείται διαφανές πέτασμα, προκειμένου να
καλύπτει το σύνολο της επιφάνειας των γευμάτων και με άνοιγμα
ικανό να πραγματοποιείται με ασφάλεια το σερβίρισμα των
καταναλωτών (ισχύει και για τη λειτουργία των εστιατορίων στα
ξενοδοχεία).
-Η απόσταση μεταξύ των εξυπηρετούμενων στον μπουφέ ορίζεται
τα 1,5 μέτρα (ισχύει και για τη λειτουργία των εστιατορίων στα
ξενοδοχεία).
- Συστήνεται όπου δύναται, να προσφέρονται έτοιμοι συνδυασμοί
προϊόντων π.χ. φρούτα, γλυκά (ισχύει και για τη λειτουργία των
εστιατορίων στα ξενοδοχεία).

-Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης/56.10
-Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και
ποτών από κυλικείο
γηπέδου/56.10.19.05
-Δραστηριότητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
(catering)/56.21
-Υπηρεσίες που παρέχονται από
καντίνες αθλητικών
εγκαταστάσεων/56.29.20.02
-Υπηρεσίες παροχής ποτών/56.30
- Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων/92.00
-Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος
για τη διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ.
γάμων και συναφών)/93.29.11.03
-Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και
συναφών)/93.29.19.01
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας/προστατευτικός εξοπλισμός
σύμφωνα με το Παράρτημα 10

Ειδικές απαιτήσεις
-Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό
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εξειδικευμένα καταστήματα/47.19
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών
υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.41
-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.42
-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και
εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
/47.43
-Λιανικό εμπόριο
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.51
-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων
και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.52
-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και
επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.53
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.54
-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών
και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.59
-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.61
-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και
γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.62
-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής
και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.63
-Λιανικό εμπόριο αθλητικού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.64
-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε
είδους σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.65
-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.71
-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και
δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.72
-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και
ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.75
-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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εργασίας σε καταστήματα που βρίσκονται εντός εμπορικών
κέντρων, εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων.
-Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
-Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε
σχέση με το επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
σαράντα τοις εκατό (40%).
-Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η
χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε
ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας.

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020
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συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76
-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και
κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.77
-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων
ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.78
-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων
ειδών σε καταστήματα/47.79
Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών
αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21
-Ενοικίαση βιντεοκασετών και
δίσκων/77.22
-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών
προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29
-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και
στοιχημάτων/92.00
-Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
/96.09.19.08
-Καταστήματα οπτικών και
καταστημάτων πώλησης ακουστικών
βαρηκοΐας
-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που
λειτουργούν με συμφωνίες
συνεργασίας όλων των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα
εντός καταστήματος» (shops in a shop)
-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού
εμπορίου τύπου (do it yourself and
home improvement) που πωλούν
βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά,
ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα,
υγιεινής, κήπου, εργαλείων,
διακόσμησης κ.λπ.)
-Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων
οδικών μεταφορών/71.20

- Οι πελάτες, κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών, προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω
τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.
- Η προσέλευση πελατών, κατόχων φορτηγών αυτοκινήτων και
λεωφορείων, είναι δυνατή και χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού
μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.
- Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο
οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.
- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το
προσωπικό.

-Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών
οδηγών/85.53
-Δραστηριότητες σχολών οδηγών
αυτοκινήτων/85.53.11

- Οι πελάτες/εκπαιδευόμενοι για την κτήση ερασιτεχνικού
διπλώματος επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων,
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και λεωφορείων προσέρχονται μόνο
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-Δραστηριότητες σχολών
επαγγελματιών οδηγών
αυτοκινήτων/85.59.13.06
(Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης
Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ,
ΚΕΘΕΥΟ)
- Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών
Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
-Δραστηριότητες κομμωτηρίων,
κουρείων και κέντρων
αισθητικής/96.02
-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01
-Υπηρεσίες διαιτολογικών
μονάδων/96.04.10.02
-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05
-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και
φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης,
θεραπείας με υπεριώδεις και
υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06
-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή
συνοικεσίων/96.09.19.06
-Υπηρεσίες δερματοστιξίας
(τατουάζ)/96.09.19.09
-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του
σώματος (piercing)/96.09.19.17
-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών με
μηχανήματα
/92.00.12.00,
-Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
ηλεκτρονικών παιχνιδιών/92.00.12.01
-Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με
κερματοδέκτη
/92.00.12.02
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κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.
- Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο
οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.
- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τον
εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο.
- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

- Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ θέσεων εργασίας.
- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω
τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.
- Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού των
πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.
- Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το
προσωπικό.

- Ανάπτυξη πετάσματος, διαφανούς ή μη, μεταξύ των θέσεων των
παικτών.

- Υπηρεσίες που παρέχονται από
καφενείο, με τεχνικά και μηχανικά
παιχνίδια/56.30.10.05
-Υπηρεσίες που παρέχονται από
καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο
διαδίκτυο (ιντερνέτ καφέ)/56.30.10.08
-Δραστηριότητες βοτανικών και
ζωολογικών κήπων και φυσικών
βιοτόπων/91.04
-Υπηρεσίες προβολής
κινηματογραφικών ταινιών (μόνο σε
θερινούς κινηματογράφους)/59.14

-Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των ατόμων.
-Δεν επιτρέπονται οι παραστάσεις.
-Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο
καθήμενους, κατά τρόπον ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το
75%.
-Υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις δύο
θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

-Υπηρεσίες προβολής
κινηματογραφικών ταινιών των
κινηματογράφων 12μηνης
λειτουργίας/59.14
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χώρος/κενή θέση.
-Απαγόρευση διαλείμματος κατά την προβολή.
-Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εργαζόμενους.
-Εφαρμογή σχετικών κανόνων σε κοινοποιηθείσες εγκυκλίους του
Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.
-Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο
καθήμενους, κατά τρόπον ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το
65%.
-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 χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εργαζόμενους.
-Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις
τους.

-Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών
ζωντανού θεάματος και
ακροάματος/90.04

-Εφαρμογή σχετικών κανόνων σε κοινοποιηθείσες εγκυκλίους του
Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.
-Υποχρεωτική διενέργεια ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων σε
ανοικτούς χώρους.
-Υποχρεωτική διενέργεια ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων σε
χώρους διαμορφωμένους για καθήμενους θεατές και μόνο.
-Υποχρεωτική δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2)
καθήμενους κατά τρόπο ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το
75%.
-Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από κάθε θεατή κατά την
είσοδό του και μέχρι την τοποθέτησή του στην θέση του καθώς και
κατά την έξοδό του.
-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.
-Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους εργαζόμενους.
-Υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ σκηνής και
θεατών.
-Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις
τους.
-Υποχρεωτική τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
μελών της χορωδίας.
-Εφαρμογή σχετικών κανόνων σε κοινοποιηθείσες εγκυκλίους του
Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.

-Επιχειρήσεις τροφίμων (όπως
παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι,
ζαχαροπλαστεία)

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το

-Επιχειρήσεις τροφίμων: υπεραγορές
(super markets)

Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το

προσωπικό εργασίας που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα.

προσωπικό εργασίας και το κοινό-πελάτες.
15
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-Υπηρεσίες κολυμβητηρίου
(πισίνας)/93.11.10.03

Εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών όπως ορίζονται στην εγκύκλιο
του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.32179/22.5.2020
(ΑΔΑ: ΨΞΧΒ465ΦΥΟ-ΧΥΙ)

-Υπηρεσίες πίστας καρτ/93.11.10.04

-Είναι 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 γαντιών μιας χρήσεως κατά την οδήγηση
καρτ.
-Υποχρεωτική η χρήση μπαλακλάβας (βαμβακερής ή μίας χρήσεως).

- Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής
και άλλων θεματικών πάρκων/93.21

-Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό
εργασίας.
-Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
-Ανάπτυξη πλάνου καθαρισμού/απολύμανσης των οργάνων/
παιχνιδιών με καθαριστικό/απολυμαντικό μετά από κάθε χρήση και
επίδειξη του πλάνου στις αρχές ελέγχου, εφόσον ζητηθεί.
-Τοποθέτηση αλκοολούχου αντισηπτικού (με αντλία) σε εμφανή
σημεία στους κοινόχρηστους χώρους και χώρους υγιεινής.

-Αγορές του άρθρου 38 του ν.
4497/2017 (Α’ 171)

-Οι φορείς διαχείρισης υποχρεούνται να:
- Αναρτήσουν τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο να εμφαίνονται:
α) οι διάδρομοι διέλευσης και οι διαστάσεις τους, ελάχιστου
πλάτους δύο (2) μέτρων, β) τα σημεία εισόδου και εξόδου, γ) οι
θέσεις κατάληψης των σημείων πώλησης και με ελάχιστη απόσταση
μεταξύ τους τα τρία (3) μέτρα, δ) τα σημεία των χώρων εστίασης
(εάν υπάρχουν), ε) οι θέσεις των κοινόχρηστων χώρων υγιεινής.
- Δημοσιοποιήσουν κατάλογο με τους πωλητές ο οποίος θα είναι
διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές.
-Διασφαλίσουν την ύπαρξη διαφορετικών σημείων εισόδου και
εξόδου των καταναλωτών και την μονή διέλευση τους (από είσοδο
προς έξοδο).
-Τοποθετούν σε εμφανή προς το κοινό σημεία, συσκευές με
απολυμαντική ουσία.
-Πραγματοποιούν απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων στο
κλείσιμο κάθε ημέρας λειτουργίας.

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών -Ένα (1) άτομο επισκέπτης ανά δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα
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εκθέσεων/82.30
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επιφάνειας στον υπαίθριο χώρο της έκθεσης.
- Ένα (1) άτομο επισκέπτης ανά δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα
επιφάνειας κυρίως χώρου εντός των περιπτέρων που λειτουργούν
στον κύριο χώρο της έκθεσης.
-Το πλάτος των διαδρόμων μεταξύ των εκθετηρίων θα πρέπει να
είναι προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) σε σχέση με το
πλάτος που ίσχυε τα προηγούμενα έτη.
-Εντός των εκθετηρίων των εκθετών, ισχύουν οι κανόνες τήρησης
αποστάσεων που ισχύουν στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου
καθώς και οι κανόνες που ισχύουν για την απόσταση μεταξύ
τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση σύμφωνα με τα Παραρτήματα 4
έως 9.
-Η συμμετοχή των εκθετών, προμηθευτών και προσωπικού
εργασίας θα είναι ονομαστική. Για την είσοδό τους στο χώρο θα
προηγείται θερμομέτρηση και θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή
του ονοματεπωνύμου τους σε καρτελάκι που θα φέρουν σε
εμφανές σημείο καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο
της έκθεσης.
-Η συμμετοχή των επισκεπτών θα γίνεται μέσω ονομαστικής
ηλεκτρονικής

πρόσκλησης,

της

οποίας

την

εκτύπωση

θα

επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στον χώρο της έκθεσης όπου θα
τηρείται ονομαστικός κατάλογος. Κατά την είσοδό τους στον χώρο
της έκθεσης θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση.
-Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για τους
εκθέτες και το προσωπικό εντός του κυρίως χώρου της έκθεσης.

-Οι

εταιρείες

οφείλουν

να

αναπτύσσουν

πλάνο

κανόνων

διαχείρισης κρίσεων το οποίο: α) θα αναρτάται σε εμφανή σημεία
και σε ηλεκτρονικά μέσα, β) θα αποστέλλεται στους πελάτεςεκθέτες τους και γ) θα είναι διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ
-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη
εξειδικευμένα καταστήματα/47.19
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών
υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.41
-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
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εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.42
-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και
εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
/47.43
-Λιανικό εμπόριο
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.51
-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και
επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.53
-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.54
-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών
και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.59
-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.61
-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και
γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.62
-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής
και εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.63
-Λιανικό εμπόριο αθλητικού
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.64
-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε
είδους σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.65
-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα/47.71
-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και
δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.72
-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και
ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.75
-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων
συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών
σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76
-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και
κοσμημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.77
-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων
ειδών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.78
-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων
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Ωράριο λειτουργίας
Έναρξη λειτουργίας: 10 π.μ. για τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε Αττική (πλην νήσων) και στο πολεοδομικό
συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
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ειδών σε καταστήματα/47.79
-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών
αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21
-Ενοικίαση βιντεοκασετών και
δίσκων/77.22
-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών
προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29
-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01
-Υπηρεσίες διαιτολογικών
μονάδων/96.04.10.02
-Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
/96.09.19.08
-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που
λειτουργούν με συμφωνίες
συνεργασίας όλων των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα
εντός καταστήματος» (shops in a shop)
-Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών,
αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις,
κηδείες και άλλες
εκδηλώσεις)/96.09.19.16
-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων
και τζαμιών σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.52
-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού
εμπορίου τύπου (do it yourself and
home improvement) που πωλούν
βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά,
ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα,
υγιεινής, κήπου, εργαλείων,
διακόσμησης κ.λπ.)
-Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών
οδηγών/85.53
-Δραστηριότητες κομμωτηρίων,
κουρείων και κέντρων
αισθητικής/96.02
-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05
-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και
φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης,
θεραπείας με υπεριώδεις και
υπέρυθρες ακτίνες)/96.04.10.06
-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή
συνοικεσίων/96.09.19.06
-Υπηρεσίες δερματοστιξίας
(τατουάζ)/96.09.19.09
-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του
σώματος (piercing)/96.09.19.17
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Ωράριο λειτουργίας
Έναρξη λειτουργίας: 7 π.μ.

Ωράριο λειτουργίας
Έναρξη λειτουργίας: 9 π.μ.

Δυνατότητα λειτουργίας τις καθημερινές από 7 π.μ. έως 10 μ.μ. και
το Σάββατο από 7 π.μ. έως 9 μ.μ.
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2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων
υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως
που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
3. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων γυμναστικής/93.13 και των υπηρεσιών σωματικής ευεξίας (πιλάτες κ.λπ.)/96.04.10.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες
λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
4. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών ιερόδουλων/
96.09.19.12 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος
ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες/88.10.13 και των
υπηρεσιών επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες/88.10.14.00 οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες
του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
6. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων που προσφέρουν υπηρεσίες παιδότοπου/93.29.19 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις
διαδικασίες του Παραρτήματος IV, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
7. Οι επιχειρήσεις λειτουργίας υπηρεσιών καζίνο/92.00.11.01 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος V, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
8. Οι επιχειρήσεις διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων/55.30 οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες
του Παραρτήματος VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
9. Σε όλους τους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ 56.30 απαγορεύεται η
χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής και εξυπηρέτησης των πελατών, εξαιρουμένων των καταστημάτων
εμβαδού μικρότερου των εξήντα (60) τ.μ., τα οποία δεν
έχουν καθίσματα και έχουν μόνο μπάρα και στα οποία
επιτρέπεται α) η χρήση της μπάρας από τους πελάτες
και β) η τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί, ενώ ορίζεται
απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των διπλανών
δυάδων σκαμπό.
10. Προκειμένου να λειτουργήσουν οι αγορές του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), οι φορείς λειτουργίας
τους οφείλουν να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και μόνο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@gge.gr τα στοιχεία της

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

παρ. 1 που αφορούν στο τοπογραφικό διάγραμμα, με
κοινοποίηση στην τοπική αστυνομική αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση η λειτουργία της αγοράς θεωρείται μη
νόμιμη.
Άρθρο 2
Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της
περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017, των Κυριακάτικων Αγορών, των Αγορών Ρακοσυλλεκτών και των Εμποροπανηγύρεων
1. Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020 έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του
άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), των Κυριακάτικων
Αγορών, των Αγορών Ρακοσυλλεκτών και των Εμποροπανηγύρεων σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:
α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο
κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το
προσωπικό των πωλητών.
2. Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου
2020 έως και την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 επιτρέπεται η
λειτουργία νέας υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου
2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) σε διαφορετική ημέρα από
τη νυν λαϊκή αγορά στον Δήμο Ξάνθης, στον χώρο που
ήδη αναπτύσσεται ή επί της οδού Εθελοντή Αιμοδότη.
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών
ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενόελεύθερο από αντικείμενα και είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών.
3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ.
1 έως 4, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης
αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται
στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).
4. Σε περίπτωση μη τήρησης της περ. β’ της παρ. 1
ισχύει η κύρωση της παρ. 2 του άρθρου 3.
Άρθρο 3
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του
άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα
από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα
με τον πίνακα που ακολουθεί:
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Παράβαση
Μη τήρηση της
αναλογίας ατόμων/τ.μ.διάταξη
τραπεζοκαθισμάτων –
κάλυψη επιφάνειας –
χρήση μπαρ
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Κυρώσεις

1η παράβαση:
Για επιχειρήσεις έως 20
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και
τ.μ.
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
1η παράβαση:
Για επιχειρήσεις άνω των
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του
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20 τ.μ. και έως 100 τ.μ.
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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
1η παράβαση:
Για επιχειρήσεις άνω των
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του
100 τ.μ. και έως 300 τ.μ.
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
1η παράβαση:
Για επιχειρήσεις άνω των
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του
300 τ.μ.
ποσοστού υπέρβασης των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
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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
Παράβαση
Από υπηρεσίες προβολής
κινηματογραφικών
ταινιών/59.14
Μη δημιουργία κενού
χώρου/κενής θέσης ανά
δύο καθήμενους στους
θερινούς
κινηματογράφους ή/και
υπέρβαση ποσοστού
εβδομήντα πέντε (75%)
στην πληρότητα των
θερινών
κινηματογράφων ή
υπέρβαση ποσοστού
εξήντα πέντε (65%) στην
πληρότητα των
κινηματογράφων
12μηνης λειτουργίας
Μη τοποθέτηση ατόμων
που προσέρχονται μαζί
στις δύο θέσεις
καθήμενων μεταξύ των
οποίων δεν μεσολαβεί
κενός χώρος/κενή θέση
Διάλειμμα κατά την
προβολή σε
κινηματογράφους

Κυρώσεις

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

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
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
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Μη χρήση μη ιατρικής
μάσκας από τους
εργαζόμενους των
κινηματογράφων

Μη τήρηση
υποχρεωτικής ταξιθεσίας
για την τοποθέτηση των
θεατών στις θέσεις τους
για τους
κινηματογράφους
12μηνης λειτουργίας
Μη τήρηση κανόνων
περιλαμβανόμενων σε
κοινοποιηθείσες
εγκυκλίους του Γενικού
Γραμματέα Σύγχρονου
Πολιτισμού
Παράβαση
Μη τήρηση της
υποχρέωσης για
παρουσία πελατών μόνο
κατόπιν ραντεβού, το
οποίο αποδεικνύεται από
σχετικό κατάλογο
-Υπηρεσίες τεχνικού
ελέγχου οχημάτων
οδικών μεταφορών/71.20
-Δραστηριότητες σχολών
ερασιτεχνών
οδηγών/85.53
-Δραστηριότητες σχολών
οδηγών
αυτοκινήτων/85.53.11
-Δραστηριότητες σχολών
επαγγελματιών οδηγών
αυτοκινήτων/85.59.13.06
(Σχολές/Κέντρα
Πιστοποίησης
Επαγγελματικής
Ικανότητας-ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ)
-Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης Μεταφορέων
(ΣΕΚΑΜ) και Σχολές
Επαγγελματικής
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2η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες
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
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
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

Κυρώσεις

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
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Κατάρτισης Οδηγών
Οχημάτων Μεταφοράς
Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων ADR
(ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
-Δραστηριότητες
κομμωτηρίων, κουρείων
και κέντρων
αισθητικής/96.02
-Υπηρεσίες διαιτολογίας
/96.04.10.01
-Υπηρεσίες διαιτολογικών
μονάδων/96.04.10.02
-Υπηρεσίες μασάζ
/96.04.10.05
-Υπηρεσίες προσωπικής
υγιεινής και φροντίδας
σώματος (αποτρίχωσης,
θεραπείας με υπεριώδεις
και υπέρυθρες ακτίνες)
/96.04.10.06
-Υπηρεσίες γραφείων
γνωριμίας ή
συνοικεσίων/96.09.19.06
-Υπηρεσίες
δερματοστιξίας
(τατουάζ)/96.09.19.09
-Υπηρεσίες τρυπήματος
δέρματος του σώματος
(piercing)/96.09.19.17

Παράβαση
Μη τήρηση των κανόνων
απόστασης και υγεινής
-Υπηρεσίες παροχής
γευμάτων και ποτών από
κυλικείο θερινού
κινηματογράφου
/56.10.19.06
-Υπηρεσίες που
παρέχονται από καντίνες
αθλητικών
εγκαταστάσεων
/56.29.20.02
-Υπηρεσίες παροχής
γευμάτων και ποτών από
κυλικείο
γηπέδου/56.10.19.05

Κυρώσεις

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
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31430
Παράβαση
Μη τήρηση των
αποστάσεων
τραπεζοκαθισμάτων,
καθώς και των μέτρων
για την προσφορά
γευμάτων από μπουφέ
-Δραστηριότητες
υπηρεσιών τροφοδοσίας
για εκδηλώσεις
(catering)/56.21
-Υπηρεσίες
εκμετάλλευσης κτήματος
για τη διενέργεια
εκδηλώσεων (π.χ. γάμων
και συναφών)
/93.29.11.03
-Υπηρεσίες διοργάνωσης
ψυχαγωγικών
εκδηλώσεων (π.χ. γάμων
και συναφών)
/93.29.19.01
Παράβαση
Μη ανάπτυξη
πετάσματος και
αναλογίας ατόμου/τ.μ.
-Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών με
μηχανήματα
/92.00.12.00
-Υπηρεσίες
εκμετάλλευσης
ηλεκτρονικών
παιχνιδιών/92.00.12.01
-Υπηρεσίες
εκμετάλλευσης
μηχανημάτων τυχερών
παιχνιδιών (με
κερματοδέκτη
/92.00.12.02
- Υπηρεσίες που
παρέχονται από
καφενείο, με τεχνικά και
μηχανικά παιχνίδια
/56.30.10.05
-Υπηρεσίες που
παρέχονται από
καφετέρια με διάθεση
πρόσβασης στο
διαδίκτυο (ίντερνετ
καφέ)/56.30.10.08
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Κυρώσεις

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δώδεκα χιλιάδων (12.000) 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

Κυρώσεις

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
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Παράβαση
Μη τήρηση των κανόνων
λειτουργίας του άρθρου
1 (ειδικότερα για τους
ΚΑΔ 93.13 και
96.04.10.00, όπως
αποτυπώνονται στην
παρ. 3 του άρθρου 1 και
στο Παράρτημα Ι και για
τον ΚΑΔ 93.29.19 όπως
αποτυπώνεται στην παρ.
6 του άρθρου 1 και στο
Παράρτημα IV)

-Εγκαταστάσεις
γυμναστικής/93.13
-Υπηρεσίες σωματικής
ευεξίας (πιλάτες
κ.λπ.)/96.04.10.00
-Υπηρεσίες που
παρέχονται από
παιδότοπους
/93.29.19.05

-Δραστηριότητες πάρκων
αναψυχής και άλλων
θεματικών πάρκων/93.21
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Κυρώσεις

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
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

Παράβαση
Μη τήρηση των κανόνων
της παρούσας για το
ωράριο λειτουργίας
-Άλλο λιανικό εμπόριο σε
μη εξειδικευμένα
καταστήματα/47.19
-Λιανικό εμπόριο
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,

Κυρώσεις

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
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περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και
λογισμικού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.41
-Λιανικό εμπόριο
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.42
-Λιανικό εμπόριο
εξοπλισμού ήχου και
εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.43
-Λιανικό εμπόριο
κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.51
-Λιανικό εμπόριο χαλιών,
κιλιμιών και επενδύσεων
δαπέδου και τοίχου σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.53
-Λιανικό εμπόριο
ηλεκτρικών οικιακών
συσκευών σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.54
-Λιανικό εμπόριο
επίπλων, φωτιστικών και
άλλων ειδών οικιακής
χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.59
-Λιανικό εμπόριο βιβλίων
σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.61
-Λιανικό εμπόριο
εφημερίδων και
γραφικής ύλης σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.62
-Λιανικό εμπόριο
εγγραφών μουσικής και
εικόνας σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.63
-Λιανικό εμπόριο
αθλητικού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.64
-Λιανικό εμπόριο
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παιχνιδιών κάθε είδους
σε εξειδικευμένα
καταστήματα/47.65
-Λιανικό εμπόριο
ενδυμάτων σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.71
-Λιανικό εμπόριο
υποδημάτων και
δερμάτινων ειδών σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.72
-Λιανικό εμπόριο
καλλυντικών και ειδών
καλλωπισμού σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.75
-Λιανικό εμπόριο
λουλουδιών, φυτών,
σπόρων, λιπασμάτων,
ζώων συντροφιάς και
σχετικών ζωοτροφών σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.76
-Λιανικό εμπόριο
ρολογιών και
κοσμημάτων σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.77
-Άλλο λιανικό εμπόριο
καινούριων ειδών σε
εξειδικευμένα
καταστήματα/47.78
-Λιανικό εμπόριο
μεταχειρισμένων ειδών
σε καταστήματα/47.79
-Ενοικίαση και
εκμίσθωση ειδών
αναψυχής και αθλητικών
ειδών/77.21
-Ενοικίαση
βιντεοκασετών και
δίσκων/77.22
-Ενοικίαση και
εκμίσθωση άλλων ειδών
προσωπικής ή οικιακής
χρήσης/77.29
-Τυχερά παιχνίδια και
στοιχήματα/92.00
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-Υπηρεσίες διαιτολογίας
/96.04.10.01
-Υπηρεσίες διαιτολογικών
μονάδων
/96.04.10.02
-Υπηρεσίες γυαλίσματος
υποδημάτων
/96.09.19.08
-Καταστήματα λιανικού
εμπορίου που
λειτουργούν με
συμφωνίες συνεργασίας
όλων των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου τύπου
«κατάστημα εντός
καταστήματος» (shops in
a shop)

Παράβαση
Διενέργεια
παραστάσεων
-Δραστηριότητες
βοτανικών και
ζωολογικών κήπων και
φυσικών βιοτόπων/91.04

-Υπηρεσίες πίστας
καρτ/93.11.10.04

Παράβαση
Μη τήρηση των κανόνων
του άρθρου 1 (ειδικότερα
για τους ΚΑΔ 96.09.19.12,
88.10.14 και 88.10.13,
όπως αποτυπώνονται
στις παρ. 4, 5 του άρθρου
1 και στα Παραρτήματα ΙΙ
και ΙΙΙ, αντιστοίχως)

Κυρώσεις

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
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

Κυρώσεις
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1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

-Υπηρεσίες
ιερόδουλων/96.09.19.12

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

-Υπηρεσίες επίσκεψης
και παροχής υποστήριξης
για άτομα με αναπηρίες
/88.10.14.00
-Υπηρεσίες
επαγγελματικής
αποκατάστασης
για άτομα με
αναπηρίες/88.10.13.00
Παράβαση
Μη τήρηση των
αποστάσεων στους
πάγκους/στις
κατευθύνσεις διέλευσης
-Κυριακάτικές Αγορές,
Αγορές Ρακοσυλλεκτών

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ

Κυρώσεις

1η παράβαση:
-Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες
2η παράβαση:
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

-Εμποροπανηγύρεις

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
-Αναστολή λειτουργίας της/ων επόμενης/ων ημέρας/ων
πραγματοποίησής τους
-Εάν η παράβαση πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα
λειτουργίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ στον φορέα λειτουργίας, όπως
ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)
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Παράβαση
Μη τήρηση των κανόνων
αναλογίας ατόμου/τ.μ.
και λοιπών απαιτήσεων
του Παραρτήματος V για
τον ΚΑΔ 92.00.11.01 και
του Παραρτήματος VI για
τον ΚΑΔ 55.30, καθώς και
τις απαιτήσεις του
άρθρου 1 για τον ΚΑΔ
82.30

Κυρώσεις

-Οργάνωση συνεδρίων
και εμπορικών εκθέσεων
/82.30

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες

-Υπηρεσίες
καζίνο/92.00.11.01

2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

-Υπηρεσίες λειτουργίας
κατασκηνωτικών
χώρων/55.30

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
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

Παράβαση
Μη τήρηση των κανόνων
λειτουργίας ζωντανών
θεαμάτων και
ακροαμάτων
-Μη τήρηση κανόνα
διενέργειας ζωντανών
θεαμάτων και

Κυρώσεις

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

ακροαμάτων σε
ανοικτούς χώρους

-Μη τήρηση κανόνα
διενέργειας ζωντανών
θεαμάτων και
ακροαμάτων σε χώρους
διαμορφωμένους για
καθήμενους θεατές και
μόνο
-Μη δημιουργία κενού
χώρου/κενής θέσης ανά
δύο καθήμενους ή/και
υπέρβαση ποσοστού
εβδομήντα πέντε (75%)
στην πληρότητα
-Μη τήρηση κανόνα
υποχρεωτικής χρήσης μη
ιατρικής μάσκας από
κάθε θεατή κατά την
είσοδό του και μέχρι την
τοποθέτησή του στην
θέση του, καθώς και κατά
την έξοδό του
-Μη τήρηση κανόνα
υποχρεωτικής
τοποθέτησης ατόμων που
προσέρχονται μαζί στις
δύο θέσεις καθήμενων
μεταξύ των οποίων δεν
μεσολαβεί κενός
χώρος/κενή θέση
-Μη τήρηση κανόνα
απαγόρευσης
διαλείμματος κατά τη
διάρκεια του ζωντανού
θεάματος/ακροάματος
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2η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες
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
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
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

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
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 κανόνα 1η παράβαση:
υποχρεωτικής χρήσης μη Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
ιατρικής μάσκας από
2η παράβαση
τους εργαζόμενους
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες
-Μη τήρηση
1η παράβαση:
υποχρεωτικής απόστασης Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
τριών (3) μέτρων μεταξύ
σκηνής και θεατών
2η παράβαση
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-Μη τήρησης
υποχρεωτικής ταξιθεσίας
για την τοποθέτηση των
θεατών στις θέσεις τους

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

-Μη εφαρμογή σχετικών
κανόνων σε
κοινοποιηθείσες
εγκυκλίους του Γενικού
Γραμματέα Σύγχρονου
Πολιτισμού
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Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες
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
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
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

2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους
κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για
κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό-πελάτες)
που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1 επιβάλλεται
για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας
στα μέσα μαζικής μεταφοράς
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των
μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες
υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης
για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων
δημόσιας χρήσης.
2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του
μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών
φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας,
διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών,
προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και
να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή
συνωστισμού.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό
1. Για 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, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3)
επιβατών, πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων,
δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν.
4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών
πλέον του οδηγού.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα
επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα
τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η
διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου
(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).
4. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από
τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
5. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, ο κλιματισμός
συστήνεται να χρησιμοποιείται με ρυθμίσεις, ώστε να
μην ανακυκλώνεται ο αέρας και σε συνδυασμό με ανοιχτά παράθυρα. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του
κλιματισμού, ο αέρας να έχει κάθετη ροή και όχι οριζόντια, προκειμένου να μην κατευθύνεται στα πρόσωπα
των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση προτιμάται ο φυσικός
εξαερισμός με ανοιχτά παράθυρα.
6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
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επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά
ιδιωτικής χρήσης οχήματα
1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3)
επιβατών πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.),
επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του
οδηγού.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα
διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα
που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ.
61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1548).
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, μόνο εφόσον
στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα
τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου
(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 7
Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις
με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις
1. 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, στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις σιδηροδρομικές
μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι
πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών
ανά όχημα/συρμό.
2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη πέραν του ποσοστού της
παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς
και εντός των οχημάτων και συρμών, το προσωπικό και
οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα
προστασίας. Στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία
υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό
από τους υπόλοιπους επιβάτες, συστήνεται η χρήση μη
ιατρικής μάσκας από τον οδηγό. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους οδηγούς των μέσων
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σταθερής τροχιάς και των σιδηροδρομικών οχημάτων,
στα οποία απομονώνεται η θέση του οδηγού από τον
υπόλοιπο συρμό ή μέσο. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 8
Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση
με αναβατήρες (τελεφερίκ)
1. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δρομολογίων των
λειτουργούντων αναβάτηρων (τελεφερίκ) σε όλη την
Επικράτεια με δυνατότητα επιβίβασης ατόμων έως το
πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητάς τους με
βάση την άδεια λειτουργίας τους και υπό την προϋπόθεση ότι, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του
αναβατήρα (τελεφερίκ), καθώς και εντός των καμπινών,
το προσωπικό και οι επιβάτες φέρουν μη ιατρική μάσκα
προστασίας. Οι επιβάτες των καμπινών υποχρεούνται να
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού
που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να
τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται
η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
Κάθε φορέας λειτουργίας του αναβατήρα (τελεφερίκ)
οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την
ασφαλή λειτουργία του, την αποφυγή συγχρωτισμού
στους χώρους προσέλευσης και αναμονής και στις καμπίνες, την απολύμανση των βαγονιών μετά από κάθε
διαδρομή και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής,
σύμφωνα με τις οδηγίες της διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες
του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται για κάθε παράβαση,
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικά μέτρα προστασίας
κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών,
κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 έως 6 της παρούσας,
εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου.
2. α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να
διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση
με τάξη και την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το
ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.
γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση
των οχημάτων της παρ. 5, απολυμαίνονται καθημερινά
πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1%
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(διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και
ένα (1) μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός
και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
3. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές
μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
4. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των
μέτρων της παρ. 2.
5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών
με τα επιβατηγά οχήματα των παρ. 1 και 2 του άρθρου
5 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό], η χρήση μη
ιατρικής μάσκας προστασίας τόσο από τους επιβάτες,
όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση
παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου,
εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 5.
Άρθρο 10
Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές
μετακινήσεις
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 εταιριών 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.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 11
Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και
επιβατηγά -οχηματαγωγά πλοία
που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές
1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των
πλοιάρχων των επιβατηγών και επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές,
διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του εξήντα
τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού επιβατών των
πλοίων ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) εφόσον το
πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων
δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφό-
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σον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε
άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δύο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή
μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.
2. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος των πλοίων υποχρεούνται, πριν την επιβίβαση, κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού
COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι
οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://
www.ynanp.gr/el/).
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή και τους πλοιάρχους διοικητικό
πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
Άρθρο 12
Μέτρα προστασίας στα κρουαζιερόπλοια
1. Από το Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020 έως και την
Τρίτη 4 Αυγούστου 2020 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.
2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του
διαχειριστή και των πλοιάρχων διασφαλίζεται ότι ο
πρώτος κατάπλους των κρουαζιερόπλοιων 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.
3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος,
οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων,
οι φορείς διαχείρισης των λιμένων της παρ. 2 καθώς και
κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται στις περιπτώσεις
της παρ. 2, 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).
4. Στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται τα
εκάστοτε ισχύοντα μέτρα απαγόρευσης εισόδου προσώπων στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID‐19.

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση:
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.
6. Για τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων, την πιστοποίηση παραβάσεων και την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη των
προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 23 έως 26.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Άρθρο 13
Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών,
φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
στον τομέα του πολιτισμού
Στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς
χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης επισκεπτών, φορείς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και δεν
καταλαμβάνονται από άλλη διάταξη της παρούσας, οι
αρμόδιες υπηρεσίες και οι διοικήσεις τους οφείλουν να
διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων αποστάσεων:

Ειδικές απαιτήσεις

Πρόβες ζωντανών θεαμάτων -Υποχρεωτική τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου κατ’
και ακροαμάτων

ελάχιστον σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους, εξαιρουμένης
της περίπτωσης κατά την οποία για τις ανάγκες της σκηνής
απαιτείται σωματική επαφή. Στην περίπτωση αυτή, οι
συμμετέχοντες στην εν λόγω σκηνή είναι υποχρεωμένοι να
απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν και μετά τη σκηνή, και η
επαφή να είναι πολύ σύντομη.
-Οι επιχειρήσεις ή οι διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων
οφείλουν να καταγράφουν και να τηρούν επί τριάντα (30)
ημέρες κατάλογο εισερχόμενων - εξερχόμενων στον χώρο της
πρόβας (για λόγους ιχνηλάτησης, αν κριθεί αναγκαίο).
-Οι επιχειρήσεις ή οι διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων
οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο στον χώρο της πρόβας και
πέριξ αυτών μόνο των απολύτως απαραίτητων ατόμων.
-Μέλη χορωδιών οφείλουν να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5)
μέτρου μεταξύ τους και χρήση προσωπίδας εφόσον το
τελευταίο είναι εφικτό.

Κινηματογραφικά γυρίσματα
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-Υποχρεωτική τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου κατ’
ελάχιστον σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους, εξαιρουμένης
της περίπτωσης κατά την οποία για τις ανάγκες της σκηνής
απαιτείται σωματική επαφή. Στην περίπτωση αυτή, οι
συμμετέχοντες στην εν λόγω σκηνή είναι υποχρεωμένοι να
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απολυμαίνουν τα χέρια τους πριν και μετά τη σκηνή, και η
επαφή να είναι πολύ σύντομη.
-Οι επιχειρήσεις ή οι διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων
οφείλουν να καταγράφουν και να τηρούν επί τριάντα (30)
ημέρες κατάλογο εισερχόμενων - εξερχόμενων στον χώρο των
γυρισμάτων (για λόγους ιχνηλάτησης, αν κριθεί αναγκαίο).
-Οι επιχειρήσεις ή οι διοικήσεις των εποπτευόμενων φορέων
οφείλουν να επιτρέπουν την είσοδο στον χώρο του
γυρίσματος και πέριξ αυτού μόνο των απολύτως απαραίτητων
ατόμων.
Αρχαιολογικοί χώροι

-Υποχρεωτική τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου
κατ’ ελάχιστον.
-Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας όταν γίνεται
οργανωμένη ξενάγηση με ξεναγό, συχνή αντισηψία χεριών,
χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου πρόσβασης, όπου αυτό
διατίθεται, και αποφυγή σωματικής επαφής σε ταμεία και
γκισέ, χρήση ασύρματης ξενάγησης για εξασφάλιση τήρησης
των αποστάσεων.

Μουσεία - Ιστορικοί χώροι και -Υποχρεωτική τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου κατ’
ελάχιστον σε ανοικτούς χώρους και δύο (2) μέτρων κατ’
κτίρια - παρόμοιοι πόλοι
ελάχιστον σε κλειστούς χώρους.
έλξης επισκεπτών
-Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από εργαζομένους,
ξεναγούς και επισκέπτες.
-Οι ομάδες επισκεπτών (γκρουπ) δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα δεκαοκτώ (18) άτομα.
Σπήλαια

-Υποχρεωτική τήρηση της απόστασης δύο (2) μέτρων κατ’
ελάχιστον.
-Ο αριθμός των επισκεπτών να υπολογίζεται σε ένα (1) άτομο
ανά 5-10 τ.μ. με βάση το φάρδος του διαδρόμου του
σπηλαίου.
-Υποχρεωτική χρήση μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργική
λόγω της υγρασίας του περιβάλλοντος και εφόσον αυτό δεν
είναι εφικτό, απλή υφασμάτινη μάσκα) και γαντιών (με χρήση
αντισηπτικού πριν να φορεθούν, όπως και όταν αφαιρεθούν)
από επισκέπτες, ξεναγούς και εργαζόμενους.
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Άρθρο 14
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
στον τομέα του πολιτισμού - κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του
άρθρου 13, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και από εκατόν
πενήντα (150) έως τριακόσια (300) ευρώ για παράβαση φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Παράβαση

Κυρώσεις

Μη τήρηση αποστάσεων

1η παράβαση

Μη τήρηση κανόνων ως προς σκηνές που

Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

απαιτούν σωματική επαφή

2η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ

Μη καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων
και μη διατήρηση καταγραφής επί τριάντα

1η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

(30) ημέρες
2η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ
Παρουσία μη αναγκαίων ατόμων στον χώρο
της πρόβας ή του γυρίσματος και πέριξ αυτών

1η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ για κάθε άτομο
2η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ
για κάθε άτομο

2. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τους
αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, τους ιστορικούς
χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης επισκεπτών και δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και
τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, επιβάλλεται για κάθε
παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 15
Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων
μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων
και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών και των
προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων,
καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων
στους αρχαιολογικούς χώρους
1. Η ασφαλής λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
πόλων έλξης επισκεπτών, καθώς και η ασφαλής διεξαγωγή προβών ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων

και κινηματογραφικών γυρισμάτων γίνονται σύμφωνα
με την από 5.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και την από 27.5.2020 εισήγηση της
64ης συνεδρίασης, την από 28.5.2020 εισήγηση της
65ης συνεδρίασης, την από 18.6.2020 εισήγηση της 78ης
συνεδρίασης και την από 2.7.2020 εισήγηση της 85ης
συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με
τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Yπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οφείλουν να
λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και
προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών, σύμφωνα με
την παρούσα και τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
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Άρθρο 16
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας
δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
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 και 18.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 είναι οι ακόλουθες:
α. Απαγορεύονται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών
οργάνων, εξαιρουμένων:
αα. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020. Στην περίπτωση
αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται με την τήρηση
υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του
εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική
για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπίδας (προσωπίδας),
αβ. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις του έτους 2020 σε Ωδεία και Μουσικές
Σχολές της Επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή η διδασκαλία και η διενέργεια εξετάσεων πραγματοποιούνται
με την τήρηση υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου
και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπίδας (προσωπίδας).
β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υποχρεωτική για τον δάσκαλο 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
Παράβαση
Απαγόρευση
πνευστών
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από τον εκπαιδευτή 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 ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της
χορωδίας και χρησιμοποιείται προσωπίδα εφόσον το
τελευταίο είναι εφικτό.
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 μαθητέςσπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.
3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων
υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
4. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του
άρθρου πρώτου 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.
5. Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος παρατείνεται έως την 31.7.2020.
Άρθρο 17
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης - κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου 16
που δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες
λειτουργίας επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα
από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα
με τον πίνακα που ακολουθεί:
Κυρώσεις

διδασκαλίας

και

χρήσης

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) εργάσιμες ημέρες

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων
(4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
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Χρήση κρουστών οργάνων χωρίς χρήση από 1η παράβαση:
τον δάσκαλο μη ιατρικής προστατευτικής
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων
μάσκας
(1.500) ευρώ

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) εργάσιμες ημέρες
1η παράβαση:
Μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμισι Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000)
ευρώ
(1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της χορωδίας

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων
(4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες
Φωνητική διδασκαλία χωρίς χρήση από τον 1η παράβαση:
δάσκαλο μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας
Διοικητικό πρόστιμο
(1.500) ευρώ

χιλίων

πεντακοσίων

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) εργάσιμες ημέρες
Μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμισι 1η παράβαση:
(1,5) μέτρου στις αίθουσες διδασκαλίες και
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
στους λοιπούς κλειστούς χώρους των
ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) εργάσιμες ημέρες
Μη τήρηση του κανόνα για ενδελεχή και 1η παράβαση:
συχνό καθαρισμό και τοπική απολύμανση των
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
επιφανειών που αγγίζονται από μαθητέςσπουδαστές και δασκάλους- καθηγητές
2η παράβαση:
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Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) εργάσιμες ημέρες
Μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης ενάμισι 1η παράβαση:
(1,5) μέτρου στους χώρους γραφείων,
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των
ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων των
ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) εργάσιμες ημέρες
2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν
τους κανόνες του άρθρου 16, επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς του εν λόγω άρθρου για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 16, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 18
Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
1. Για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών λαμβάνονται τα
ακόλουθα μέτρα:
α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού
COVID-19 στον χώρο του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή
παιδικού σταθμού.
β. Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των
στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού
και των γονέων/κηδεμόνων.
γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής.
δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και
εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα
και εξοπλισμό.
2. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στις από 23.5.2020 οδηγίες του
ΕΟΔΥ με τίτλο «Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό SARSCOV-2 (COVID-19) - Οδηγίες για νηπιαγωγεία, παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς», οι οποίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/odigies-gianipiagogeia-paidikoys-kai-vrefonipiakoys-stathmoys/
3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται
στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι
αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με
την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου
για νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856)

ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού
του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα
αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της
άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από
την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον
βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης.
4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν
τους κανόνες των παρ. 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,
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.
Άρθρο 19
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας
φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως δομών,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου
και βαθμού της χώρας
1. Ο τρόπος λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών
δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την από
4.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ορίζεται ως εξής: Σε
κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω
αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν περιορισμών
που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το τμήμα χωρίζεται
σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα. Για τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο της υπ’ αρ.
51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’
1739).
2. Η διοίκηση των πάσης φύσεως φορέων και δομών
της παρ. 1 φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και
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εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό
των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού
και την τήρηση των οδηγιών υγιεινής χεριών, σύμφωνα
με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας το
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
3. Ειδικά το πρακτικό μάθημα της «Πληροφορικής»
πραγματοποιείται με κάλυψη των πληκτρολογίων με
μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την
εναλλαγή κάθε χρήστη.
4. Ο τρόπος διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων
των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1, σύμφωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
ορίζεται ως εξής:
Α. Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
μαθητών και μεταξύ των μαθητών και των εξεταστών
εντός αίθουσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Β. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής
μάσκας.
Γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
Δ. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
Ε. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών και μη χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών,
σύμφωνα με την από 23.4.2020 και με αρ. πρωτ. Δ1 (δ)/
ΓΠ οικ.26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας και
την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της
Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.
5. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των
ανωτέρω εξετάσεων ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι διοργανωτές
αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας σε όλα τα στάδια.
6. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται στην
επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
Άρθρο 20
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
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
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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.
6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής και σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 26, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 21
Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων,
δημοσίων υπηρεσιών και χώρων
συνάθροισης κοινού
1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα
πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ
των ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η
χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.
2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση,
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται
ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.
3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης
μάσκας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων
(300) ευρώ. Για κάθε παράβαση των κανόνων ελάχιστης
απόστασης και αναλογίας του παρόντος επιβάλλεται, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 22
Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών
και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήρια επιτρέπεται η χρήση τους χωρίς την παρουσία θεατών για την
κάλυψη αναγκών προπόνησης, ατομικής ή ομαδικής,
από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (ΑΑΕ) και
αθλούμενους, καθώς και από συμμετέχοντες σε αθλητικά summer camps και με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
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2. Επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων και
λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων χωρίς την παρουσία
θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από
την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον
τεσσάρων (4) εβδομάδων.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς
άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της
ΓΓΑ και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης
αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που
εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΓΑ.
4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν
τους κανόνες του παρόντος και του παραρτήματος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, 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.
Άρθρο 23
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσης 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 Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 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
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kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα IX, 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 24.
Άρθρο 24
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 23 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.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα VIIΙ,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας),
εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο 3. 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 23, 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.
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Άρθρο 25
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 VIIΙ 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 23 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.
Άρθρο 26
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 θυ-
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ροκόλλησης 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/eparavolo (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 27
Γνωστοποίηση κυρώσεων
Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 23 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 28
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.
Άρθρο 29
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 27η Ιουλίου 2020
έως και την 4η Αυγούστου 2020.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝɈɏɁ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ
ɃȴȸȳȻȵɇ
ȳȻȰ ΓΙΑ
ɈȸɁΤΗ
ȵɅȰɁȰȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ
ȳɉɀɁȰɇɈȸɆȻɏɁ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19

ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɅɃɌɉȳȸ ȴȻȰɇɅɃɆȰɇ Ɉȸɇ ɁɃɇɃɉ COVID-19

Ȱ. ɍɏɆɃɇ ȳɉɀɁȰɇɈȸɆȻɃɉ
• ɲʆɳʌʏɻʍɻ, ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʃɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʍɻʅɸʀɲ ɸʍʘʏɸʌɿʃɳ ʏʉʐ ɶʐʅʆɲʍʏɻʌʀʉʐ, ʉɷɻɶɿʙʆ ʋʉʐ
ɲʔʉʌʉʑʆ
o

ʍʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ

o

ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ

o

ʍʏɲ ʍʐʅɴɲʏɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɶɿɲ COVID-19 ʄʉʀʅʘʇɻ

•

ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɲʌɿɽʅʉʑ ɲʏʊʅʘʆ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿ ʏʉʐ 50%)

•

•

ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɲ ʏɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ (ɲɽʄʉʑʅɸʆʉɿ ʊʖɿ

ɸʀʍʉɷʉʎ ʏʘʆ ɲɽʄʉʐʅɹʆʘʆ ʅɸ ʋʌʉ ʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻ ʃɲɿ ʅɸ ʋʄɼʌɻ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ (ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ, ʏɻʄɹʔʘʆʉ) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʀɷʉʐʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ ʏɻʎ ɳʍʃɻʍɻʎ
ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ

o

ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ

o

ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɹʎ ʅɳʍʃɸʎ

o

ɶɳʆʏɿɲ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ

•

ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʃʄɸɿʍʏʙʆ ʋʉɷʉʃʀʆɻʏʘʆ ʃɳɷʘʆ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʍɻʅɸʀɲ

•

ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ɲʆɳʅɸʍɲ ʍʏɲ ʊʌɶɲʆɲ ɲɸʌʊɴɿɲʎ ɳʍʃɻʍɻʎ (ʋ.ʖ. ɷɿɳɷʌʉʅʉɿ,
ʋʉɷɼʄɲʏɲ, ɸʄʄɸɿʋʏɿʃɳ ʃʄʋ) ɼ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʃʌʐʄɿʃʙʆ ʐɲʄʉʋɿʆɳʃʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ɹʅʋʌʉʍɽɸʆ
ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃɲɿ ʃɲɽ’ ʊʄʉ ʏʉ ʅɼʃʉʎ ɲʐʏʙʆ ɿɷɲʆɿʃɳ ʃɲɿ ʅɸ ɸʋɳʆʘ ʃɲʄʐʋʏɿʃʊ ʏʅɼʅɲ (ʉʌʉʔɼ) ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɽɲ ʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʋʊʅɸʆʉ
ɲɽʄʉʑʅɸʆʉ (ȵɿʃʊʆɲ 1)
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•

ɶɿɲ ʉʅɲɷɿʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ ɲɸʌʊɴɿɲʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ ʋʉʐ ɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿ ʍɸ Ɉʅɼʅɲʏɲ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲɽʄʉʑʅɸʆʘʆ.

•

ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ /ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʅɸ ʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ/ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʊ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ
ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ, ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ

•

ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʋɸʌɿʏʏɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ (ʋ.ʖ. ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ) ʃɲɿ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ ʔʐʍɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɲʋʉɷʐʏɻʌʀʘʆ
ʏʘʆ ɲʋʉɷʐʏɻʌʀʘʆ,
ɸʔʊʍʉʆɸʔʊʍʉʆ
ʉɿ ʖʙʌʉɿ
ɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʏʉɿ
ɶɿɲ ɶɿɲ
• Ʌʌɿʆ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ɸʋɲʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʘʆ ɲʋʉɷʐʏɻʌʀʘʆ,
ʉɿ ʋɲʌɹʅɸɿʆɲʆ
ʖʙʌʉɿ ʋɲʌɹʅɸɿʆɲʆ
ɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʏʉɿ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ ɸʋʏɳ (7) ɻʅɹʌɸʎ, ʉ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʉʐʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ
ʍʐʆɼɽʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ.

•

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ɸɿʍʊɷʉʐ ʍʏʉ ʖʙʌʉ – ʅʊʆʉ ɶɿɲ ɲɽʄʉʑʅɸʆʉʐʎ, ʋɲʀʃʏɸʎ, ʋʌʉʋʉʆɻʏɹʎ ʃɲɿ ʏʉ ɸʄɳʖɿʍʏʉ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ʄʉɿʋʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʅɸ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ «…ɹʘʎ ʏɹʍʍɸʌɲ (4) ɳʏʉʅɲ
ɲʆɳ 20 ʏ.ʅ. ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ɸʋʊʅɸʆɲ ʃɳɽɸ 10 ʏ.ʅ., ɹʆɲ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ɳʏʉʅʉ…» ʅɸ ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ
ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʏʉʐʎ

•

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɿʃʌʊʏɸʌʘʆ ʖʙʌʘʆ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʍʏʉʐʎ ɲɽʄʉʑʅɸʆʉʐʎ, ʋɲʀʃʏɸʎ ʃɲɿ
ʏʉʐʎ ʋʌʉʋʉʆɻʏɹʎ, ʅɸ ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ʔʐʍɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʏʉʐʎ

•

Ȱʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ (ʅɸ ɲʆʏʄʀɲ) ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʍɻʅɸʀɲ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʘʆ ɲʋʉɷʐʏɻʌʀʘʆ

•

Ȱʆɳʅɸʍɲ ʍʏɲ ʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ʆɲ ʋɲʌɸʅɴɳʄʄɸʏɲɿ ɹʆɲ ʃɸʆʊ ʃɳɽɿʍʅɲ ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ

•

Ƀ ʖʙʌʉʎ ʆɲ ɲɸʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ɲʋʊ ɲʆʉɿʖʏɳ ʋɲʌɳɽʐʌɲ. ɇɸ ʊʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ
ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ. ȵɳʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍʑʍʏɻʅɲ
ɸʇɲɸʌɿʍʅʉʑ, ʌʑɽʅɿʍɻ ɶɿɲ ʌʉɼ ɲɹʌɲ ɲʋʊ ʅɹʍɲ ʋʌʉʎ ʏɲ ɹʇʘ ʖʘʌʀʎ ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻ

•

Ȱʏʉʅɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʆʏʉʐʎ ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɲʏʉʅɿʃɳ ʆʏʉʐʎ ʃɲɿ
ɲʐʏɳ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ʍɸɿʌɳ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʆʏʉʐʎ ɹʆɲ ʃɸʆʊ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ
ɲʏʉʅɿʃɳ ʆʏʉʐʎ
ɷɸʆ ɸʋɲʌʃʉʑʆ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʖʌɼʍɸʘʆ
ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏɻʎ ɴʌʑʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ȵɃȴɉ ɶɿɲ ʅɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎ
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf.
Ⱦɲʄʊʎ ɲɸʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ʅɸ ɲʆʉɿʃʏɳ ʋɲʌɳɽʐʌɲ.

•

ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ (ʋ.ʖ. ʍɲʅʋʉʐɳʆ) ʃɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʍɲɶɿʉʆɳʌɲʎ

•

Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔʉʌɳ ʍʏʉʄɼ/ʌʊʅʋɲ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɶɳʆʏɿɲ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɸʘʎ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʄʄɳɺɸɿ ʏɲʃʏɿʃɳ. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ
ʏʘʆ ɶɲʆʏɿʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ (ʋʄʑʍɿʅʉ ʅɸ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ʍɲʋʉʑʆɿ ɼ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ɶɿɲ ɸʀʃʉʍɿ [20] ɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏɲ) ʃɲɿ, ɲʔʉʑ ʏɲ ʖɹʌɿɲ
ʍʏɸɶʆʙʍʉʐʆ ʃɲʄɳ, ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʆɹʉ ɺɸʐɶɳʌɿ ɶɲʆʏɿʙʆ. Ʌʌʊʍɽɸʏʉʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʊʋʘʎ ʅɳʍʃɲ, ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɳ ɶʐɲʄɿɳ ʃɲɿ ɲɷɿɳɴʌʉʖɻ ʋʉɷɿɳ, ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼ ɷɿɲʄʐʅɳʏʘʆ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ/ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʊ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ
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ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ, ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɸɳʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ ʃʀʆɷʐʆʉʎ ʋɿʏʍɿʄʀʍʅɲʏʉʎ. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ʏɲ ʅɹʍɲ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɲʋʉʌʌʀʋʏʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɳɷʉʐʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ ʅɸ ʃɲʋɳʃɿ ʃɲɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ
(ʋʄʑʍɿʅʉ ʅɸ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ʍɲʋʉʑʆɿ ɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ɶɿɲ ɸʀʃʉʍɿ [20]
ɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏɲ).
•

ɀɸʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ
ʏʉʐ
ȵɃȴɉ
ɶɿɲ
ʅɻ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎ
https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf

•

ɀɸʏɳ ʏʉʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏɲ ɲʋʉɷʐʏɼʌɿɲ ʃʄɸʀʆʉʐʆ ʃɲɿ ɷɸʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻ
ɸʋʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ

•

ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ɶɿɲ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʔʉʌɿɲʅʉʀ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲʌɹʃʄɲʎ ɷʀʋʄɲ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʊʌɶɲʆʉ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʉ ɲɽʄʉʑʅɸʆʉʎ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀ ʏɲ ʌʉʑʖɲ ʃɲɿ
ʏʉ ʍɳʃʉ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐʎ

•

ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ ʅɸ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ

o

ʃʄɸʀʍɿʅʉ ʏɻʎ ʄɸʃɳʆɻʎ ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʉ ʍʐʆɼɽɻʎ ʃɲʏɲɿʉʆɿʍʅʊʎ ʆɸʌʉʑ

o

ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʐʏʊʅɲʏɻʎ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʎ ʖʄʘʌʀʉʐ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʏɲɿʉʆɿʍʅʊ ʆɸʌʉʑ

o

ʆɿʋʏɼʌɲʎ ʅɸ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ʅɸ ɲʆʏʄʀɲ

o

ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ

o

ʋʉɷʉʃʀʆɻʏʉʎ ʃʄɸɿʍʏʊʎ ʃɳɷʉʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ

o

ʏɼʌɻʍɻ ʅɹʏʌʘʆ ʔʐʍɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ (ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏɻʎ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ)

•

ɇʐʖʆʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ȵɃȴɉ ɶɿɲ ʅɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ

•

ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸɶʃʑʃʄɿʉ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ «ȿɼʗɻ
ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ɿʉɶɸʆɸʀʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʄʉɿʅʙʇɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ»

•

ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɼʍɸʘʆ

•

ɷɿɳɽɸʍɻ ʅʊʆʉ ɸʅʔɿɲʄʘʅɹʆʉʐ ʆɸʌʉʑ

Ȳ. ɅɆɃɇɏɅȻȾɃ
• ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʍɸ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐʎ
•

ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ, ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʃɲɿ ʍʐʖʆɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ

•

ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ, ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʃɲɿ ʍʘʍʏɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ

•

ɲʋʉʖɼ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʍɽɹʆɸɿɲʎ
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•

ɳʅɸʍɻ ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ɲʋʊ ʏɲ ʖʙʌʉ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʉʐʆ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ (ʋʐʌɸʏʊ,
ɴɼʖɲ, ɷʑʍʋʆʉɿɲ) ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ COVID-19 ʄʉʀʅʘʇɻ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐʎ. ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ COVID-19 ʄʉʀʅʘʇɻʎ ʍɸ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉ ɻ ɸʋɳʆʉɷʉʎ ʍʏɻʆ
ɸʌɶɲʍʀɲ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ȵɃȴɉ https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apoto-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poynosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/

•

ɸɳʆ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʅɳɷɲ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ɲʆɳɽɸʍɻ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʅɸ ʖɲʅɻʄʊ ʃʀʆɷʐʆʉ
ɹʃɽɸʍɻʎ

ȳ. ȰȺȿɃɉɀȵɁɃȻ
• ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʃʉʆʏɿʆʊʏɸʌʉʐ ʍʏʉʆ ʏʊʋʉ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ɶʐʅʆɲʍʏɻʌʀʉʐ
•

ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʅɸ ʏɲ ʋʊɷɿɲ ɼ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʅɸʏɲʔʉʌɿʃʊ ʅɹʍʉ

•

ʖʌɼʍɻ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ɼ/ʃɲɿ ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʃɲɿ ʍʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏɻʎ
ɳʍʃɻʍɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ʍɸ ɳʄʄʉ ʊʌɶɲʆʉ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ

•

ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲʆʊʆʘʆ ʔʐʍɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ

•

ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ (ʋʖ ʋɸʏʍɹʏɲ)

•

ɍʌɼʍɻ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ ɸɳʆ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ ɲʋʊ ʏʉ ʅɹɶɸɽʊʎ ʏʉʐʎ (ʋʖ ʅʋɳʄɸʎ, ʄɳʍʏɿʖɲ,
ʍʏʌʙʅɲʏɲ)

•

ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʌʉʑʖʘʆ, ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʍʏʉ ɶʐʅʆɲʍʏɼʌɿʉ ʍʏʉ ʋʄʐʆʏɼʌɿʉ ʅɸ ʃʉɿʆʊ
ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ, ʍɸ ʐʗɻʄɼ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ (60ʉ C)

•

ɲʋʉʔʐɶɼ ʏɻʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ ʍɸ ʃʄɸɿʍʏʊ ʖʙʌʉ, ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ ʔɳʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿɷɻʅʀɲʎ, ɸɳʆ ʏʉ ɳʏʉʅʉ
ɲʆɼʃɸɿ ʍɸ ʉʅɳɷɲ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ (ɸɶʃʑʃʄɿʉʎ ȵɃȴɉ).
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Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ ȻȻ

ɃȴȸȳȻȵɇ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ ɃȻȾɏɁ ȰɁɃɍȸɇ
ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɅɃɌɉȳȸ ȴȻȰɇɅɃɆȰɇ Ɉȸɇ ɁɃɇɃɉ COVID-19

Ƀɿ ʉʀʃʉɿ ɲʆʉʖɼʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɸɿɷɿʃɼ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʅɸ ɿɷɿʉʅʉʌʔʀɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʄʊɶʘ ʏɻʎ
ʀɷɿɲʎ ʏɻʎ ʔʑʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʊʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸɶɶʑʏɻʏɲ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɻ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʋɲʌɲʍʖɸɽʉʑʆ ʉɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ.
Ƀɿ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʋɲʌɸʖʊʅɸʆɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍɸ ʉʀʃʉʐʎ
ɲʆʉʖɼʎ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʘʎ ʍʃʉʋʊ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʔʐʍɿʃɼʎ ɸʋɲʔɼʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɷɿɳɷʉʍɻ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ Covid19.

ȲȰɇȻȾȵɇ ɃȴȸȳȻȵɇ
Ⱦɳɽɸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʊʏɿ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ-ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ. ȸ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ɸʋɲʌʃɼ ʃɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʉɷɻɶʀɸʎ. ɉʋɸʑɽʐʆʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʉɷɻɶɿʙʆ ɸʀʆɲɿ ʉ ɸʌɶʉɷʊʏɻʎ.

ɀɹʏʌɲ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ
1. Ɉɲʃʏɿʃʊ ʋʄʑʍɿʅʉ ʖɸʌɿʙʆ ʅɸ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ɼ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ.
2. Ƀɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄɹʆʉʐʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ʏʉʐʎ ʅɸ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ʃɲɿ ʆɸʌʊ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɳʔɿʇɻ
ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɲʌɸʖʊʅɸʆʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ ʋɸʄɳʏɸʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ
ɲʋʊ ɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏɲ. ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ɸʋɲʌʃʉʑʎ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ʐɶʌʉʑ ʍɲʋʉʐʆɿʉʑ ʃɲɿ ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɸʏʙʆ. ȵɳʆ
ɲʐʏʊ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʏʊʏɸ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ.
3. Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɳʔɿʇɼ ʏʉʐʎ ʉɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲɿ ʋʘʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄʑʆʉʐʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ʏʉʐʎ ʅɸ
ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ʃɲɿ ʆɸʌʊ. ȵɳʆ ɲʐʏʊ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʏʊʏɸ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɹʎ ʍɻʅɸʀʉ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ
ʐʋʉɷʉʖɼʎ ʃɲɿ ɲʆɲʅʉʆɼʎ.
4. ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʋɸʄɲʏʙʆ ɶɿɲ ɲʋʉʔʐɶɼ ɸʋɲʔɼʎ ʅɸ ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ
ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ, ɸɿɷɿʃɳ ɲʐʏɳ ʋʉʐ ɲɶɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ (ʋ.ʖ. ʋʊʅʉʄɲ, ʃɳɶʃɸʄɲ ʍʃɳʄɲʎ ).ʃʄʋ.).
5. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʋɸʄɳʏɻʎ ʔɹʌɸɿ ʋɲʆʘʔʊʌɿ, ʏʉ ʃʌɸʅɳɸɿ ʅʊʆʉʎ ʏʉʐ ʍɸ ɸɿɷɿʃʊ ʖʙʌʉ ʋʉʐ
ʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿ ʍʐʖʆɳ, ɲʋʉʔɸʑɶʉʆʏɲʎ ʏɻʎ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʌʉʐʖɿʍʅʊ ɳʄʄʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ.
6. Ȱʔɲʀʌɸʍɻ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʀɽʉʐʍɸʎ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ʋɸʌɿʏʏʙʆ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ, ʋʉʐ ʋɿɽɲʆʊʆ ʆɲ ɲɶɶʀɺʉʐʆ ʉɿ
ʋɸʄɳʏɸʎ ʊʋʘʎ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ, ɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳ ʔʐʄʄɳɷɿɲ ʃ.ɳ.
7. Ȱʋʉʔʐɶɼ ʖʌɼʍɻʎ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʊʋʘʎ ʃʉʐɺʀʆɲ, ʃɲʔɸʏɿɹʌɲ ʃʄʋ.
8. Ȱʋʉʔʐɶɼ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʅɸ ʅɸʏʌɻʏɳ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ʃɲʌʏʙʆ ʅɸ ɲʆɹʋɲʔɻ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼ.
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ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
1. Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʃɲʏɳ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ.
2. ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʋɸʄɲʏʙʆ
ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʆɲʅʉʆɼʎ.
3. Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʋɸʄɲʏʙʆ ɼ ʖʌɼʍɻ ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʙʆ ɲʃʌʐʄɿʃʙʆ ʐɲʄʉʋɿʆɳʃʘʆ. ȵɳʆ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ, ʃɲʏɳʌɶɻʍɻ ʏʉʐ
ʖʙʌʉʐ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ʃɲɿ ɸʀʍʉɷʉʎ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋɸʄɲʏʙʆ ɲʃʌɿɴʙʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏɻʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ. ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʌɲʆʏɸɴʉʑ.
4. Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʏʊʅʘʆ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏʉʆ ʃɲʆʊʆɲ ɸʆʊʎ
ɲʏʊʅʉʐ ɲʆɳ 10m2. Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ. ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʉɿ ɳʍʃʉʋɸʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
5. ȴɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ ʖʙʌʘʆ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ɲʋʊ ʖʙʌʉʐʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. ɍʌɼʍɻ – ɸɳʆ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ –
ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃɼʎ ʏɲɿʆʀɲʎ ɼ ʍɻʅɸʀʘʆ ʅɸ ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʖʌʙʅɲ ʍʏʉ ʋɳʏʘʅɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ.
6. ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍɸ ʋɲʌɹɸʎ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʑʉ ɲʏʊʅʘʆ.
7. ȵɳʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʉʐʌɳ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʏʊʏɸ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʆ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ɸʐʃʌɿʆɼ ʍɻʅɳɷɿɲ ʋʉʐ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʏɻʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5)
ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿʅɹʆʉʐʆ.

Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʖʙʌʉʐ - Ȱɸʌɿʍʅʊʎ
1. Ɉɲʃʏɿʃʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʊʋʘʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ɲʐʏʙʆ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ɲɶɶʀʇɸɿ ʋʉʄʄɳ ɳʏʉʅɲ (ʋ.ʖ. ʋʊʅʉʄɲ, ʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ɲʆɲʅʉʆɼʎ, ʃɳɶʃɸʄɲ ʍʃɳʄɲʎ ʃ.ʄʋ.).
2. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʖʌɸɿɲʍʏɸʀ, ʖʌɼʍɻ ʍʃɸʐʙʆ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʊʌʌɿʗɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ɸɿɷɿʃɳ
ɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆʉʐʎ ʋʉɷʉʃʀʆɻʏʉʐʎ ʃɳɷʉʐʎ.
3. Ɉɲʃʏɿʃʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ (ɿɷɲʆɿʃɳ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ). Ȱʋʉʔʐɶɼ
ɸʋɲʔɼʎ ʅɸ ɷʐʆɻʏɿʃɳ ʅʉʄʐʍʅɲʏɿʃɳ ɲʋʊɴʄɻʏɲ. ɍʌɼʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ, ɶɲʆʏɿʙʆ ʃɲɿ
ʋʉɷɿɳʎ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ – ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ – ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ. Ȱʋʊʌʌɿʗɻ ʏʉʐ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ, ɸɿɷɿʃɳ ʏʘʆ ɶɲʆʏɿʙʆ, ɲʅɹʍʘʎ ʅɸʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ.
4. ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ɲʆʉɿʖʏʙʆ ʋɲʌɲɽʑʌʘʆ ʃɲɿ ɽʐʌʙʆ ɶɿɲ ɸʀʍʉɷʉ ʆʘʋʉʑ ɲɹʌɲ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋʊʌʏɸʎ
ɷʘʅɲʏʀʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ʍɸʇʉʐɲʄɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ.
5. ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɲʃʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃʉʑʎ ɲɸʌɿʍʅʉʑ ʍʏɲ ɷʘʅɳʏɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. Ɉʉ ɷʘʅɳʏɿʉ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɲɸʌʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ʄɸʋʏɳ ʅɸʏɲʇʑ ʃɳɽɸ ɸʋɲʔɼʎ ʋɸʄɳʏɻ.

Ƀɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ
1. Ƀɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʏʉʋʉɽɸʏɻɽʉʑʆ ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʐʋʉɷʉʖɼʎ.
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2. Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (ʅɳʍʃɸʎ, ɶɳʆʏɿɲ) ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
3. ȵɿɷɿʃɼ ʅɹʌɿʅʆɲ ɶɿɲ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʅɳɷɸʎ ɲʐʇɻʅɹʆʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʆʊʍɻʍɻ.
4. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉ, ɳʅɸʍɻ ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɼ ʏʉʐ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɲʐʏʉʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ȵɃȴɉ.
5. Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ʍɸ ʋɸʄɳʏɻ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏʉ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʊ (ɴɼʖɲ,
ʋʏɳʌʆɿʍʅɲ ʃ.ʄʋ.).
6. Ɉɼʌɻʍɻ ʋɸʄɲʏʉʄʉɶʀʉʐ ʊʋʉʐ ɽɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʏʉ ʅɿʃʌʊ ʊʆʉʅɲ ʃɲɿ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɶɿɲ
ʄʊɶʉʐʎ ɸʖɸʅʑɽɸɿɲʎ. Ʉʄʉɿ ʉɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲɿ ʊʏɿ ʏɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʏʉʐʎ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɹʍʍɸʌɿʎ ɸɴɷʉʅɳɷɸʎ ʍɸ ʃʄɸɿʍʏʊ ʔɳʃɸʄʉ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ ʃɲɿ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʋɲʌɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʉ ʔɳʃɸʄʉʎ ɽɲ
ʃɲʏɲʍʏʌɹʔɸʏɲɿ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ʋɲʌʊʖʉʐ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ.
7. ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʋɸʄɲʏʙʆ ɶɿɲ ʏɲ ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɲ ʅɹʏʌɲ.

ȵɿɷɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ
1. ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ʃɲɽɲʌʙʆ ʃʄɿʆʉʍʃɸʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʍʘʌʉʑʖʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. Ɉɲ ʃʄɿʆʉʍʃɸʋɳʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉɿ
ʋɸʏʍɹʏɸʎ ɲʄʄɳɺʉʆʏɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʋɸʄɳʏɻ ʃɲɿ ʋʄɹʆʉʆʏɲɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʍʏʉʐʎ 60°C ʅɸ
ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ. Ɉɲ ʌʉʑʖɲ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɸʌʘʏɿʃɼʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
(ʋ.ʖ. ɸʍʙʌʉʐʖɲ) ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʄʄɳɺʉʐʆ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋʄʐʆʏɻʌʀʉʐ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 60°C ʅɸ ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ ɼ ʍʏʉʐʎ 40°C ʅɸ ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʊ
ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ.
2. Ƀɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄɹʆʉʐʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ʏʉʐʎ ʅɸ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ɼ ʅɸ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ
ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʋɸʄɳʏɻ. ȵɳʆ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ, ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɶɲʆʏɿʙʆ ʅɿɲʎ
ʖʌɼʍɻʎ. Ȱʋʉʔʐɶɼ ʋɸʌɿʏʏɼʎ ʔʐʍɿʃɼʎ ɸʋɲʔɼʎ (ʋ.ʖ. ʖɸɿʌɲʗʀɲ)
3. Ʌʌʉʔʐʄɲʃʏɿʃɳ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ, ʃɲɿ
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʐʏʙʆ.
4. Ƀɿ ʋɳʌʉʖʉɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʉɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʏʉ ʆʏʉʐʎ ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʋʌɿʆ ʃɲɿ
ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏɻʎ ʍɸʇʉʐɲʄɿʃɼʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ.
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Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ ȻȻȻ
ɃȴȸȳȻȵɇ
ȳȻȰ ΓΙΑ
ɈȸɁΤΗ
ȵɅȰɁȵɁȰɆɂȸ
ɇȵΣΕ
ɀɃɁȰȴȵɇ
ɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ
ȸȿȻȾȻɏɀȵɁɏɁ,
ɈȸɁ
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑɈɃɉ
ΤOYȵɅȻɇȾȵɅɈȸɆȻɃɉ
EΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ
ΜΟΝΑ∆ΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ,
ΤΗΝɅȰɆɃɍȸ
ΠΑΡΟΧΗɉɅɃɇɈȸɆȻɂȸɇ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ȾȰȻΚΑΙ
ɈȸɁ
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾȸ
ȰɅɃȾȰɈȰɇɈȰɇȸ
ȳȻȰ ȰɈɃɀȰ
ɀȵ ȰɁȰɅȸɆȻȵɇ

ȳɿɲ ʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ:
x

Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ (ɹʆɲʎ ɲʆɳ ʆʉʍɻʄɸʐʊʅɸʆʉ/ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ)

x

Ɉɼʌɻʍɻ ɴɿɴʄʀʉʐ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ʋʄɼʌɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ (ʏɻʄɹʔʘʆɲ, mail, ʃ.ʄʋ.) ɶɿɲ ʋɿɽɲʆɼ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ

x

ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳ ʔʐʄʄɳɷɿɲ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ

x

Ʌʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻ ɶɿɲ ʋɿɽɲʆɼ ɸʃ ʆɹʉʐ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʏʉʐ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ >
ɲʋʊ ɷʑʉ (2) ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ Covid-19 ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ

x

ɇʑʍʏɲʍɻ ɶɿɲ ɲʋʉʔʐɶɼ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ ɸʋʀ ʐʋʊʋʏʘʆ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɸʋɿʍʃɹʋʏɻ

x

Ȱʐʍʏɻʌɼ ʏɼʌɻʍɻ ʅɹɶɿʍʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ ʍʏɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ʄɸʋʏɳ

x

ȳɸʆɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʃɲʄʑʅʅɲʏʉʎ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɼ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ (ʊʄɻ ʏɻʆ ʙʌɲ ʏʉʐ
ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ)

x

ɇʑʍʏɲʍɻ ɶɿɲ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ

x

Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ɸɿʍʊɷʉʐ ʍʏʉ ʅɻ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ

ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ:
x

ȳɸʆɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʊʄʉ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ (ʊʄɻ ʏɻʆ ʙʌɲ ʏɻʎ ɴɳʌɷɿɲʎ) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɲʍʋʀɷɲʎ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʊʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

x

ɇʐʆɸʖɼʎ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

x

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʍɸ ʏɲʃʏɿʃɼ ɴɳʍɻ ʊʄʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɲʋʊ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʉʌɿʍʏɸʀ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ
ɲʐʏʊ

x

Ȱʐʍʏɻʌʊ screening ʊʄʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ:
o

Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ

o

Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʅɸ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɳ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɸʋɲʔɼ ɼ ʏɲʇʀɷɿ ʍɸ ʖʙʌɲ/ʋɸʌɿʉʖɼ ʅɸ ɲʐʇɻʅɹʆʉ ɸʋɿʋʉʄɲʍʅʊ

o

Ȱʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃʌʉʑʍʅɲʏɲ ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ, RT-PCR testing ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʋʏɿʃɳ ɼ/ʃɲɿ ʅɹʍʘ
ɷɸʇɲʅɸʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɸɿɶʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʋɹʆʏɸ ɹʘʎ ɷɹʃɲ (5-10) ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ (sample pooling)

o

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʐʋɳʌʇʉʐʆ > ɲʋʊ ɷʑʉ (2) ʃʌʉʑʍʅɲʏɲ ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ
(RT-PCR) ʊʄʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɲʆɳ ɸɴɷʉʅɳɷɲ

x

Ȱʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ɼ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɸʋɲʔɼ ʅɸ
ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʃʌʉʑʍʅɲ ʃɲɿ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ test (ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʋʏɳ [7] ɻʅɹʌɸʎ ɲʆ
PCR ɽɸʏɿʃʊ)

x

Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
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ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ʃɲʏɳ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍɸ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʏɻʎ ʅɿɲʎ ɷʉʅɼʎ

ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐʎ:
x

Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʃɳɽɸ ɲʍɽɸʆʉʑʎ/ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐ ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ (ʃʄɿʆɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ, ɷʑʉ
ɷɿɲɷʉʖɿʃɳ test RT-PCR ɲʌʆɻʏɿʃɳ)

x

ȶɶʃɲɿʌɻ ɷɿɳɶʆʘʍɻ (ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ,
ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ – ʅɹʏʌɻʍɻ ʃʉʌɸʍʅʉʑ ɲɿʅʉʍʔɲɿʌʀʆɻʎ ʃʄʋ ɺʘʏɿʃɳ ɷʑʉ ʔʉʌɹʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼ
ɴɳʌɷɿɲ)

x

ȱʅɸʍɻ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻ ʐʋʊʋʏʘʆ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ ʃɲɿ cohorting ɲʆ ʐʋɳʌʇʉʐʆ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ʏʉʐ ɸʆʊʎ

x

Ʌʌʉʄɻʋʏɿʃʊ RT-PCR ʏʌʊʔɿʅʉʐʎ/ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐʎ ɲʆɳ ʅɼʆɲ ʅɹʍʘ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʋʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɼ
ʅɹʍʘ ɷɸʇɲʅɸʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɸɿɶʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʋɹʆʏɸ ɹʘʎ ɷɹʃɲ (5-10) ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐʎ (sample pooling)

x

ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʋʉʍʏɲʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍɸ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ (ɸʆʏɸʐʃʏɼʌɿɲ, ʃʄʋ)

x

ȿɼʗɻ ɶɸʑʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ɷʘʅɳʏɿʉ ɸʔ’ ʊʍʉʆ ʍʏɻʆ ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʏɻʌɻɽʉʑʆ ʉɿ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ

x

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʖʙʌʉʐ (ʅʉʆʊʃʄɿʆʉ) ɶɿɲ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ɼ ʋɿɽɲʆʉʑ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ

ȳɿɲ ʏɿʎ ɷʉʅɹʎ:
x

ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʍʖɸɷʀʉʐ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ/ʋɿɽɲʆʉʑ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ

x

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʐʄɿʃʙʆ (ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃɳ ʃʄʋ.) ʃɲɿ ʅɹʍʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

x

Ȱʄʃʉʉʄɿʃɳ ɷɿɲʄʑʅɲʏɲ ʍʏɲ ɷʘʅɳʏɿɲ/ʃʌɸɴɳʏɿɲ

x

ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɻʄʘʆ/ʅɲʍʃʙʆ ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ

x

ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʉʇʐɶʊʆʉʐ

x

ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʆɿʋʏɼʌʘʆ ʋʄɼʌʘʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅɹʆʘʆ (ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ, ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ, ʋʉɷʉʃʀʆɻʏʉʎ
ʃɳɷʉʎ)

x

ɇʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʍʐɶɶɸʆɸʀʎ/ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ (sms, ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ, ʃʄʋ)

x

ɇɼʅɲʆʍɻ/ʋɿʆɲʃʀɷɸʎ/ʋʊʍʏɸʌ (ʐʋɸʆɽʑʅɿʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ, ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʉʐ
ɴɼʖɲ ʃɲɿ ʏʉʐ ʔʏɲʌʆʀʍʅɲʏʉʎ, ʃʄʋ)

x

Ⱦɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ – ʏɼʌɻʍɻ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ –
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ

ʅʉʄʐʍʅɲʏɿʃʙʆ

ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ

(https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-

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

ȿɼʗɻ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ɸʋɲʌʃɼ ʔʐʍɿʃʊ ɲɸʌɿʍʅʊ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ɿʉʑ
SARS-CoV-2

ʃɲʏɳ

ʏɻʆ

ʖʌɼʍɻ

ʏʘʆ

ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ

ʅʉʆɳɷʘʆ

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-allesloimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).
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Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ IV
ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɇɌȰȿȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ɈɏɁ ɅȰȻȴɃɈɃɅɏɁ
Α. Οργάνωση

x

ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʋɲɿɷʊʏʉʋʘʆ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏɲ ʏʌɹʖʉʆʏɲ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʅɲʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿɷɻʅʀɲ ɲʋʊ ʏʉ
ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ SARS-CoV-2, ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɻ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉ. ɇʏɲ ɶɸʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʘʆ ʋɲɿɷʊʏʉʋʘʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ:

x

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉ, ʅɸ ʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏʉ ʃɲɽɼʃʉʆ ʏɻʎ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʃɲɿ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɶʉʆɹʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʏɻʆ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʐɽʐʆʙʆ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉɷɻɶɿʙʆ.

x

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʏʉʐ ʐʄɿʃʉʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʆɲʄʘʍʀʅʘʆ
ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ʅɹʏʌʘʆ.

x

ɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍʏɻʆ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ, ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ. Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʔʉʌɳɸɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɳʍʃɲ.

x

Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏʉʑʎ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʋʊ
ʃʉɿʆɹʎ ɿʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲɿɷɿʃɼʎ ɻʄɿʃʀɲʎ.

x

Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏʉʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ, ʅɸ
ɸɶʌɼɶʉʌʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ ʅɸ ʍʐʅɴɲʏɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ
COVID-19.

x

ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʐʋʊʋʏʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʏʉʆ ȵɃȴɉ.

x

Ȱʆɳʌʏɻʍɻ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʃɲɿ ʍʐʖʆɳ ɸʋɿʍʃɸʋʏʊʅɸʆɲ ʍɻʅɸʀɲ, ɹʆʏʐʋʉʐ ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ (ʋ.ʖ.
ɲʔʀʍɸʎ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋɸʆɽʑʅɿʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ,
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʆɹʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ (ʐɶɿɸɿʆɼ ʖɸʌɿʙʆ, ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼ ʐɶɿɸɿʆɼ, ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʃ.ʏ.ʄ.).

x

Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ʍɸ ʉʅɳɷɸʎ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ
ʍʉɴɲʌɼ ʆʊʍɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄʉʃɹʎ ɲʋʊ COVID-19. ɀɹʄɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ
ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʅɳɷɸʎ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲʆ ʆɲ ɸʌɶɲʍʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻ ʍʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʏʉʐ
ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʍɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ
ɷɸʆ ɽɲ ʏʉʐʎ ɸʃɽɹʏɸɿ ʍɸ ɳʅɸʍɻ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ʃɲɿ ɽɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ɹʃɽɸʍɻʎ ʏʉʐʎ
ʍʏʉʆ ɿʊ (ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲ, ɲʏʉʅɿʃʊ ɶʌɲʔɸʀʉ ʃ.ʏ.ʄ.).

Ȳ. ȳɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ
x

Ȱʋʉʔʐɶɼ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐ ɿʉʑ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ.
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Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐʎ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʆɼʅɸʌʉ ʃɲɿ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ɶɿɲ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19 ʃɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍɹʄɽɸɿ ɶɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ɸʄɸʑɽɸʌʉ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ.

x

ɇʑʍʏɲʍɻ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ɶʉʆɸʀʎ ɶɿɲ ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ
ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ, ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɲʆɲʖʙʌɻʍɻ ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉ ʍʋʀʏɿ.

x

ȸ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʆʉɷʙʆ ʏʉʐʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏɲɷɿɲʃɳ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ
ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʅɹʍʘ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃɼʎ ɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʋʌʉʃʌɳʏɻʍɻʎ ʙʍʏɸ ʆɲ ɲʋʉʔɸʐʖɽɸʀ ʉ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʊʎ. ȸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ɽɲ ɴʉɻɽɼʍɸɿ ʏɻʆ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ʍʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉ.
ɇʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ɲʋʊ ɸʃʋɲɿɷɸʐʅɹʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʅɸ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʋʉʐ ɽɲ ɸʍʏɿɳɺɸɿ
ʍɸ ɷʑʉ ɽɹʅɲʏɲ: ɲ) ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ (ʋʐʌɸʏʊʎ, ɴɼʖɲʎ, ʃɲʏɲʌʌʉɼ, ʔɲʌʐɶɶɲʄɶʀɲ,
ɷɿɳʌʌʉɿɸʎ, ɹʅɸʏʉɿ, ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ ʃ.ʏ.ʄ.) ʃɲɿ ɴ) ʏʉ ɿʍʏʉʌɿʃʊ ɸʋɲʔɼʎ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ ɷɸʃɲʏɹʍʍɸʌɿʎ (14)
ɻʅɹʌɸʎ ʅɸ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʃʌʉʑʍʅɲ COVID-19. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɽɸʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ɷɸʆ ɽɲ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʃɲɿ ɽɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʏʉʐ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ.

x

Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ɸɿʍʊɷʉʐ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ ʍʏɲ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɳʏʉʅɲ ɶɿɲ
ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ (ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ, ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ, ʏɸʖʆɿʃɼ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʃ.ʏ.ʄ.). Ɉɲ ɳʏʉʅɲ ɲʐʏɳ
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʔʉʌʙʆʏɲʎ ʅɳʍʃɲ ʃɲɿ ʉɿ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʅɹʍɲ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ
ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐ ʏʉʐʎ.

x

Ɉɹʄʉʎ, ɶɿɲ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʆɽɲʌʌʑʆɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ
ʏʉʐʎ (ʋʖ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʍʏʉʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ɼ ʃɲɿ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʐʆʉɷʉʑʎ).

x

ɀɹʏʌɲ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʖɸʌɿʙʆ.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɶʆʘʍʏʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ. ȶʄɸɶʖʉʎ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʅɸ ʊʌɿʉ ʏʉ
ɹʆɲ ʋɲɿɷʀ/5ʏ.ʅ. (ʄʊɶʘ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎ ʅɸʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ʘʔɹʄɿʅʉʐ ʖʙʌʉʐ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ). Ⱦɲʏɲʆʉʅɼ
ɸʆɻʄʀʃʘʆ ʍʐʆʉɷʙʆ ʍɸ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ ʍɸ ɸʍʏʀɲʍɻ ʃʄɸɿʍʏʉʑ ʖʙʌʉʐ.
(https://www.efet.gr/files/pdf/other/odigos-epan-estiasis.pdf

ʃɲɿ

https://www.e-

nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-dia-gp-oik-32009-2020.html).
x

Ƀɿ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉɿ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ʏʉʐʎ ɽɸʌɿʆʉʑʎ ʅɼʆɸʎ, ʆɲ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ʏʉʐʎ
ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ʍɸ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ɹʇʘ, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʍʏʀɲʍɻ ɲʆʉɿʃʏʉʑ ʖʙʌʉʐ.

x

Ɂɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉɿ ʖʙʌʉɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲ ʇɸʖʘʌɿʍʏɳ.

x

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʖɸʌɿʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅɹʍɲ ɼ ʃʉʆʏɳ ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ. ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʖɸʌɿʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʑʗʉʎ
ɶɿɲ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ. Ɉʉ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ɶɿɲ ʏʉ ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ
ʖʌɼʍɻ ɲʋʊ ʋɲɿɷɿɳ. Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɻ ɸʋɿʏɼʌɻʍɻ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʖɸʌɿʙʆ ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ. ȵʋʀʍɻʎ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʊʄʉʐʎ
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ʊʏɲʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ɸʀʆɲɿ ɸʅʔɲʆʙʎ ʄɸʌʘʅɹʆɲ, ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɸʃʃʌʀʍɸɿʎ ɼ ʍʘʅɲʏɿʃɳ ʐɶʌɳ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏʉ ɶɸʑʅɲ. Ɉʉ ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʅɸ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ʃɲɿ ʆɸʌʊ, ɶɿɲ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʀʃʉʍɿ (20) ɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏɲ, ɽɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʋʌʉʍɸʃʏɿʃʊ ʍʏɹɶʆʘʅɲ ʅɸ ʖɳʌʏɿʆɸʎ
ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʊʌʌɿʗɼ ʏʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʃɳɷʉʐʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ. ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ,
ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ɷɿɲʄʑʅɲʏʉʎ, ʋɳʆʏɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʀɴʄɸʗɻ ɼ
ɴʉɼɽɸɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʙʍʏɸ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ʉʌɽɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ.
x

Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ.

x

ȳɸʆɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ.

x

ɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊʎ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃɼʎ ʔʐʍɿʃʊʎ ɲɸʌɿʍʅʊʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ. ȵʋɿʔɳʆɸɿɸʎ ʋʉʐ ɲɶɶʀɺʉʐʆ ʏɲ
ʋɲɿɷɿɳ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ.
Ɉʌɲʋɹɺɿɲ ʃɲɿ ʃɲʌɸʃʄɳʃɿɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ɲʔʉʑ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ʔɲɶɻʏʊ.

x

ȵɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃɳ, ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɲʆʉɿʖʏɳ ʋɲʌɳɽʐʌɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋɸʌʍʀɷɸʎ
ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅɹʆɸʎ ʍɸ ʃɳɽɸʏɻ ʌʉɼ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɻʎ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʌʊʍʔɲʏɻʎ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐʎ. ȵɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɲʆɸʅɿʍʏɼʌɸʎ ʉʌʉʔɼʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɲʆʉɿʖʏɳ
ʋɲʌɳɽʐʌɲ ʃɲɿ ʍɸ ʖɲʅɻʄɼ ɹʆʏɲʍɻ ʊʍʉ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ. Ȱʆɸʅɿʍʏɼʌɸʎ ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ ʌʉɼʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʋʉʔɸʑɶʉʆʏɲɿ ɸʋɸɿɷɼ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʅɸʏɲʔɹʌʉʐʆ ʍʏɲɶʉʆʀɷɿɲ ʍɸ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ.
(Ʌɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ: ɸɶʃʑʃʄɿʉɿ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ: «ȿɼʗɻ ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ
ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ɿʉɶɸʆɸʀʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʄʉɿʅʙʇɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ» ʍʏɿʎ
24.4.2020

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf

ʃɲɿ

ɲʌ.

ʋʌʘʏ: ȴ1(ɷ)/ȳɅ ʉɿʃ.26635 (ȰȴȰ: 9Ȼɉɍ465ɌɉɃ-9ȸɇ) ʍʏɿʎ 23.4.2020.
x

Ʌɹʌɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐʆɼɽɸɿʎ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ, ʍʐʖʆʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ
ʄɸʀʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲɶɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ (ʋ.ʖ. ʋʊʅʉʄɲ, ʖɸʌʉʑʄɿɲ, ʃʉʐʋɲʍʏɼ
ɲʋʊ ʍʃɳʄɸʎ ɼ ʃɿɶʃʄʀɷʘʅɲ, ɴʌʑʍɸʎ), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ, ʅɸ ʃʉɿʆɳ ʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ. ɇʏɿʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɼ ɲɶɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ, ʅɸʏɳ ʏʉʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊ, ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʉʑ, ʊʋʘʎ ɷɿɲʄʑʅɲʏʉʎ

ʖʄʘʌʀʆɻʎ ɼ

ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ.
x

Ʌʌʉʍʉʖɼ: ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔʐʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ,
ʅɲʃʌɿɳ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ, ʋʌʉʎ ɲʋʉʔʐɶɼ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɷɻʄɻʏɻʌʀɲʍɻʎ ɼ ɸʌɸɽɿʍʏɿʃɼʎ ɷʌɳʍɻʎ ʍɸ ɷɹʌʅɲ
ʃɲɿ ɴʄɸʆʆʉɶʊʆʉʐʎ.

x

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ȵɃȴɉ,

«ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ ɈɃɁ

ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɃ ȾȰȺȰɆȻɇɀɃ ȾȰȻ ȰɅɃȿɉɀȰɁɇȸ ɀȸ ɉȳȵȻɃɁɃɀȻȾɏɁ ɀɃɁȰȴɏɁ ɅɃɉ ɅȻȺȰɁɃɁ
ȵɍɃɉɁ

ȵȾɈȵȺȵȻ

ɇɈɃɁ

ȻɃ

SARS-CoV-2»

14.5.2020

https://eody.gov.gr/wp-

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

ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ȴȵɁ ɸʆɷɸʀʃʆʐʏɲɿ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʅɸ ʗɸʃɲʍʅʊ ɼ ɸʃʆɹʔʘʍɻ ʏʘʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ɼ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ʍʐʍʏɳʍɸɿʎ ʏʉʐ Ʌɲɶʃʊʍʅɿʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ɉɶɸʀɲʎ
(https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfacesinthe-context-of-covid-19).
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x

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ.

x

ɉʄɿʃɳ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ.

x

Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʄʄɳʇɸɿ ɻ ʔɿʄʉʍʉʔʀɲ ʏʘʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ. ɀʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɲʆʉɿʖʏɹʎ ʋɲɿɷɿʃɹʎ ʖɲʌɹʎ ʋʖ ʏʍʉʐʄɼɽʌɸʎ, ʏʌɲʅʋɳʄɸʎ, ʃʉʑʆɿɸʎ ʃ.ʄʋ. Ɉɹʏʉɿɲ
ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ɸʑʃʉʄɲ ʃɲɿ ɷɸʆ ɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿ ʅɸɶɳʄʉʎ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʊʎ. Ƀɿ
ʖʙʌʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲɸʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲʄɳ ʃɲɿ ʊʍʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ ɸɳʆ
ʐʋɳʌʖʉʐʆ. Ɉɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆɲ ʅɸ ʏɹʏʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ʆɲ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʄʉʀʅʘʇɻʎ, ʆʊʍʉʐ ɼ
ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ. ȵʋʀʍɻʎ ɻ ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʏɹʏʉɿɲ
ʙʍʏɸ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ.

x

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ʏɻʎ ʋɲʆɷɻʅʀɲʎ ȴȵɁ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʊʋʘʎ:
ɲ) ʔʉʐʍʃʘʏɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉɶʃʙɷɻ ʃɲɿ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʐʆʘʍʏʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ʃɲɿ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ
ʆɲ ʃɲɽɲʌɿʍʏʉʑʆ ɸʑʃʉʄɲ,
ɴ) ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʅɸ ʋʉʄʐɳʌɿɽʅɸʎ ʅʋɳʄɸʎ ɼ ɳʄʄɲ ʅɿʃʌɳ ʋʉʄʐɳʌɿɽʅɲ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɸʑʃʉʄʉ
ʆɲ ʃɲɽɲʌɿʍʏʉʑʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ,
ɶ) ʃɲʏɸʍʏʌɲʅʅɹʆɲ ɼ ʍʋɲʍʅɹʆɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊ ʍʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ɼ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʃɲɽɲʌɿʍʏʉʑʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ (ʋ.ʖ. ɲʋʊ ʑʔɲʍʅɲ, ʄʉʑʏʌɿʆɲ) ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʋʉʅɲʃʌʑʆʉʆʏɲɿ.

Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ
x

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ, ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɲʐʏɳ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ʅɸ ʅɿʃʌɳ ʋɲɿɷɿɳ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʏɲʃʏɳ
ʖʌʉʆɿʃɳ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ [ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʃɳɽɸ ʏʌɸɿʎ (3) ʙʌɸʎ] ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʏʉ
ʏɹʄʉʎ ʃɳɽɸ ʅɹʌɲʎ ʅɸ ʋʄʑʍɻ ʅɸ ɺɸʍʏʊ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ, ʇɹʋʄʐʅɲ ʃɲɿ ʍʏɹɶʆʘʅɲ.

x

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ ʋʉʐ ʄɸʌʙʆʉʆʏɲɿ ɼ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋɲɿɷʀ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʀʆɲɿ ɶʆʘʍʏʊ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ɳʌʌʘʍʏʉ
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʑʆʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɲʋʊ ʏʉ ʖʙʌʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ. Ɉɹʏʉɿɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ/ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ɲʅɹʍʘʎ ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʇɲʆɳ ʏɻʆ ʀɷɿɲ ʅɹʌɲ, ɼ
ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʑʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɳʃʌɻ ɶɿɲ ʃɲɽɳʌɿʍʅɲ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʍʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏɻʎ
ɻʅɹʌɲʎ. Ʌʉʄʄɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʋʄʐɽʉʑʆ ʍɸ ʋʄʐʆʏɼʌɿʉ ʍʃɸʐʙʆ.
ɇʀʏɿʍɻ – ɸʍʏʀɲʍɻ

x

ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ.

x

ɇʏʉ ʖʙʌʉ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋɳʌʖʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ
ʃʄɸɿʍʏʙʆ ʖʙʌʘʆ. Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʔʉʌɳɸɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɳʍʃɲ.

Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ ʃɲɿ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
x

ȵʋʀɴʄɸʗɻ ʍʏɻʆ ɲʆɲʅʉʆɼ ʙʍʏɸ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿ.

x

ȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ɸɿɷʙʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ (ʋ.ʖ. ʍɲʋʉʑʆɿ, ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ, ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ) ʍʏɿʎ
ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ.
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Ȱʆɳʌʏɻʍɻ ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ (ʋʊʍʏɸʌ ʃ.ɳ.) ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ
ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ, ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ.

x

Ɂɲ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʍʏɻ ʏʉʐɲʄɹʏɲ ɸɿɷɿʃʊʎ ʖʙʌʉʎ ɶɿɲ ɲʄʄɲɶɼ ɴʌɸʔɿʃɼʎ ʋɳʆɲʎ. Ɉɲ ʏʌɲʋɹɺɿɲ ɲʄʄɲɶɼʎ
ɴʌɸʔɿʃɼʎ ʋɳʆɲʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅɹʆɲ ʅɸ ʖɲʌʏʀ ʅʀɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ɼ ɳʄʄʉ ʐʄɿʃʊ ʋʉʐ ɽɲ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʏʌɲʋɹɺɿ ɼ ʍʏʉ ʅɲʇɿʄɳʌɿ ʃɲɿ ɽɲ ɲʋʉʌʌʀʋʏɸʏɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ. ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʏɲ
ʏʌɲʋɹɺɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ʅɲʇɿʄɳʌɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ
ɻʅɹʌɲʎ.

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʑʋʉʋʏʉʐ ɼ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉʐ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ COVID-19
x

Ƀ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʐʋʊʋʏʘʆ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ ʄʉʀʅʘʇɻʎ COVID-19 ʏʉʐ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ,
ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʑɸɿ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʐʋʊʋʏʘʆ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ ʄʉʀʅʘʇɻʎ COVID-19. ȵɳʆ ʃɳʋʉɿʉ ʋɲɿɷʀ ɸʅʔɲʆʀʍɸɿ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ
ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19 ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʉ ɶʉʆɹɲʎ/ʍʐʆʉɷʊʎ ʃɲɿ ʏʉ ʋɲɿɷʀ ɳʅɸʍɲ ɲʋʉʅʉʆʙʆɸʏɲɿ ʍɸ
ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉ ʃɲʄɳ ɲɸʌɿɺʊʅɸʆʉ ʖʙʌʉ, ʅɸ ɸʋʀɴʄɸʗɻ, ʅɲʃʌɿɳ ɲʋʊ ʏɲ ʐʋʊʄʉɿʋɲ ʋɲɿɷɿɳ.
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʖɸʌɿʙʆ ʃɲɿ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ. Ʌɲʌɹʖɸʏɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ (ʅɳʍʃɲ, ɶɳʆʏɿɲ, ʋʉɷɿɳ ɲɷɿɳɴʌʉʖɻ ʃɲɿ ʉʔɽɲʄʅɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʅɸ
ɶʐɲʄɿɳ ɼ ɲʍʋʀɷɲ ʋʌʉʍʙʋʉʐ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʃʏʀʆɲʇɻʎ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʐɶʌʙʆ/ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʙʆ
ɸʃʃʌʀʍɸʘʆ). ɇʏɲ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɲ ʋɲɿɷɿɳ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʅɸ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ (ʃɲʄɳ ɲʆɸʃʏɼ, ʋʌʊʄɻʗɻ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʋɲʔɼʎ ʅɸ ʅɳʏɿɲ ʃɲɿ ʋʌʊʍʘʋʉ) ɸʆʙ ʍʏɲ ʋɲɿɷɿɳ <
ʏʘʆ ʏʌɿʙʆ (3) ɸʏʙʆ ʊʋʉʐ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʘʋʀɷɲʎ.
ȵʋɿʅɸʄɼʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʖʙʌʉʐ ʃɲɿ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʆɲʖʙʌɻʍɻ ʏʉʐ ʋɲɿɷɿʉʑ
ʅɸ ʖʌɼʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.

x

Ȱʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʃʌʉʑʍʅɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ȵɃȴɉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ
ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʃɲɿ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ɸʋɲʔʙʆ ʏʉʐ ʋɲɿɷɿʉʑ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʍʐʆʉɷʙʆ ʏʉʐ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V

ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɇɌȰȿȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ɈɏɁ ȾȰȷȻɁɃ
ȳɸʆɿʃʉʀ ʃɲʆʊʆɸʎ
1. Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ: ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɽɸʌʅʉʅɸʏʌɸʀʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʃɲɿ ʔɹʌɸɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɳʍʃɲ/ɲʍʋʀɷɲ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʏʉʐ.
2. ɍʙʌʉʎ: ʉ ʖʙʌʉʎ ʏʉʐ ʃɲɺʀʆʉ ʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʋʌʉʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉ
ɲʆɲʌʏɻʅɹʆʉ ʃɲɿ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ (ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏɻ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ) ʏʊʍʉ
ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ʊʍʉ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʄɼʇɻ ʏɻʎ ɻʅɸʌɼʍɿɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ. Ɉʉ ʋʄɳʆʉ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ɸʄɹɶʖʉʐ.
Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʋɲʆʏʉʑ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ:
•

ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃɳ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏɲ > ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (70%) ɲʄʃʉʊʄɻ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ

ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʆʏɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ʆɲ ʏʉ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʋʌɿʆ, ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ɲʔʉʑ
ɲɶɶʀʇʉʐʆ ʅɳʌʃɸʎ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ, ʃɳʌʏɸʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʍʐʖʆɳ ɲɶɶɿɺʊʅɸʆɸʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ,
•

ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɴɲʍɿʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ (ɲʋʉʔʐɶɼ ɲɶɶʀɶʅɲʏʉʎ

ʋʌʉʍʙʋʉʐ, ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼ ʐɶɿɸɿʆɼ, ɲʆʏɿʍɻʗʀɲ ʖɸʌɿʙʆ) ʍɼʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5)
ʅɹʏʌʉʐ,
•

ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ (ɲʋʊ ʏɲ ʅɸɶɳʔʘʆɲ).

Ƀ ʖʙʌʉʎ ɸʋɿɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɸʃɲʏʉʆʏɳɷɸʎ ʃɳʅɸʌɸʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʋɸʌɿʋʉʄʀɸʎ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʐ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ʔʌʉʆʏʀɺɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲʎ ʃɲɿ
ʐʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲʎ ʏɲʃʏɿʃɳ ʍʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ. Ɉɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɲʋʊ
ʏɿʎ ʃɳʅɸʌɸʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɲʌʖɸʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ʆ.
4624/2019 (GDPR, Ȱ’ 137) ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ɸʀʃʉʍɿ (20) ɻʅɹʌɸʎ ʃɲɿ
ɸʀʆɲɿ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʉʐ ȵɃȴɉ ɶɿɲ ʏʐʖʊʆ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ɸʋɲʔʙʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʐʋɳʌʇɸɿ ɽɸʏɿʃʊ
ʃʌʉʑʍʅɲ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ COVID-19.
ɇʐʆɸʖɸʀʎ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
ʏʘʆ slots machines ɶɿɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ʍʏɻʆ ɲʀɽʉʐʍɲ.
•

ȵɿɷɿʃʉʀ ʃɲʆʊʆɸʎ

Ȱʔʉʌɳ ʏɲ ʃɲɺʀʆʉ ɸɿɷɿʃɳ ʃɲɿ ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɿʍʖʑʉʆʏɸʎ ɶɸʆɿʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ
1.

Ʌɲɿɶʆɿʉʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ: Ȱʐʍʏɻʌɼ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ

ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ ɸɳʆ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ɹʆɲʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʆɲ ʃɲʏɲʌɶɻɽɸʀ.
ȸ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʙʆ ɷɸʆ ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ ʍʏɲ ʃɲɺʀʆʉ. Ɉɲ ʃɲɺʀʆʉ ɷɿɸɽʆʙʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ
ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʖʙʌʉʐ ʃɲɿ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɹʎ ʅʉʌʔɹʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʊʋʘʎ
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carousel ʃ.ʄʋ. (ʏɲ ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃɳ ʋɲʌɲʋɸʏɳʍʅɲʏɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ, ʊʋʘʎ ʏɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ɃɅȰɅ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʏɻʌɼʍʉʐʆ ʏɿʎ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ). ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɻ
ʖʌɼʍɻ ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʙʆ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍʏɸʀ ʅɸʌɿʃʙʎ ʃɲɿ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ʊʋʉʐ ɻ ʖʘʌʉʏɲʇɿʃɼ
ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʉ ɸʋɿɴɳʄʄɸɿ. ȴɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʊʎ ɲʃʌʐʄɿʃʊʎ ʐɲʄʉʋʀʆɲʃɲʎ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍɽɸʀ ʍʏɻ
ʌɸʍɸʗɿʊʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ.
Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ

ʃɲɿ

ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ

ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ

ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ

ʏʐʖɸʌʙʆ

ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ

(ʋ.ʖ.

ʃʉʐʄʉʖɹʌɻɷɸʎ, ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʉɽʊʆɻʎ ɲʔɼʎ) ʅɸʏɲʇʑ ʖʌɼʍɸʘʆ. ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲʄʐʅʅɳʏʘʆ
(ʋ.ʖ. ʅɸʅɴʌɳʆɻʎ) ʋʉʐ ɲʔɲɿʌɸʀʏɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ. ȸ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ ɹʆɲʆʏɿ ɸʄʐʏʌʉʔʊʌʘʆ ɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ
ʏʘʆ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʅɸ ʏʉʆ ʐʋɳʌʖʉʆʏɲ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ.
2.

ȵʋɿʏʌɲʋɹɺɿɲ ʋɲʀɶʆɿɲ: Ƀ ɲʆʙʏɲʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɽɹʍɸʘʆ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (4) ɶɿɲ ʏɿʎ ʌʉʐʄɹʏɸʎ

[ɲʆʏʀ ɸʋʏɳ (7)] ʃɲɿ ʏʌɸɿʎ (3) ɶɿɲ ʏɲ ʅɿʃʌʊʏɸʌɲ ɸʋɿʏʌɲʋɹɺɿɲ ʊʋʘʎ ʋʊʃɸʌ, ʅʋʄɲʃ ʏɺɲʃ [ɲʆʏʀ ɸʋʏɳ (7)],
ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɲɿʃʏʙʆ.
Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɽɲ ʔɹʌɸɿ ɲʍʋʀɷɲ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ ɽɲ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ʍʏʉʐʎ ʋɲʀʃʏɸʎ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɳʔɿʇɻ ʏʉʐʎ ʍʏʉ ʏʌɲʋɹɺɿ ʋɲʌʉʏʌʑʆʉʆʏɲʎ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʏʊʍʉ ʍʏɻʆ ɲʌʖɼ ʊʍʉ ʃɲɿ ʍʏɲ
ʅɸʍʉɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍʏɻ ɽɹʍɻ.
Ȱʋʉɽɲʌʌʑʆɸʏɲɿ ɻ ʃʉɿʆɼ ʖʌɼʍɻ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʑʍʃʉʄʉ ʆɲ ʃɲɽɲʌɿʍʏʉʑʆ ɼ ʆɲ
ɲʋʉʄʐʅɲʆɽʉʑʆ. Ⱦʉɿʆɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ
ʖʌɼʍɻ ɲʋʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɼ ʋɸʄɳʏɸʎ. ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʐʏɼ ʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ.
Ɉɲ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ɸʑʃʉʄɲ (ʋ.ʖ. ʃɳʌʏɸʎ), ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍɸ
ʅɿɲ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ʋɸʌɿʉʖɼ ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ɷʑʉ (72) ʙʌɸʎ ʋʌɿʆ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʇɲʆɳ.
ɉʔɲʍʅɳʏɿʆɸʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʅɻʖɲʆɼʎ ɲʏʅʉʑ.
ȵʆɽɳʌʌʐʆʍɻ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʅɸ ʃɳʌʏɲ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʅɸʏʌɻʏʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʍʏʉʆ
ʋɸʄɳʏɻ ʆɲ ʏɲ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀ ʍɸ ɷʀʍʃʉ ʙʍʏɸ ʆɲ ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɲʐʏɳ.
3. ȵɿɷɿʃʊʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʋɲɿɶʆʀʘʆ: Ɉʉ ɽɹʅɲ ʏɻʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʉʐʍɿʙɷɸʎ ʍʏɲ
ʃɲɺʀʆʉ ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɲʆɳ ʋɳʍɲ ʍʏɿɶʅɼ ɹʆɲ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ɲʄʄɳɺɸɿ ʋɲʀɶʆɿʉ, ɸʀɷʉʎ ʋɲɿɶʆʀʉʐ,
ʅɸʏɲʃɿʆɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿʉ ɼ ʏʉ ʅʋɲʌ, ʃɿʆɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʏɲʅɸʀʉ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸɿʍʋʌɳʇɸɿ ɻ ʆɲ
ɸʇɲʌɶʐʌʙʍɸɿ ʏɲ loyalty points ʏʉʐ ʃ.ʄʋ. Ȱʆɳ ʋɳʍɲ ʍʏɿɶʅɼ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʍɸ ʅɿɲ
ʋɸʌɿʉʖɼ ɷɸʆ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ ɹʆɲ (1) ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 2,20 ʏ.ʅ.
Ɉɲ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ, ʏɲ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ ʃɲɿ ʏɲ ʅʋɲʌ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʐʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐʎ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ɲʐʏʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ʃɲɿ ɷɿɹʋʉʐʆ ʏɲ ɸʆ
ʄʊɶʘ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʘʎ ɲʐʏʊʆʉʅɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ.
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ȳɿɲ ʏʉʆ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʊ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏɻʎ ɲʋʊ 24.4.20 ɸɶʃʐʃʄʀʉʐ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ
«ȿɼʗɻ ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ɿʉɶɸʆɸʀʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʄʉɿʅʙʇɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ

ʅʉʆɳɷʘʆ»,

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-

covid19.pdf ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʋʊ 23.4.20 ɸɶʃʐʃʄʀʉʐ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ «Ȱʌ. Ʌʌʘʏ: ȴ1(ɷ)/ ȳɅ ʉɿʃ. 26635 (ȰȴȰ:
9Ȼɉɍ465ɌɉɃ-9ȸɇ)».
Ɉɲ ʃɲɺʀʆʉ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɉʋʊʋʏʉʐ Ⱦʌʉʑʍʅɲʏʉʎ.
Ƀʌɿʍʅʊʎ ɸʆʊʎ (1) ʅɹʄʉʐʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɴɳʌɷɿɲ ʋʉʐ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ COVID-19. Ʉʄʉ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʋʉɿʊʎ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊʎ ʉ
ɳʆɽʌʘʋʉʎ ʃɲɿ ʋʙʎ ʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɼʍɸɿ ʅɲɺʀ ʏʉʐ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɳʏʉʅʉ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɼ
ʋɸʄɳʏɻʎ ɸʅʔɲʆʀʍɸɿ ʍʐʅʋʏʘʅɲʏʉʄʉɶʀɲ ʍʐʅɴɲʏɼ ʅɸ ʆʊʍʉ COVID-19 ʉɷɻɶɸʀʏɲɿ ʍɸ ʉʌɿʍʅɹʆʉ
ɲʋʉʅʉʆʘʅɹʆʉ ʃɲɿ ʃɲʄʙʎ ɲɸʌɿɺʊʅɸʆʉ ʖʙʌʉ, ʔʉʌɳɸɿ ʅɳʍʃɲ ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ ʃɲɿ ʃɲʄɸʀʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʉ
ʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ ɿɲʏʌʊʎ ɶɿɲ ʃʄɿʆɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ. Ȱʏʉʅɿʃʊʎ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ (set: ʅɳʍʃɲ ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ ɼ respirator, ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʋʌʉʍʙʋʉʐ/ʅɲʏɿʙʆ,
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼ ʌʊʅʋɲ, ɶɳʆʏɿɲ) ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ ʋʉʐ ɽɲ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏʉʑʆ ʏʉ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʊ. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋʉʖʙʌɻʍɻ ʏʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ʋʌʉʎ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ, ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ, ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʃɲɿ ɲʋʊʌʌɿʗɻ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ
ʐʄɿʃʙʆ

(ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ,

ʅɲʆʏɼʄɿɲ)

ʅɸ

ɲʍʔɲʄɼ

ʏʌʊʋʉ:

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-

perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʄʉʀʅʘʇɻʎ ɷɸʆ ʋʌʉʍɹʌʖɸʏɲɿ ɶɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲ.
ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ɲʋʊ ɿɲʏʌʊ ʃɲɿ ɸʋɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ʏʉʐ ɸʔʊʍʉʆ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ
ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʏʉʐ ȵɃȴɉ.
ʃɲɿ
ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ2/
ɲʍʋʀɷɲʎ ʋʌʉʍʙʋʉʐ.
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ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ Ɉȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ȾȰɈȰɇȾȸɁɏɇȵɏɁ ɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ ɅȰȻȴȻɏɁ ȸȿȻȾȻȰɇ 6 ȵɏɇ 16 ȵɈɏɁ, ȰɈɃɀɏɁ
ɀȵ ȰɁȰɅȸɆȻȵɇ (ȰʅɸȰ) ȾȰȻ ȸȿȻȾȻɏɀȵɁɏɁ ȰɈɃɀɏɁ ȾȰȻ ɀȵɈɆȰ ɅɆɃȿȸɎȸɇ ȾȰȻ ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸɇ ɈɃɉ
ȾɃɆɏɁɃȽɃɉ COVID-19

Α.
Οργάνωση
Ȱ. Ƀʌɶɳʆʘʍɻ
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʙʍɸʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ɽɸʌɿʆɼ ʋɸʌʀʉɷʉ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ
ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏɲ ʏʌɹʖʉʆʏɲ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʅɲʎ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿɷɻʅʀɲ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVȻD-19, ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɻ ʋʌʊɴʄɸʗɻ
ʉʌɶɲʆʘʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍɸ ʃɳɽɸ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ. ɇʏɲ ɶɸʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ
ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʙʍɸʘʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ:
1. Ƀʌɿʍʅʊʎ ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ ʍɸ ʃɳɽɸ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ, ʅɸ ʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏʉ ʃɲɽɼʃʉʆ ʏɻʎ
ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɶʉʆɹʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ
ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʏɻʆ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʐɽʐʆʙʆ ʍɸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉɷɻɶɿʙʆ
2. ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʏʉʐ ʐʄɿʃʉʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʆɲʄʘʍʀʅʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ʅɹʏʌʘʆ
ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ (ȰʅɸȰ) ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʏɲ
ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏɻʌɻɽʉʑʆ ʅɸ ʅɸɶɳʄɻ ʋʌʉʍʉʖɼ ɶɿɲʏʀ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ɲʐʏɳ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ
ɿɷɿɲɿʏɸʌʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʍʐʖʆɳ ʍʐʆʐʋɳʌʖʉʐʆ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʐɶɸʀɲʎ ʊʋʘʎ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ʃɲʌɷɿʉʄʉɶɿʃɳ,
ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɳ ʆʉʍɼʅɲʏɲ.
3. ɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʍʐʆʉɷʙʆ ȰʅɸȰ.
4. Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɿʃɼʎ ɺʘɼʎ ʅɸ ɸʋʀʃɸʆʏʌʉ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʅɿʃʌʙʆ ʃɲɿ ʍʏɲɽɸʌʙʆ
ʉʅɳɷʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍɸ ʊʄʉ ʏʉ ʔɳʍʅɲ ʏɻʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ ɲʆɳʅɿʇɻʎ ʏʉʐʎ.
ȵɿɷɿʃɳ

ɶɿɲ

ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʏʉ

ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲʎ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍʏɲɽɸʌʊ ʃɲɿ ʆɲ ʅɻʆ ɸʆɲʄʄɳʍʍɸʏɲɿ.
5. Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ, ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɿɲʏʌʉʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼ ʉʅɳɷɲ, ʅɸ ɸɶʌɼɶʉʌʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ
ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ ʅɸ ʍʐʅɴɲʏɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19.
6. ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʐʋʊʋʏʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʏʉʆ ȵɃȴɉ.
7. Ȱʆɳʌʏɻʍɻ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʃɲɿ ʍʐʖʆɳ ɸʋɿʍʃɸʋʏʊʅɸʆɲ ʍɻʅɸʀɲ, ɹʆʏʐʋʉʐ ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ (ʋ.ʖ.
ɲʔʀʍɸʎ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋɸʆɽʑʅɿʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ,
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 (ʐɶɿɸɿʆɼ ʖɸʌɿʙʆ, ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼ ʐɶɿɸɿʆɼ, ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʃ.ʏ.ʄ.).
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8. Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʉʅɳɷʘʆ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʍʉɴɲʌɼ ʆʊʍɻʍɻ ʃɲɿ
ɸʋɿʋʄʉʃɹʎ ɲʋʊ COVID-19.
x

ɀɹʄɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʅɳɷɸʎ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɽɲ
ʅʋʉʌʉʑʍɲʆ ʆɲ ɸʌɶɲʍʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻ ʍʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʏʉʐ ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ
ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʍɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɽɲ ʏʉʐʎ ɸʃɽɹʏɸɿ ʍɸ ɳʅɸʍɻ
ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʃɲɿ ɽɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ɹʃɽɸʍɻʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ ʃʉʌʘʆʉʁʊ
(ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲ, ɲʏʉʅɿʃʊ ɶʌɲʔɸʀʉ ʃ.ʏ.ʄ.).

x

Ⱦɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʅɸ ʐʋʉʃɸʀʅɸʆɲ ʆʉʍɼʅɲʏɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ,
ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʌɻʏɼ, ɹɶɶʌɲʔɻ ʍʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʏʉʐ ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ʏʉʐʎ.

x

Ⱦɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ʍʏʉ ʍʏɸʆʊ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ʍɸ
ʉʅɳɷɲ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʋʌʉʍɸʃʏɿʃʉʀ ʙʍʏɸ ʆɲ ʅɻʆ ɸʃɽɹʍʉʐʆ ʏɲ
ɳʏʉʅɲ ɲʐʏɳ ʍʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʄʉʀʅʘʇɻʎ.

x

ȵɿɷɿʃɳ

ɶɿɲ

ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ

ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʅʉʌɿɲʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ SARS-CoV-2 ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʃɲɿ
ʏʉʐʎ ʍʐʆʉɷʉʑʎ/ʔʌʉʆʏɿʍʏɹʎ ʏʉʐʎ, ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ɸʀʃʉʍɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (24) ɹʘʎ ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ɷʑʉ
(72) ʙʌɸʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ. ȵʋʀʍɻʎ, ʅʉʌɿɲʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʆɲ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ʍʏɲɽɸʌɳ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ʍʏʉ
ʏɹʄʉʎ ʏɻʎ ʃɳɽɸ 10ɼʅɸʌɻʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʏɻʎ ɸʋʊʅɸʆɻʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ʐʋʉɷʉʖɼ ʏɻʎ ʆɹɲʎ ʉʅɳɷɲʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ.

Β.ȳɸʆɿʃɹʎ
Γενικέςɲʌʖɹʎ
αρχές
Ȳ.
1. Ȱʋʉʔʐɶɼ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ
x

Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɽɲ ɸʌɶɲʍʏɸʀ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʆɼʅɸʌʉ ʃɲɿ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ɶɿɲ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19 ʃɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍɹʄɽɸɿ ɶɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ɸʄɸʑɽɸʌʉ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ. Ƀɿ ɶʉʆɸʀʎ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ɽɲ ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ɸʃ ʏʘʆ ʋʌʉʏɹʌʘʆ ʊʏɿ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ʋʉʐ ɽɲ ʔɿʄʉʇɸʆɻɽʉʑʆ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ ɷɸʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ʋʐʌɸʏʊ ɼ/ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʋʉʐ ɽɹʏʉʐʆ ʏɻʆ
ʐʋʉʗʀɲ ʄʉʀʅʘʇɻʎ COVID-19 ʃɲɿ ɽɲ ɹʖʉʐʆ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ɶɿɲ ɲʐʏɳ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐʎ.

x

ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʉ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʅɸ ʅʉʌɿɲʃɼ ɷʉʃɿʅɲʍʀɲ (PCR) ʄʀɶʉ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɳʔɿʇɻ ʃɳɽɸ
ʆɹɲʎ ʉʅɳɷɲʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ (ɲʆɳ ɷʑʉ ɸɴɷʉʅɳɷɸʎ).

x

ȸ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏɲɷɿɲʃɳ ʃɲɿ ʅɸ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɲʋʉʔɸʐʖɽɸʀ ʉ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʊʎ. ɇʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ɲʋʊ ɸʃʋɲɿɷɸʐʅɹʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʅɸ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʋʉʐ ɽɲ ɸʍʏɿɳɺɸɿ ʍɸ ʏʌʀɲ ɽɹʅɲʏɲ: ɲ) ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ (ʋʐʌɸʏʊʎ,
ɴɼʖɲʎ, ʃɲʏɲʌʌʉɼ, ʔɲʌʐɶɶɲʄɶʀɲ, ɷɿɳʌʌʉɿɸʎ, ɹʅɸʏʉɿ, ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ, ʃ.ʏ.ʄ.), ɴ) ʏʉ ɿʍʏʉʌɿʃʊ ɸʋɲʔɼʎ
ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ ɷɸʃɲʏɹʍʍɸʌɿʎ (14) ɻʅɹʌɸʎ ʅɸ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʃʌʉʑʍʅɲ COVID-19. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɽɸʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ɷɸʆ ɽɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʃɲɿ ɽɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ɶ) ɸɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ, ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʅʉʌɿɲʃɼʎ ɷʉʃɿʅɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʏʉʐ ɿʉʑ SARS-CoV-2 ʃɲɿ ɿɲʏʌɿʃɼ ɶʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ʏʉʐ ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ɶɿɲ ʏɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʅɳɷɲ ʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ.
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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.

x

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.

x

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 αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε
περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19.

x

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:
x

Για τους ενήλικες/υπερήλικες κατασκηνωτές απαγορεύονται οι επισκέψεις.

x

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.

x

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.
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2. Μέτρα κοινωνικών αποστάσεων
2.1 Διαμονή
x

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.

x

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

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

x

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.

x

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 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
x

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

x

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.

x

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
x

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

x

Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

x

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

x

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
x

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

x

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/wpcontent/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf).
x

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.
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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.

x

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

x

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-environmentalsurfaces-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,

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

31473

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.

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

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.

x

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.

x

Ειδοποιείται ο γονέας/κηδεμόνας/συγγενής για να παραλάβει τον κατασκηνωτή.

x

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.

x

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).
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Αν το τεστ είναι θετικό:
x

Ενημερώνεται άμεσα ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης και ο ΕΟΔΥ.

x

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.).

x

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-apolimansi14-05-20.pdf).

x

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:
x

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 VII
ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και στο πλαίσιο της 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 της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ, σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19:
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Γήπεδο για 11 Χ 11
Γήπεδο για 7 Χ 7
Γήπεδο για 5 Χ 5

80 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και
των ζωνών ασφαλείας)
40 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και
των ζωνών ασφαλείας)
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
30 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και
καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης/χειροσφαίρισης του περιβάλλοντος χώρου)
Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις
x 1 άτομο ανά 12 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και
x 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα άνω των 600 τ.μ.
Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια
x 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα πρώτα 400 τ.μ. και
x 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα άνω των 400 τ.μ.
Γυμναστήρια με όργανα
x 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για στατικές ασκήσεις
x 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για κινητικές ασκήσεις
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25
Έως 16 άτομα ανά διαδρομή ή 160 άτομα συνολικά
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20
Έως 16 άτομα ανά διαδρομή ή 128 άτομα συνολικά
Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 ή 33 Χ 21
Έως 10 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 25μ.
Έως 13 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 33μ.
ή 120 άτομα συνολικά (χωρίς διαδρομές)
Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 ή 25 Χ 12
Έως 10 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά
Μικρότερες διαστάσεις
1 άτομο ανά 5 τ.μ. επιφάνειας νερού*
ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25
Έως 13 άτομα ανά διαδρομή ή 130 άτομα συνολικά
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20
Έως 13 άτομα ανά διαδρομή ή 105 άτομα συνολικά
Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 ή 33 Χ 21
Έως 8 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 25μ.
Έως 10 άτομα ανά διαδρομή στη διάσταση των 33μ.
ή 90 άτομα συνολικά (χωρίς διαδρομές)
Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 ή 25 Χ 12
Έως 7 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά
Μικρότερες διαστάσεις
1 άτομο ανά 8 τ.μ. επιφάνειας νερού*
*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
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Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ VIII

Ȱ/Ȱ:………………………… (2)
ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………….. (1)
ɅɆȰɂȸ ȵɅȻȲɃȿȸɇ ɅɆɃɇɈȻɀɃɉ ȾȰȻ ȰɁȰɇɈɃȿȸɇ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ (3)
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʄɸɶʖʉʅɹʆʉʐ: (4)
Ʉʆʉʅɲ:
Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏʌʊʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱ.ȴ.Ɉ. ɼ ȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ:
ȰɌɀ:
ȴ/ʆʍɻ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:
T.K.:
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ: (5)

ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ʉʆʉʅɲ ɀɻʏʌʊʎ:
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
ȵʃɷ. Ȱʌʖɼ:
ȴɃɉ:
Ʌʊʄɻ:

ȵʋʘʆʐʅʀɲ:
ȰɌɀ:

ȴɃɉ:

ȴ.ʆʍɻ:

Ʌʊʄɻ:

T.K.:

1. Ƀ/ȸ ………………………………………………………………………………………………………… (6)
ȶʖʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ:
ʏɻʆ ɲʋʊ 1-5-2020 Ʌʌɳʇɻ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (ɌȵȾ Ȱ’ 90),

ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʏɻʆ …..../…..../…….., ɻʅɹʌɲ ………… ʃɲɿ ʙʌɲ ……
ʍʏ………………………… ɸʋʀ ʏɻʎ ʉɷʉʑ ……..………..ɲʌ……….. (7)
ȵʋɿɴɳʄʄʉʐʅɸ
ʍʏʉʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʊʖʌɸʉ, ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʑʗʉʐʎ ………………………………. ɸʐʌʙ (……………………..€), ɷɿʊʏɿ ʃɲʏɸʄɼʔɽɻ ʆɲ
........................................................................................................................................................................................................
............................(8), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ………………………………… (….) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ (9) ʃɲʏɳ
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ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ʏɸʍʍɲʌɲʃʉʍʏʉʑ ʏɸʏɳʌʏʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ 1.5.2020 Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
(ɌȵȾ Ȱ’ 90).
Ƀ ɅȰɆȰȲȰɈȸɇ

(10)

Ƀ ȲȵȲȰȻɏɇȰɇ

(11)

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ȰɆɁȸɇȸɇ ɅȰɆȰȿȰȲȸɇ/ ɉɅɃȳɆȰɌȸɇ (12)

ɃȴȸȳȻȵɇ ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɇ
1.
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ:
- Ɉʀʏʄʉʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ (ʋ.ʖ. ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ʌʉʄʀʏɻ, ȵʄʄɻʆɿʃɼ Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲ, ȴ/ʆʍɻ ȱʅɸʍɻʎ ȴʌɳʍɻʎ Ȱʏʏɿʃɼʎ)
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
- Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ.
2.

Ȱʌɿɽʅɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲ/ɲ ɲʆɳ ʏʌʀɲ (3) ɲʆʏʀʏʐʋɲ.

3.

ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɸɳʆ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.

4.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

5.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

6.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʉ ɴɲɽʅʊʎ, ʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ.

7.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ, ɻ ɻʅɹʌɲ, ɻ ʙʌɲ ʃɲɿ ʉ ʏʊʋʉʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ.

8.

Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀʍɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

9.

ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɸɳʆ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.

10.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ ɼ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ/ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ Ɍʉʌɹɲ.

11.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

12.
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɳʌʆɻʍɻʎ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ȳȻȰ ɈɃɁ ȵȿȵȳɍɃɀȵɁɃ
Ɉʉ ɲʆʏʀʏɿʅʉ ʏʉʐ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
1.
ɸʋʀɷʉʍɻʎ ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,
ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʋɲʌɳɴʉʄʉʐ (e-ʋɲʌɳɴʉʄʉ) ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ, ɸʀʏɸ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ https://www.gsis.gr/e-paravolo (Ɍʉʌɹɲʎ ȵʄʄɻʆɿʃʊ
ȴɻʅʊʍɿʉ/Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲ ʋɲʌɳɴʉʄɲ), ɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ Ʌʉʄɿʏʙʆ (Ⱦ.ȵ.Ʌ.) ɼ ʏɿʎ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ɼ ʏɿʎ ʃɲʏɳ
ʏʊʋʉʐʎ ȴ.Ƀ.ɉ. Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ɸʇʊʔʄɻʍɻʎ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʍʏɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʋʉʐ
ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ɹʆʏʐʋʉ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ
ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ.
2. Ƀ ʋɲʌɲɴɳʏɻʎ ɹʖɸɿ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ɸʆʏʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɸʋʀɷʉʍɻʎ
ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ, ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʏɿʎ ɹɶɶʌɲʔɸʎ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʍʏʉʆ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ʏɻʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʌʖɼʎ ʅʊʆʉ ɷɿɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ :
…….…………………............, ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ (1).
3. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʋɳʌʉɷʉ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ɶɿɲ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ, ʏʉ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ
ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ. ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ʏʉʐ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ, ʊʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ.
4. ȸ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʘʆ ɹɶɶʌɲʔʘʆ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ ɷɸʆ ɲʆɲʍʏɹʄʄʉʐʆ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ
ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ/ʔʉʌɹɲ, ʊʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ.

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

Ȱʌʖɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȰɌɀ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 1ɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 2ɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ
ɇʑʆʉʄʉ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍɸ ɸʐʌʙ

ɇʑʆʉʄʉ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍɸ ɻʅɹʌɸʎ
ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ȵʅʋʉʌʀʉʐ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ⱦɲʏɲʆɲʄʘʏɼ

Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ IX
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ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 1: ȋȫȡȠȢ İıĲȓĮıȘȢ ȝİ ʌȜİȣȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ (Ȇ) țĮȚ ȐȞȠȚȖȝĮ ȪȥȠȣȢ (Ȋ)  2 ȝȑĲȡĮ
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ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 2: ȋȫȡȠȢ İıĲȓĮıȘȢ ȝİ ʌȜİȣȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ (Ȇ) țĮȚ ȐȞȠȚȖȝĮ ȪȥȠȣȢ (Ȋ)  1 ȝȑĲȡȠ
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ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 3: ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȤȫȡȠȣ İıĲȓĮıȘȢ ȝİ ĮȞȠȓȖȝĮĲĮ ıİ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ.

31482
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ʉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 4: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ įİȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐșȚıȝĮ.
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31483

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ʉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 5: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮșȓıȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ıĲȠ ȑȞĮ İț ĲȦȞ
įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

31484
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 6: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȝİ țĮșȓıȝĮĲĮ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

31485

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

0,90

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

0,90

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 7: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ıİ İıȦĲİȡȚțȩ ȤȫȡȠ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ įİȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐșȚıȝĮ.

31486
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

1,20

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

1,20

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 8: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮșȓıȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ıĲȠ ȑȞĮ İț ĲȦȞ
įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

31487

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

1,80

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 9: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȝİ țĮșȓıȝĮĲĮ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

1,80

31488
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

9

9

9

9

ȂĮȚĲȡ

3

9

9

9

9

ǹǯ ȊȜȫȞ/
ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ

ȆȡȠȝȘșİȣĲȑȢ

9

5

9

9

6

ǼȟȦĲİȡȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ

ȁȠȚʌȠȓ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ

1.& 2. ȂȐıțĮ Ȓ ĮıʌȓįĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ.
3.
īȐȞĲȚĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ.
4.
ȂȐıțĮ ȩʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ țȠȚȞȩ Ȓ ȝİ ȐȜȜȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ.
5.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ țȠȚȞȩ.
6.
ȋȡȒıȘ ȝȐıțĮȢ İĳȩıȠȞ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ țȠȚȞȩ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȒȡȘıȘ ĮʌȩıĲĮıȘȢ.

ǹʌȠȜȪȝĮȞıȘ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȞĮȜȜĮȖȒ ʌİȜĮĲȫȞ

ȤİȡȚȫȞ

9

4

ǼıȦĲİȡȚțȠȓ
ȤȫȡȠȚ

ȉİȤȞȚțȠȓ
ʌȐȜȜȘȜȠȚ

ǵȜȠȚȠȚ
ȤȫȡȠȚ

9

9

9

9

ȈİȡȕȚĲȩȡȠȚ

5. ȊȖȚİȚȞȒ

9

9

ȂȐȖİȚȡȠȚ
ȕȠȘșȠȓ

9

9

9

ǻȚȠȚțȘĲȚțȑȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ


ȆȡȠıȦʌȚțȩ
țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ


4. īȐȞĲȚĮ

ĮʌȩıĲĮıȘȢ

3. ȉȒȡȘıȘ

9

9

2. ǹıʌȓįĮ
ʌȡȠıȫʌȠȣ

ȉĮȝİȓȠ

9

ReceSWLRQ

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ȉȡȠĳȓȝȦȞ

1. ȂȐıțĮ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 10

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

31489

31490

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3099/26.07.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02030992607200084*

