
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56462 Τεύχος B’ 4214/13.09.2021

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Δημόσιες υπηρεσίες 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία 
καθορίζεται με βάση τη φύση των 
καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες 
κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει 
προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε 
υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της 
παρούσας. 

 Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις 
ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 2.1 – 
2.9 της περ. 2 της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υγείας και 
Εσωτερικών, Β’ 4011), επανέρχονται στην 
εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία. 
 

 Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις 
ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 – 
1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υγείας και 
Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία 
τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις 
που δεν έχουν επαφή με κοινό.  

 
 Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η 
αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις, 
αναλόγως της κατηγορίας κινδύνου όπου 
ανήκει. 
 

 Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά 
προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν 
προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων 
πάντα των μέτρων προστασίας και της 
αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 16 τ.μ. και με 
υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε 
εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι 
απαιτούμενες αποστάσεις.  

 Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. 

 Συνεδριάσεις  των συλλογικών οργάνων και 
διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω 
τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της 
απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη 
συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη 
λειτουργία συλλογικών οργάνων που 
διενεργούν διαδικασίες στις οποίες 
προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται 
είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς 
τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε 
συνέντευξη είτε δια ζώσης εφόσον πληρούται 
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το ως άνω όριο. Σε περίπτωση διενέργειας 
συνέντευξης εξ αποστάσεως το συλλογικό 
όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις 
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με 
την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη 
μη υποβοήθησή του από εξωγενείς 
παράγοντες. 

 Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική 
παρουσία, χωρίς τον περιορισμό ατόμων του 
προηγούμενου σημείου, αποκλειστικά για 
πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 10, και νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 10, τηρουμένων των 
υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) 
μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, 
αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) 
τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού]. 

 Τα επιμορφωτικά προγράμματα του Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) δύνανται να 
υλοποιούνται με φυσική παρουσία, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των μέτρων του 
σημείου 8.  

2. Ιδιωτικές επιχειρήσεις 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.  
Ειδικώς για τους εργαζόμενους στην 
εστίαση, στις τουριστικές επιχειρήσεις, 
στις μεταφορές, στις τηλεοπτικές, 
κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές 
και χορευτικές παραγωγές, όπως και για 
τους εκπαιδευτικούς και 
πανεπιστημιακούς, ο διαγνωστικός 

 Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την 
παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του 
έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

 Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε 
ομάδες αυξημένου κινδύνου με  παροχή 
τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο 
εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό. 

 Το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία 
καθορίζεται στο 20%. 

 Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες 
περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, 
εξαιρουμένων των τραπεζών και των 
περιπτώσεων στις οποίες δεν δύναται να 
προγραμματισθεί ραντεβού [επιχειρήσεις 
ταχυμεταφορών, ελληνικών ταχυδρομείων 
(ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.] 

 Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. 

 Διενέργεια συναντήσεων εργασίας 
τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56464 Τεύχος B’ 4214/13.09.2021

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου 
διενεργείται, υπό τους ίδιους όρους, 
δύο (2) φορές την εβδομάδα.  

μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) 
ατόμων. 

3. Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά 
δικαστήρια, Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών  

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

 Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 κατά 
την είσοδο στα δικαστήρια, τις 
εισαγγελίες, τα στρατιωτικά 
δικαστήρια, τα έμμισθα και άμισθα 
υποθηκοφυλακεία, καθώς και στα 
πάσης φύσεως κτηματολογικά 
γραφεία και υποκαταστήματα του 
φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» 
και την Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών, τα φυσικά πρόσωπα 
(δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί 
υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης 
φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) 
υποχρεούνται να επιδεικνύουν: 

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10 ή 

[β] πιστοποιητικό νόσησης, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10 ή 

[γ] βεβαίωση αρνητικού 
εργαστηριακού ελέγχου για 
κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο 
PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη 
λήψη στοματοφαρυγγικού ή 
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την 
είσοδο είτε ελέγχου ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα 
οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10. 

Οι ως άνω υποχρεώσεις 
καταλαμβάνουν ανηλίκους από 
δώδεκα (12) ετών και άνω. 

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών, δύνανται να 

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στα δικαστήρια, στις 
εισαγγελίες και στα στρατιωτικά δικαστήρια 
ισχύουν τα κάτωθι: 

 Μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα στην αίθουσα. 
Κατ' εξαίρεση ο αριθμός των ατόμων στην 
αίθουσα μπορεί να υπερβεί τα δεκαπέντε (15), 
εάν, κατά την κρίση του προεδρεύοντος του 
δικαστηρίου, η παρουσία των ατόμων αυτών 
είναι απολύτως αναγκαία, στις δίκες που 
διεξάγονται σύμφωνα με την παρούσα.  

 Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου. 

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

 Οι διασκέψεις, καθώς και η διεκπεραίωση 
οποιασδήποτε ενέργειας, που αφορά τη 
λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών και των 
εισαγγελιών γίνονται, εφόσον είναι εφικτό και 
εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογικών 
μέσων. Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης 
διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η 
διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας 
δικασίμου γνωστοποιούνται από τον 
γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό 
Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου και, αν το 
Δικαστήριο διαθέτει ιστοσελίδα, αναρτώνται 
και σε αυτήν. 

 Η επιμορφωτική δραστηριότητα της ΕΣΔι 
διενεργείται είτε με φυσική παρουσία είτε 
μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e:presence 
ή της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE. Με 
απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔι 
καθορίζεται, κατά περίπτωση, ο τρόπος 
διενέργειας της δραστηριότητας αυτής. 
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προσκομίζουν, εναλλακτικά, 
δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self-test) τελευταίου 
εικοσιτετραώρου, στην οποία 
προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, 
ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, 
είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν 
απαιτείται φυσική παρουσία του 
γονέα ή κηδεμόνα. 

 Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, αρκεί η 
επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος 
self-test  για αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε 
χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών πριν από την είσοδο των 
φυσικών προσώπων στις ως άνω 
υπηρεσίες, στις κάτωθι 
περιπτώσεις:  

o Κατάθεση στα αστικά ή στα 
διοικητικά δικαστήρια, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν 
εξαιρετικά επείγοντα 
χαρακτήρα:  
α) αίτησης προσωρινής 
δικαστικής προστασίας 
(ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση 
αναστολής κ.λπ.) με αίτημα 
προσωρινής διαταγής ή  
β) αίτησης εκούσιας 
δικαιοδοσίας με αίτημα 
προσωρινής διαταγής ή 
γ)  αυτοτελούς αιτήματος 
προσωρινής διαταγής,  

o Συζήτηση προσωρινής 
διαταγής 

o Κατάθεση και συζήτηση 
αγωγών του άρθρου 22 του ν. 
1264/1982 (A’ 79) 

o Παράσταση πληρεξουσίων 
δικηγόρων, κατηγορουμένων 
και μαρτύρων ενώπιον 
Εισαγγελέα ή και Ανακριτή σε 
ποινικές υποθέσεις 
διαδικασίας αυτοφώρου, 
πλημμελημάτων και 
κακουργημάτων.  

 Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α], 
[β] και [γ], καθώς και η δήλωση 
αποτελέσματος self-test 
επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη 
μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω 
κινητής συσκευής του φυσικού 
προσώπου στην είσοδο των ως άνω 

 Επιτρέπεται στους αδειοδοτημένους Φορείς 
Κατάρτισης Διαμεσολάβησης η διενέργεια του 
προγράμματος βασικής εκπαίδευσης με 
φυσική παρουσία. Με απόφαση του 
Διευθυντή του εκάστοτε Φορέα Κατάρτισης 
Διαμεσολάβησης καθορίζονται οι 
λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο 
λειτουργίας του προγράμματος βασικής 
εκπαίδευσης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
βασικής εκπαίδευσης επιτρέπεται για τους 
εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και το 
λοιπό προσωπικό του φορέα με την 
υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδό τους  
στο εκπαιδευτήριο: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας ή 

[β] βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού 
ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο 
PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη 
στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 
επιχρίσματος εντός των τελευταίων 
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την 
προγραμματισμένη ημέρα παράδοσης 
μαθήματος είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την 
προγραμματισμένη ημέρα παράδοσης 
μαθήματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 10 ή 

[γ] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 10. 

 Με απόφαση του Προϊσταμένου των 
υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών 
γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των 
Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης, 
Ρόδου και Κω-Λέρου ορίζονται όλες οι 
αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της 
υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, 
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 
συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα 
διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων 
χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο 
μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που 
τηρούνται υπ’ ευθύνη του Προϊσταμένου, 
ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19. 
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υπηρεσιών σε προσωπικό εταιρειών 
φύλαξης (security) ή σε 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό της 
εκάστοτε υπηρεσίας, οι οποίοι τα 
σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της 
ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 
του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free 
GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο 
αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη 
χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), 
τα πρόσωπα του προηγούμενου 
εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή. 
Στα πρόσωπα (δικαστικοί 
λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, 
δικηγόροι, πάσης φύσεως 
εργαζόμενοι, πολίτες) που δεν είναι 
εφοδιασμένα με το κατάλληλο 
πιστοποιητικό απαγορεύεται η 
είσοδος στις ως άνω υπηρεσίες. 

 
4. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, 

διαγνωστικά κέντρα και κέντρα 
αποκατάστασης 

Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε 
αναστολή άσκησης των καθηκόντων του 
ή η εργασία του οποίου δεν γίνεται 
δεκτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 
του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και κατά τη 
διάρκεια του χρονικού διαστήματος 
αυτού νόσησε από κορωνοϊό Covid-19 
ισχύουν τα εξής:  

o Ο εργαστηριακός μοριακός 
έλεγχος (PCR) του 
συμπτωματικού εργαζόμενου 
γίνεται σε δημόσια δομή.  

o Σε περίπτωση που ο πρώτος 
εργαστηριακός έλεγχος έχει 
γίνει σε ιδιωτική δομή 
επιβεβαιώνεται εντός 
εικοσιτετραώρου σε δημόσια 
δομή υγείας.  

o Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση 
εκ των προτέρων ληφθέντος 
δείγματος και η δειγματοληψία 
διενεργείται εντός της 
δημόσιας δομής με παρουσία 
περισσότερων του ενός (1) 
ατόμων με αρμοδιότητα 
δειγματοληψίας. 

 Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή 

 Πραγματοποίηση προγραμματισμένων 
(τακτικών) χειρουργείων σε ποσοστό το οποίο 
καθορίζεται από τον εκάστοτε υγειονομικό 
σχηματισμό (Νοσοκομεία, Υγειονομικές 
Περιφέρειες κ.λπ.). 

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

 Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή 
ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν 
υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για 
κορωνοϊό COVID-19. 

 Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή 
ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση 
ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει 
αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο 
με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών 
(rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών 
πριν την εξέταση. 

 Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 10 και οι νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 10, συνοδοί ασθενών υπόκεινται 
σε εργαστηριακό έλεγχο με τη χρήση ταχέων 
αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) εντός 
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 σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους 
σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας. 

 Οι μη εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών, 
υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για 
κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός 
σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους 
σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα 
των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται 
μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR 
του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118).  

5. Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, 
κέντρα χρονίως πασχόντων, Κέντρα 
Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
(ΚΑΠΗ), δομές και ξενώνες φιλοξενίας 
ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, οικοτροφεία, 
ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας 
αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης 
αντιμετώπισης της φτώχειας 
(υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά 
παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, 
συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας, 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία 
(ΚΔΑΠμεΑ) και κέντρα κοινότητας, 
στρατόπεδα  

Οι υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής 
υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες 
οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 
λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις 
διαδικασίες του Παραρτήματος Ι, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.  

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

 Ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές μονάδες 
φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων 
με αναπηρία, ήτοι: 

(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης 
του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125). 

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 
άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του 
ν. 2072/1992. 

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία 
Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825). 

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 
5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213). 

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 
631/1974 (Α’ 271). 

(στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 
16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή 
άτομα με αναπηρία. 

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων 
του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού 
Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 
4898). 

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου 
Κανονισμού Παροχών Υγείας. 

(θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 
861/1979 (Α’ 2). 

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
της απόφασης του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας υπό στοιχεία 
Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397). 

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας 
Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β’ 789). 
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Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε 
αναστολή άσκησης των καθηκόντων του 
ή η εργασία του οποίου δεν γίνεται 
δεκτή κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 206 
του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και κατά τη 
διάρκεια του χρονικού διαστήματος 
αυτού νόσησε από κορωνοϊό Covid-19 
ισχύουν τα εξής:  

o Ο εργαστηριακός μοριακός 
έλεγχος (PCR) του 
συμπτωματικού εργαζόμενου 
γίνεται σε δημόσια δομή.  

o Σε περίπτωση που ο πρώτος 
εργαστηριακός έλεγχος έχει 
γίνει σε ιδιωτική δομή 
επιβεβαιώνεται εντός 
εικοσιτετραώρου σε δημόσια 
δομή υγείας.  

o Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση 
εκ των προτέρων ληφθέντος 
δείγματος και η δειγματοληψία 
διενεργείται εντός της 
δημόσιας δομής με παρουσία 
περισσότερων του ενός (1) 
ατόμων με αρμοδιότητα 
δειγματοληψίας. 
 

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) 
του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και 

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»: 
υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 για όλο το προσωπικό 
(ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό 
και υποστηρικτικό προσωπικό), σύμφωνα με 
το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες 
υπουργικές αποφάσεις. 

 Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα 
χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες 
φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, 
οικοτροφεία: Λειτουργία με υποχρεωτική 
τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και 
διαδικασιών του Παραρτήματος Ι(Α), το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ): Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση 
κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και 
διαδικασιών του Παραρτήματος 15, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ): Λειτουργία σύμφωνα 
με τις εξής εγκυκλίους της Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: α) την 
υπό στοιχεία Α.Π. 
Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691/22.5.2020 (ΑΔΑ: 
Ε8Π546ΜΤΛΚ-ΛΗΧ), β) την υπό στοιχεία Α.Π. 
Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.9.2020 (ΑΔΑ: 
ΨΛΣ446ΜΣΛΚ-ΧΒΧ) και γ) την υπό στοιχεία 
Α.Π. Δ11/Γ.Π.οικ.47270/2074/17.11.2020 
(ΑΔΑ: ΨΟ3Ω46ΜΤΛΚ-0ΘΓ).  

 Αναστολή επισκεπτηρίου 

 Λειτουργία δημοτικών Κέντρων Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) με τη 
συμμετοχή μόνο ωφελούμενων και 
εργαζομένων οι οποίοι α) είτε έχουν 
ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων 
(14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό 
COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 10, στον υπεύθυνο που ορίζεται από 
την εκάστοτε δομή, β) είτε επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα 
(30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο 
και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 10. Επιπλέον, ορίζεται 
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υπεύθυνος προαγωγής εμβολιασμού σε κάθε 
δομή και τηρείται αρχείο καταγραφής 
ωφελούμενων ανά ημέρα, τηρουμένων των 
ισχυόντων κανόνων προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης 
για άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με την 
παρ. 3.  

 Λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ανοιχτής φροντίδας και υποστήριξης 
ηλικιωμένων με τη συμμετοχή μόνο 
προσώπων που α) είτε έχουν ολοκληρώσει 
προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών 
τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και 
επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, β)  
είτε υπόκεινται, πριν την είσοδό τους στους 
χώρους αυτούς και με ευθύνη των εν λόγω 
δομών, σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο 
PCR ή σε έλεγχο με τη χρήση ταχέων 
αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test), γ) είτε 
επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον 
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί 
έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από 
αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10. 

 Η προσέλευση γίνεται κατόπιν ραντεβού, με 
την τήρηση όλων των αναγκαίων 
υγειονομικών μέτρων και για την παροχή 
αυστηρά των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Δεν 
επιτρέπεται η προσέλευση για λόγους 
ψυχαγωγίας ή για άσκηση κοινωνικής 
δραστηριότητας. 

6. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(ΚΥΤ), ανοιχτές δομές φιλοξενίας, 
καθώς και κάθε είδους δομή και χώρος 
υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών 
τρίτων χωρών 

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

Αναστολή εξόδου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, 
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της 
περιοχής όπου εδρεύει το ΚΥΤ ή η δομή. 
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7.  Σχολεία και πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικές δομές  

Παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος 
κατά το οποίο δεν αντίκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας, ειδικές 
διατάξεις σύμφωνα με:  

α) Την υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Λειτουργία των 
εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 
εργαστηριακών κέντρων και σχολικών 
εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - 
τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά 
Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. 
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής 
Τεχνών και Επαγγελμάτων, 
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων 
γλωσσών, φορέων παροχής 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων 
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 
συναφών δομών, Δημοσίων και 
Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2021-
2022 και μέτρα για την αποφυγή 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187). 
 

β) Την υπό στοιχεία 
111525/ΓΔ4/9.9.2021  υπουργική 
απόφαση «Παροχή σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης για το 
σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄ 4188). 

Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων 
και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή 
της παρούσας. 

 

 Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία όλων των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, 
ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων 
γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) της 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργία 
των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού 
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά 
Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της 
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων 
ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων 
και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των 
Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την 
έναρξη του σχολικού έτους 2021 - 2022 και 
μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία 
τους» (Β’ 4187). 

 Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των 
φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων 
γλωσσών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας 
και πρόληψης που ορίζονται στην υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (Β’ 4187) 
κοινή υπουργική απόφαση. Για τη συμμετοχή 
στο μάθημα, οι μαθητές/τριες, υποψήφιοι/ες 
και οι εκπαιδευτικοί των 
φροντιστηρίων/κέντρων ξένων γλωσσών που 
δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του 
τελευταίου εξαμήνου, επιδεικνύουν στον 
υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων 
γλωσσών, οι μεν μαθητές/τριες και 
υποψήφιοι/ες βεβαίωση αρνητικού 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που 
διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, οι 
δε εκπαιδευτικοί βεβαίωση αρνητικού 
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid 
test ή PCR) που διενεργείται δύο (2) φορές 
την εβδομάδα με δαπάνη τους. Για το λοιπό 
προσωπικό των φροντιστηρίων/κέντρων 
ξένων γλωσσών που δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση 
νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου 
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εφαρμόζεται αντιστοίχως ό,τι κάθε φορά 
ισχύει στον ιδιωτικό τομέα. 

 Λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών 
διαδικασιών που πραγματοποιούνται σε 
δομές εντός των Καταστημάτων Κράτησης, με 
φυσική παρουσία των 
εκπαιδευόμενων/καταρτιζόμενων και των 
εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 
κοινή υπουργική απόφαση. 

 Διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων στα 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) 
με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και 
εκπαιδευτών εντός εργαστηριακών χώρων 
(Εργαστηριακά Κέντρα, εργαστήρια εντός 
Ι.Ε.Κ, εξωτερικά εργαστήρια), για τα 
εργαστηριακά μαθήματα, για τα οποία η δια 
ζώσης εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την 
ολοκλήρωσή τους. Η ευθύνη της οργάνωσης 
των εργαστηριακών μαθημάτων και της 
λειτουργίας τους στους αντίστοιχους 
εργαστηριακούς χώρους, η επιλογή και 
απόφαση για την πραγματοποίηση δια ζώσης 
ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα 
εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και η 
τροποποίηση του προγράμματος, όπου 
κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη 
λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διευθυντή 
Ι.Ε.Κ.. 

 Διενέργεια πρακτικής άσκησης των 
καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. και των 
μαθητευομένων στις Επαγγελματικές Σχολές 
(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στο πλαίσιο 
του προγράμματος της μαθητείας σε 
εργασιακό χώρο. 

Η διενέργεια των εργαστηριακών μαθημάτων 
και της πρακτικής άσκησης κατά τα ανωτέρω 
επιτρέπεται σύμφωνα με τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 
κοινή υπουργική απόφαση. 

 Παρακολούθηση  του Προπαρασκευαστικού 
Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού 
Έτους-Τάξης Μαθητείας, με φυσική παρουσία 
των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτικών, 
σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και 
πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση. 

 Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Σ.Δ.Ε.) Α΄ και Β΄ Κύκλου, με φυσική παρουσία 
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των εκπαιδευόμενων/και των εκπαιδευτών, 
σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και 
πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση. Οι εκπαιδευόμενοι και οι 
εκπαιδευτές, καθώς και το εκπαιδευτικό και 
διδακτικό προσωπικό, οι οποίοι δεν έχουν 
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και όσοι δεν 
έχουν ιστορικό νόσησης εντός του τελευταίου 
εξαμήνου, υποβάλλονται με δαπάνη τους σε 
εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid ή 
PCR) δύο (2) φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης 
και Παρασκευής και έως σαράντα οκτώ (48) 
ώρες πριν από την προσέλευσή τους στην 
εκπαιδευτική δομή και προσέρχονται με την 
επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού 
αποτελέσματος. Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη 
εβδομάδα λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής 
δομής ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος (rapid 
ή PCR) διενεργείται έως και σαράντα οκτώ 
ώρες (48) πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης 
στην εκπαιδευτική δομή.  

 Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως 
διδασκαλίας κατ’ εφαρμογή της κοινής 
απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία  
111525/ΓΔ4/09.09.2021 «Παροχή σύγχρονης 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό 
έτος 2021-2022» (Β΄ 4188). 

 Επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων ανταλλαγής/ 
μετακίνησης/υποδοχής μαθητών/τριών και 
εκπαιδευτικών. Για τις χερσαίες και θαλάσσιες 
μεταφορές, καθώς και για τις αεροπορικές  
μετακινήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, των 
ημεδαπών/αλλοδαπών εκπαιδευτικών, καθώς 
και των ημεδαπών/αλλοδαπών 
μαθητών/τριών εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του σημείου 18 της παρούσας, οι οποίες 
αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιβίβασης του συνόλου των επιβατών,  
ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και η υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55002/9.9.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις εισόδου 
στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4186), όπως 
εκάστοτε ισχύει. Παράλληλα ισχύουν οι 
κανόνες του Παραρτήματος IV, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε κάθε 
περίπτωση, υπόχρεοι προσκόμισης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για τη 
μετακίνηση είναι όλοι οι ημεδαποί και 
αλλοδαποί εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες οι 
οποίοι/ες συμμορφώνονται, κατά την 
υποδοχή τους, και προς τα λοιπά μέτρα 
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πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων 
κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στη χώρα 
υποδοχής. 

 Πλήρης λειτουργία δομών καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης με δια ζώσης εκπαίδευση 
(ομαδικά, ατομικά μαθήματα και εξετάσεις) 
με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία 
Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 
(www.culture.gov.gr/el/announcements/SiteP
ages/announcements.aspx.). 

 Διδάσκοντες δομών καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως 
εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, υποβάλλονται 
υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο για 
κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές την 
εβδομάδα ίδια δαπάνη, με τη μέθοδο του 
ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). 

 Σπουδαστές/μαθητές άνω των δεκαοκτώ (18) 
ετών των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 
που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, 
κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
10, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε προληπτικό 
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές 
την εβδομάδα, με τη μέθοδο του ελέγχου 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test). 

 Σπουδαστές/μαθητές κάτω των δεκαοκτώ (18) 
ετών των δομών  καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 
που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, 
κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 
10, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο για 
κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές την 
εβδομάδα με τη μέθοδο του 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test). 

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των εργαστηριακών 
ελέγχων και η δήλωση για το self-test 
επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε 
ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του 
εργαζομένου/απασχολούμενου διδάσκοντος 
στον εργοδότη, ο οποίος τα σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του 
άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid 
Free GR.   

 Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου 
εισερχομένων/εξερχομένων στις δομές 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. 
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 Αερισμός αιθουσών δομών καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης και υποχρεωτική χρήση 
φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής 
αποτελεσματικότητας HEPA (High 
Efficiency Particulate Airfilter). 

 Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους 
εξετάσεων του άρθρου 19 της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (Β’ 4187) κοινής 
υπουργικής απόφασης. Η είσοδος στο 
εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την 
απλή επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου 
εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης 
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self 
test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 
από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 
σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση, η 
οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, αν 
είναι ενήλικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα του 
εάν πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον 
διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την 
εξεταζόμενο/η. Οι φορείς διοργάνωσης των 
εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά 
στο κάθε είδους προσωπικό που 
απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη 
διενέργεια των εξετάσεων είναι υπεύθυνοι 
για τη διενέργεια από το εν λόγω προσωπικό 
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid 
test ή PCR) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες 
πριν την εξέταση, με δική τους δαπάνη. Οι 
φορείς/εξεταστικά κέντρα οφείλουν να 
γνωστοποιήσουν τη διάρκεια λειτουργίας 
τους και τους κανόνες τήρησης υγιεινής στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
kiroseis_gge@mnec.gr της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. 

 Εξαιρετικώς επιτρέπεται, υπό την ευθύνη του 
εκπαιδευτικού κέντρου του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) και τηρουμένων 
των μέτρων προστασίας της υγείας για την 
αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19: 

α) η διενέργεια με φυσική παρουσία, της 
θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, των 
υποψηφίων μηχανοδηγών που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση για την 
απόκτηση άδειας μηχανοδηγού, 
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β) η διενέργεια με φυσική παρουσία της 
πρακτικής εκπαίδευσης για την απόκτηση 
πιστοποιητικού μηχανοδηγού, 

γ) η διενέργεια με φυσική παρουσία της 
θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των 
μηχανοδηγών για την απόκτηση 
πιστοποιητικού μηχανοδηγού. 

Οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις και εξετάσεις 
πραγματοποιούνται με την τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται 
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
(www.yme.gov.gr/). 

 Οι σχολές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων 
σκαφών, ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και οι 
παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, 
οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων 
μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις 
εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και 
ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν 
τηρώντας υποχρεωτικώς τους κανόνες 
λειτουργίας, τις απαιτήσεις και διαδικασίες 
του Παραρτήματος 11, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι 
εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση: α) 
άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, β) 
βεβαίωσης συνδρομής νομίμων 
προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη, γ) 
πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή 
υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, δ) 
άδειας χειριστή πηδαλιούχου και ε) άδειας 
ναυαγοσώστη, διενεργούνται τηρώντας 
υποχρεωτικώς τα διαλαμβανόμενα στο 
Παράρτημα του προηγούμενου εδαφίου. 

 Επιτρέπεται η δια ζώσης εκπαίδευση των 
Δοκίμων Αστυφυλάκων και των Συνοριακών 
Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή 
Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
τηρουμένων των μέτρων προστασίας της 
υγείας και αποφυγής διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

 

8. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Ε.Ι.)/Βιβλιοθήκες  

α) Ειδικές διατάξεις που θέτουν 
περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία 
των Α.Ε.Ι. και δεν αντίκεινται στην 
παρούσα, παραμένουν σε ισχύ. 

β) Κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών 
των Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται τα μέτρα που 

 Η διεξαγωγή των εξετάσεων των Α.Ε.Ι. κατά 
την επαναληπτική εξεταστική περίοδο 
Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021 πραγματοποιείται είτε με φυσική 
παρουσία, είτε εξ αποστάσεως σύμφωνα με 
τους όρους της υπό στοιχεία 
94102/Ζ1/29.7.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 3483). 

 Κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στο 
πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ 
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ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις (σημεία 1 και 2).  

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

δ) Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν 
και για τα Κολλέγια, καθώς και για τις 
Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. 

 

 

κύκλου πραγματοποιείται δια ζώσης, με την 
επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 
4485/2017 (Α΄ 114).  

 Η συμμετοχή των φοιτητών, των σπουδαστών, 
του τακτικού και έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού στη δια ζώσης εκπαιδευτική 
διαδικασία προγραμμάτων σπουδών κάθε 
κύκλου των Α.Ε.Ι. και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου 
Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι., με την 
επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων,  
πραγματοποιείται εφόσον:  

αα) Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό 
για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού, με ταυτόχρονο 
έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή 

αβ) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό 
για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση 
εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό 
COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση 
πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και 
εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 10 ή 

αγ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε 
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 
με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη 
λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 
επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test) δύο (2) φορές την εβδομάδα. Η 
αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού 
ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test 
αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής 
βεβαίωσης, με ταυτόχρονο έλεγχο 
ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 10. Ο εργαστηριακός 
έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές 
εβδομαδιαίως, πριν από την Τρίτη και την 
Παρασκευή αντιστοίχως και έως και είκοσι 
τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από τη 
συμμετοχή του φυσικού προσώπου στη δια 
ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Η δαπάνη για 
τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου 
βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο ή 

αδ) επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον 
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί 
έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από 
αυτόν, με ταυτόχρονο  έλεγχο 
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ταυτοπροσωπίας του κατόχου, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 10. 

 Επιτρέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων όλων των 
Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, για τις 
οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία 
και δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν εξ 
αποστάσεως, σύμφωνα με τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης που αναφέρονται 
στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4187), όπως 
εκάστοτε ισχύει.  

 Στις Δημόσιες Σχολές Μετεκπαίδευσης 
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Εμπορικού 
Ναυτικού δύναται να υλοποιούνται 
εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις 
πιστοποίησης και με εξ αποστάσεως 
μεθόδους.  

 Λειτουργία των πάσης φύσεως βιβλιοθηκών, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, 
με τη λειτουργία των αναγνωστηρίων εντός 
αυτών. 

 Επιτρέπεται η διοργάνωση επιστημονικών 
εκδηλώσεων υβριδικού χαρακτήρα 
(διαδικτυακή μετάδοση και περιορισμένη 
φυσική παρουσία στον χώρο της  Σχολής), 
καθώς και ημερίδων και συνεδρίων εντός των 
Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα του Παραρτήματος 13, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 Επιτρέπεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων 
αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με 
υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων 
και διαδικασιών του Παραρτήματος 17, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 

9. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί 
σταθμοί  

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 

 Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων 
λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του 
Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
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COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  

10. Χώροι λατρείας/θρησκευτικές τελετές 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους
θρησκευτικούς λειτουργούς, βοηθητικό
προσωπικό και εργαζόμενους που δεν
είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή
νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2
και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, οι
οποίοι 
παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία 
εντός ή εκτός των , με τη 
μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR)  ή με τη 
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε 
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

Τήρηση κανόνων λειτουργίας, 
απαιτήσεων και διαδικασιών του 
Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με 
ευθύνη των οικείων θρησκευτικών 
αρχών. 

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

Τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων,
ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους
θρησκευτικών τελετών, καθώς και
προσέλευση προσώπων για κατ’ ιδίαν
προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους
εσωτερικούς χώρους θρησκευτικής λατρείας
(κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και
εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και
παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών,
συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και
θρησκείας τηρουμένης της αναλογίας ενός (1)
ατόμου ανά 15 τ.μ. με ανώτατο όριο τα εκατό
(100) άτομα και ειδικώς στους εξωτερικούς
χώρους τηρουμένης της αναλογίας ενός (1)
ατόμου ανά 10 τ.μ., με απόσταση τουλάχιστον
δύο (2) μέτρων μεταξύ τους.

Υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας (μίας μη
ιατρικής και μίας υφασμάτινης) ή μίας μάσκας
τύπου Ν95.

Δυνατότητα α) τέλεσης κηδειών και των
σχετικών θρησκευτικών λειτουργιών και
λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών
εκδηλώσεων, β) τέλεσης γάμων υπό τις
ειδικότερες προβλέψεις του Παραρτήματος ΙΙΙ.

11. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, κλειστά 
μνημεία και χώροι διεξαγωγής 
εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών 
εκθέσεων 

Τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτισμού και τη 
Γενική Γραμματεία  Σύγχρονου 
Πολιτισμού και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 

Α.  Λειτουργία κλειστών χώρων: 

Δυνατότητα λειτουργίας είτε μόνο για
πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή
νοσήσει (αμιγείς χώροι) είτε, πλην αυτών,
και για τα πρόσωπα που προσκομίζουν
αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού
ελέγχου (rapid test) (μικτοί χώροι).

o Κανόνες λειτουργίας:

ΑΜΙΓΕΙΣ ΧΩΡΟΙ: 
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(www.culture.gov.gr/el/announcements
/SitePages/announcements.aspx.). 

o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των 
παρευρισκόμενων 

ΜΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των 
παρευρισκόμενων 

o Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ. 

o Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) 
ατόμων, εκτός αν πρόκειται για 
οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες 
και τέκνα),  οπότε ο αριθμός 
προσαυξάνεται ανάλογα.   

 Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν 
υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο 
και αναλόγως λειτουργίας του χώρου ως 
αμιγούς ή μικτού: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10, ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10 ή 

[γ] αποτελέσματος του ελέγχου 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το 
οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί 
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν 
την είσοδο στον χώρο, 

συνδυαστικά προς: 

[δ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα 
οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο 
αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου 
να διενεργείται έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω 
υπό [α] έως [γ]. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] 
έως [γ], επιδεικνύονται είτε σε 
έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του 
επισκέπτη, τα οποία ο αρμόδιος 
υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 
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4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. 
Eναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός 
προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα 
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε 
έγχαρτη μορφή. 

o Οι ως άνω υποχρεώσεις 
καταλαμβάνουν ανηλίκους από 
δώδεκα (12) ετών και άνω.  

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών, δύνανται να 
προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 
τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην 
οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε 
γονέας, ακόμα και μη έχων την 
επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν 
απαιτείται φυσική παρουσία του 
γονέα ή κηδεμόνα. 

 

Β.  Λειτουργία ανοιχτών (υπαίθριων) χώρων: 

Κανόνες λειτουργίας: 

o Ενάμισι (1,5) μέτρο απόσταση μεταξύ 
των παρευρισκόμενων 

o Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ. 

o Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20)  
ατόμων, εκτός αν πρόκειται για 
οικογένειες (συζύγους/συμβιούντες 
και τέκνα) ή έως σαράντα (40) 
ατόμων, εφόσον ο ξεναγός κατέχει 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 
τριάντα (30) ημέρες μετά από τον 
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του 
διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες μετά από αυτόν. Στη δεύτερη 
περίπτωση τα άτομα που 
ακολουθούν ξεναγό οφείλουν να 
επιδεικνύουν κατά την είσοδο: 

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10, ή 

[β] πιστοποιητικό νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν, 
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σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10 ή  

[γ] βεβαίωση αρνητικού 
εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό 
COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει 
διενεργηθεί είτε με τη λήψη 
στοματοφαρυγγικού ή 
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 
των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) 
ωρών πριν την προγραμματισμένη 
ώρα ξενάγησης είτε ελέγχου ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα 
οκτώ (48) ωρών πριν την 
προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης. Η 
αρνητική διάγνωση του 
εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο 
PCR και του ελέγχου ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου rapid test 
αποδεικνύονται με την επίδειξη 
σχετικής βεβαίωσης, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 10 

συνδυαστικά προς: 

[δ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα 
οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο 
αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου 
να διενεργείται έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω 
υπό [α] έως [γ]. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] 
έως [γ], επιδεικνύονται είτε σε 
έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του 
επισκέπτη, τα οποία ο αρμόδιος 
υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 
4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. 
Eναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός 
προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα 
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε 
έγχαρτη μορφή. 

Η ανωτέρω υποχρέωση καταλαμβάνει 
ανήλικους από δώδεκα (12) ετών και 
άνω. 
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12. Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, 
λοιπές παραστατικές τέχνες 

Τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη 
Γενική Γραμματεία Σύγχρονου 
Πολιτισμού και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 
(www.culture.gov.gr/el/announcements
/SitePages/announcements.aspx) 

 

 Α.  Λειτουργία των κλειστών χώρων 
(περιλαμβανομένων των γηπέδων) μόνο 
με καθήμενους με δυνατότητα της 
επιχείρησης να λειτουργήσει τον χώρο 
είτε μόνο για πρόσωπα που έχουν 
εμβολιασθεί ή νοσήσει (αμιγείς χώροι) 
είτε, πλην αυτών, και για τα πρόσωπα 
που προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα 
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) (μικτοί 
χώροι), υπό τους ακόλουθους όρους: 

ΜΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

o Πληρότητα έως πενήντα τοις εκατό 
(50%) και ανώτατο όριο δέκα χιλιάδες 
(10.000) άτομα. 

o Υποχρεωτική δημιουργία κενού 
χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως 
και τέσσερις (4) καθήμενους.  

o Ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται 
μαζί στις θέσεις καθήμενων μεταξύ 
των οποίων δεν μεσολαβεί κενός 
χώρος/κενή θέση. 

ΑΜΙΓΕΙΣ ΧΩΡΟΙ 

O    Πληρότητα ως εξής: 

- Για χώρους χωρητικότητας έως δύο 
χιλιάδες (2.000) άτομα πληρότητα 
ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%). 

- Για χώρους χωρητικότητας δύο 
χιλιάδων ενός έως πέντε χιλιάδων 
(2.001 – 5.000) ατόμων πληρότητα 
εβδομήντα τοις εκατό (70%). 

- Για χώρους χωρητικότητας άνω των 
πέντε χιλιάδων ενός (5.001) ατόμων 
πληρότητα εβδομήντα τοις εκατό 
(70%). 

 Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν 
υποχρεωτικής επίδειξης κατά την 
είσοδο και αναλόγως λειτουργίας του 
χώρου ως αμιγούς ή μικτού: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10, ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν, 
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σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10 ή 

[γ] αποτελέσματος του ελέγχου 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το 
οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί 
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν 
την έναρξη του ζωντανού θεάματος - 
ακροάματος 

συνδυαστικά προς: 

[δ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα 
οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο 
αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου 
να διενεργείται έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω 
υπό [α] έως [γ]. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] 
έως [γ], επιδεικνύονται είτε σε 
έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα 
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 
4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. 
Eναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός 
προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα 
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε 
έγχαρτη μορφή. 

 Οι ως άνω υποχρεώσεις 
καταλαμβάνουν ανηλίκους από 
δώδεκα (12) ετών και άνω.  

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών, δύνανται να 
προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 
τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην 
οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε 
γονέας, ακόμα και μη έχων την 
επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν 
απαιτείται φυσική παρουσία του 
γονέα ή κηδεμόνα. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ:  

o Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη 
διάρκεια της παράστασης. 
Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για 
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τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια 
των οποίων οι θεατές παραμένουν 
στις θέσεις τους. 

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

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

o Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν 
μεταξύ τους απόσταση ενός (1) 
μέτρου, με υποχρεωτική χρήση 
μάσκας και χρησιμοποιώντας ο 
καθένας το δικό του αναλόγιο. 

o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου. 

o Σύσταση χρήσης φίλτρων 
κατακράτησης σωματιδίων υψηλής 
αποτελεσματικότητας HEPA (High 
Efficiency Particulate Airfilter).  

o Σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτική 
ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό 
τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων 
που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός 
του χώρου, καθώς και της λειτουργίας 
του χώρου ως αμιγούς ή ως μικτού. 

 Β.  Λειτουργία ανοικτών (υπαίθριων) χώρων 
(πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των 
γηπέδων) μόνο με καθήμενους:  

O   Ποσοστό πληρότητας ως εξής: 

- Εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
πληρότητα για χώρους 
χωρητικότητας έως χιλίων (1.000) 
θέσεων, 

- εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
πληρότητα για χώρους 
χωρητικότητας έως πέντε χιλιάδων 
(5.000) θέσεων, 

- εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) 
πληρότητα για χώρους 
χωρητικότητας έως δεκαπέντε 
χιλιάδων (15.000) θέσεων. 

- Σε χώρους χωρητικότητας άνω των 
δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θέσεων 
τίθεται ανώτατο όριο δέκα χιλιάδων 
(10.000) θεατών.  
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o Υποχρεωτική ταξιθεσία για την 
τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις 
τους και την τήρηση κανόνων στην 
προσέλευση και αποχώρησή τους. 

o Ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται 
μαζί στις θέσεις καθημένων μεταξύ 
των οποίων δεν μεσολαβεί κενός 
χώρος/κενή θέση και μέριμνα για 
μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ 
θεατών που δεν έχουν προσέλθει 
μαζί. 

o Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη 
διάρκεια της παράστασης. 
Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για 
τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια 
των οποίων οι θεατές παραμένουν 
στις θέσεις τους. 

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

o Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν 
μεταξύ τους απόσταση ενός (1) 
μέτρου, με υποχρεωτική χρήση 
μάσκας και χρησιμοποιώντας ο 
καθένας το δικό του αναλόγιο. 

o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου. 

o Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή 
της επιχείρησης, με την κατάλληλη 
σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων 
που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει 
κατά το τελευταίο εξάμηνο (και 
αποκλειστικά ανηλίκων με self-test) 
με επιτρεπόμενο ποσοστό 
πληρότητας ογδόντα πέντε τοις εκατό 
(85%) και ανώτατο όριο δέκα 
χιλιάδων (10.000) θεατών, 
εφαρμοζόμενων αναλογικώς των 
προβλεπόμενων για την πιστοποίηση 
του εμβολιασμού ή της νόσησης στην 
περίπτωση των κλειστών χώρων.  

o Σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτική 
ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό 
τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων 
που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός 
του χώρου. 

13. Κινηματογραφικές προβολές 

Τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη 

 Α.  Λειτουργία κλειστών κινηματογραφικών 
αιθουσών (δωδεκάμηνης λειτουργίας) μόνο με 
καθήμενους με δυνατότητα της επιχείρησης 
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Γενική Γραμματεία Σύγχρονου 
Πολιτισμού και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού 
(www.culture.gov.gr/el/announcements
/SitePages/announcements.aspx) 

να λειτουργήσει τον χώρο είτε μόνο για 
πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει 
(αμιγείς χώροι) είτε, πλην αυτών, και για τα 
πρόσωπα που προσκομίζουν αρνητικό 
αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) 
(μικτοί χώροι), υπό τους ακόλουθους όρους: 

ΜΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

o Πληρότητα έως πενήντα τοις εκατό 
(50%). 

o Υποχρεωτική δημιουργία κενού 
χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως 
και τέσσερις (4) καθήμενους.  

o Ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται 
μαζί στις θέσεις καθήμενων μεταξύ 
των οποίων δεν μεσολαβεί κενός 
χώρος/κενή θέση. 

 

ΑΜΙΓΕΙΣ ΧΩΡΟΙ 

O   Πληρότητα ογδόντα πέντε τοις εκατό 
(85%). 

 Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν 
υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο 
και αναλόγως λειτουργίας του χώρου ως 
αμιγούς ή μικτού: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10 ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης που  
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10 ή 

[γ] αποτελέσματος του ελέγχου 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το 
οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί 
εντός σαραντα οκτώ (48) ωρών πριν 
την προβολή 

συνδυαστικά προς: 

[δ] αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα 
οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο 
αποδεικτικό ταυτότητας προκειμένου 
να διενεργείται έλεγχος 
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ταυτοπροσωπίας προς τα ανωτέρω 
υπό [α] έως [γ].  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] 
έως [γ], επιδεικνύονται είτε σε 
έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα 
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 
4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free. 
Eναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός 
προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα 
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε 
έγχαρτη μορφή. 

 Οι ως άνω υποχρεώσεις 
καταλαμβάνουν ανηλίκους από 
δώδεκα (12) ετών και άνω.  

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών, δύνανται να 
προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 
τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην 
οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε 
γονέας, ακόμα και μη έχων την 
επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν 
απαιτείται φυσική παρουσία του 
γονέα ή κηδεμόνα. 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΜΙΓΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ: 

o Απαγόρευση διαλείμματος κατά την 
προβολή 

o Υποχρεωτική ταξιθεσία για την 
τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις 
τους 

o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου 

o Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή 
ψηφιακό τρόπο του μέγιστου 
αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να 
βρίσκονται εντός του χώρου 
προβολής, καθώς και της λειτουργίας 
του χώρου ως αμιγούς ή ως μικτού. 

o Σύσταση χρήσης 
φίλτρων κατακράτησης 
σωματιδίων υψηλής 
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αποτελεσματικότητας HEPA (High 
Efficiency Particulate Airfilter). 

 

o Β.  Λειτουργία ανοικτών (θερινών) 
κινηματογράφων, μόνο με καθήμενους, υπό 
τους ακόλουθους όρους: 

o Υποχρεωτική δημιουργία κενού 
χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως 
και τέσσερις (4) καθήμενους, κατά 
τρόπο ώστε η πληρότητα να μην 
υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις 
εκατό (75%). 

o Ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται 
μαζί στις θέσεις καθήμενων μεταξύ 
των οποίων δεν μεσολαβεί κενός 
χώρος/κενή θέση και μέριμνα για 
μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ 
θεατών που δεν έχουν προσέλθει 
μαζί. 

o Απαγόρευση διαλείμματος κατά την 
προβολή 

o Υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου 

o Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή 
ψηφιακό τρόπο του μέγιστου 
αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να 
βρίσκονται εντός του χώρου 
προβολής. 

o Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή 
της επιχείρησης, με την κατάλληλη 
σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων 
που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει 
κατά το τελευταίο εξάμηνο (και 
αποκλειστικά ανηλίκων με self-test), 
με επιτρεπόμενο ποσοστό 
πληρότητας ογδόντα πέντε τοις εκατό 
(85%), εφαρμοζόμενων αναλογικώς 
των προβλεπόμενων για την 
πιστοποίηση του εμβολιασμού ή της 
νόσησης στην περίπτωση των 
κλειστών αιθουσών. 

14. Πρόβες, ρεπεράζ και εν γένει 
προεργασίες γυρισμάτων 
οπτικοακουστικών παραγωγών, 
γυρίσματα τηλεοπτικά, 
κινηματογραφικά και λοιπών 
οπτικοακουστικών παραγωγών, 
ηχογραφήσεις 

 Πραγματοποίηση με την παρουσία μόνο των 
αυστηρά απαραίτητων προσώπων, χωρίς την 
παρουσία κοινού και πάντως υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας: α) σε πρόβες, 
ρεπεράζ και εν γένει προεργασίες γυρισμάτων 
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Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο 
(2) φορές την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 

β) όσων δεν συμμετέχουν στη σκηνή 
γυρίσματος. 

 Οι μουσικοί των εγχόρδων τηρούν μεταξύ 
τους απόσταση ενός (1) μέτρου, με 
υποχρεωτική χρήση μάσκας και 
χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του 
αναλόγιο. 

 Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων για 
συντελεστές και συμμετέχοντες σε ρεπεράζ 
και εν γένει προεργασίες γυρισμάτων. 

 Καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων. 

 Υποχρεωτική προηγούμενη διενέργεια 
διαγνωστικού τεστ για τον κορωνοϊό COVID-
19 από όλους τους συμμετέχοντες σε 
ψυχαγωγικές εκπομπές και υποχρεωτική 
προβολή ανά δεκάλεπτο, καθώς και πριν από 
την έναρξη και μετά τη λήξη των εκπομπών 
αυτών, ειδικού μηνύματος ως προς τη 
διενέργεια του τεστ και την τήρηση των 
μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-
19.  

 Τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων που 
εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία 
Σύγχρονου Πολιτισμού. 

15. Κέντρα διασκέδασης 
συμπεριλαμβανομένων κλειστών 
χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών 
και μπουάτ 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο 
(2) φορές την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Λειτουργία μόνο ως αμιγείς (ανοικτοί ή 
κλειστοί) χώροι αποκλειστικά για πλήρως 
εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο 
εξάμηνο: 

o Μέγιστη κάλυψη ποσοστού ογδόντα 
πέντε τοις εκατό (85%) της ωφέλιμης 
επιφάνειας 

o Υποχρεωτική επίδειξη κατά την 
είσοδο των πελατών: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10 ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] 
και [β], επιδεικνύονται είτε σε 
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έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα 
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 
4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. 
Eναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός 
προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα 
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε 
έγχαρτη μορφή. 

Εφαρμογή των κάτωθι υγειονομικών όρων: 

o Τοποθέτηση απολυμαντικού 
προϊόντος ανά τραπέζι. 

o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το 
προσωπικό και τους πελάτες κατά 
τον χρόνο αναμονής. 

o Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι.  
o Φιλοξενία μόνο καθήμενων 

πελατών. 
o Τήρηση αποστάσεων 

τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων 
υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 
4, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

o Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) 
σκαμπό μαζί, απόσταση ενάμισι 
(1,5) μέτρου για κάθε επόμενη 
δυάδα σκαμπό. 

o Οι μουσικοί τηρούν απόσταση 
μεταξύ τους τουλάχιστον ενός (1) 
μέτρου. 

o Οι τραγουδιστές και οι 
επαγγελματίες χορευτές 
παραμένουν στον χώρο της πίστας 
κατά τη διάρκεια της ερμηνείας τους 
και δεν αναμειγνύονται με το κοινό. 

o Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο 
ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου 
αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να 
βρίσκονται εντός του χώρου.   

16. Εστίαση (π.χ. εστιατόρια [πλην 
φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, 
ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, 
καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι 
δεξιώσεων)  

 Λειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν 
άδεια λειτουργίας για κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν 
υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο, 
περιλαμβανόμενων των καταστημάτων  
εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων 
και υπεραστικών σταθμών, μόνο ως αμιγών 
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Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο 
(2) φορές την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  

 

 

 

χώρων, αποκλειστικά για πλήρως 
εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο 
εξάμηνο: 

o Μέγιστη πληρότητα ογδόντα πέντε 
τοις εκατό (85%) της ωφέλιμης 
εσωτερικής επιφάνειας ανάπτυξης 
τραπεζοκαθισμάτων, όπως ορίζεται 
στην περ. 2δ’ της παρ. Α του άρθρου 
14 της υπό στοιχεία 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 
απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 
2161) [ένα (1) άτομο ανά 1,3 τ.μ.].  

o Οι πελάτες εισέρχονται κατόπιν 
υποχρεωτικής επίδειξης κατά την 
είσοδο: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10 ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10. 

      Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] 
και [β], επιδεικνύονται είτε σε 
έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα 
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 
4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. 
Eναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός 
προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα 
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε 
έγχαρτη μορφή. 

o Οι ως άνω υποχρεώσεις 
καταλαμβάνουν ανηλίκους από 
δώδεκα (12) ετών και άνω.  

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών δύνανται να 
προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 
τελευταίου εικοσιτετραώρου και οι 
ανήλικοι έως δεκαεπτά (17) ετών 
βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test), στην οποία προβαίνει 
είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και 
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μη έχων την επιμέλεια, είτε 
κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 10. Δεν απαιτείται 
φυσική παρουσία του γονέα ή 
κηδεμόνα. 

 Λειτουργία των επιχειρήσεων, σε ανοικτό 
υπαίθριο χώρο και σε εξωτερικούς χώρους 
που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές (υπό 
την προϋπόθεση αυτές να έχουν ανοικτές 
δύο πλευρές), που διαθέτουν άδεια 
λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες 
εστίασης. 

 Αμφότεροι ανοικτοί και κλειστοί χώροι 
λειτουργούν με τους κάτωθι υγειονομικούς 
όρους: 

o Απολύμανση καταλόγων κατά την 
εναλλαγή των πελατών στα 
τραπέζια 

o Τοποθέτηση απολυμαντικού 
προϊόντος ανά τραπέζι  

o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το 
προσωπικό και τους πελάτες κατά 
τον χρόνο αναμονής 

o Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι  

o Φιλοξενία μόνο καθήμενων 
πελατών 

o Τήρηση αποστάσεων 
τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων 
υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 
4, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

o Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) 
σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι 
(1,5) μέτρου για κάθε επόμενη 
δυάδα σκαμπό 

o Ειδικώς στην περίπτωση των 
κλειστών χώρων, υποχρεωτική 
ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό 
τρόπο του μέγιστου αριθμού 
ατόμων που επιτρέπεται να 
βρίσκονται εντός του χώρου 

o Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ 
επιλογή της επιχείρησης, με την 
κατάλληλη σήμανση, με κοινό 
αμιγώς προσώπων που έχουν 
εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το 
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τελευταίο εξάμηνο (και 
αποκλειστικά ανηλίκων με self-test), 
εφαρμοζόμενων αναλογικώς των 
προβλεπόμενων για την 
πιστοποίηση στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 10. 

 Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των 
επιχειρήσεων σε ανοικτό (υπαίθριο) χώρο 
ισχύουν και: α) για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των 
εξωτερικών χώρων δεξιώσεων με ανώτατο 
όριο παρουσίας τα τριακόσια (300) άτομα 
(εφαρμοζόμενης και της πρόβλεψης για τη 
φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών, με την 
επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων κινήσεων για την 
πραγματοποίηση της δεξίωσης), β) για τη 
λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων 
και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε 
εξωτερικό χώρο.   

 Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια, 
αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους 
ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία 
εξυπηρετούν μόνο τους 
διαμένοντες/ταξιδιώτες και υπό την 
προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα 
αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι 
αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων 
υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής: 

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το 
προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες 
κατά την αναμονή. 

β) Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι.  

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

δ) Απαγόρευση ζωντανής μουσικής. 

ε) Απαγόρευση πραγματοποίησης 
εκδηλώσεων/συναθροίσεων/δεξιώσεων. 

 Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο 
από το κατάστημα (take away), διανομής 
προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν 
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εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται 
χωρίς την παραμονή πελατών στον εσωτερικό 
ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των επιχειρήσεων 
αυτών.  

17. Παιδότοποι 
 
Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων 
που προσφέρουν υπηρεσίες 
παιδότοπου οφείλουν να τηρούν τους 
κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και 
τις διαδικασίες του Παραρτήματος 19, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 
 
Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

o Λειτουργία παιδότοπων σε 
υπαίθριο χώρο με τους 
ακόλουθους κανόνες: 

o Ένα (1) παιδί ανά 5 τ.μ. 

o Είσοδος ανηλίκων με αρνητικό 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-
test). 

o Έως δύο (2) σύνοδοι με μάσκα 
στον χώρο αναμονής 

o Λειτουργία παιδότοπων σε 
εσωτερικό χώρο με τους 
ακόλουθους κανόνες: 

o Ένα (1) παιδί ανά 5 τ.μ.Οι 
ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών, προσκομίζουν 
δήλωση αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (self-test) τελευταίου 
εικοσιτετραώρου και οι ανήλικοι 
έως δεκαεπτά (17) ετών 
βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test), στην οποία 
προβαίνει είτε οιοσδήποτε 
γονέας, ακόμα και μη έχων την 
επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 10. Δεν απαιτείται 
φυσική παρουσία του γονέα ή 
κηδεμόνα. 

o Έως δύο (2) σύνοδοι με μάσκα 
στον χώρο αναμονής 

o Η είσοδος για τους συνοδούς 
επιτρέπεται αποκλειστικά και 
μόνο σε όσους επιδεικνύουν:   

o [α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 10 ή 

o [β] πιστοποιητικό νόσησης που  
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες 
μετά από τον πρώτο θετικό 
έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί 
έως εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες μετά από αυτόν, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 10. 
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o Στα τραπεζοκαθίσματα ισχύουν
οι όροι του σημείου 16 της
παρούσας (εστίαση).

18. Μεταφορές 

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

- Για τις αεροπορικές μεταφορές,
ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήματος
IV το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.

Οι ταξιδιώτες που είναι πλήρως
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό
την έννοια των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 10, αντιστοίχως, ασχέτως
προορισμού και με όλα τα μέσα
μεταφοράς  αεροπλάνο, πλοίο, 
σιδηρόδρομο, 
υπεραστικά  
επιδεικνύουν:
α) πιστοποιητικό εμβολιασμού,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
10, εφόσον έχουν ολοκληρώσει προ
τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14)
ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19 ή
β) πιστοποιητικό νόσησης που
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες μετά από
αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 10.

Οι ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό
την έννοια των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 10, αντιστοίχως, ασχέτως
προορισμού με αεροπλάνο, πλοίο,
σιδηρόδρομο, ΚΤΕΛ που εκτελούν
υπεραστικά δρομολόγια,
υποβάλλονται έως σαράντα οκτώ

ώρες πριν το ταξίδι τους σε
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19
(rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά
εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 
84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές
κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη 
ιατρό, με δική τους δαπάνη. 

Λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς σε
περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας
επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης
των εργαζομένων, και πάντως με μέγιστη
πληρότητα εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)
[λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία
αστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία
μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων
γραμμών), λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και λεωφορεία δημοτικής
συγκοινωνίας, λεωφορεία αρμοδιότητας
ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής τροχιάς
αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αναβατήρες
(τελεφερίκ)].

Λειτουργία των υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ
και του σιδηρόδρομου με μέγιστη πληρότητα
ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

Λειτουργία των τουριστικών λεωφορείων και
ειδικών τουριστικών λεωφορείων περιήγησης
πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου με
μέγιστη πληρότητα ογδόντα πέντε τοις εκατό
(85%).

Μέχρι πέντε (5) επιβάτες πλέον του οδηγού
σε επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης
(Ε.Ι.Χ.) έως επτά (7) θέσεων.

Μέχρι επτά (7) επιβάτες πλέον του οδηγού σε
επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
έως εννέα (9) θέσεων.

Μέχρι τρία (3) άτομα πλέον του οδηγού στα
διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ
οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με την
υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 απόφαση του
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’
1548).

Μέχρι πέντε (5) επιβάτες, πλέον του οδηγού
σε επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης
(Ε.Δ.Χ., Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό
του ν. 4093/2012 (Α’ 222) έως επτά (7)
θέσεων.

Μέχρι επτά (7) επιβάτες, πλέον του οδηγού σε
επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.
Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής
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 Οι ως άνω υποχρεώσεις 
καταλαμβάνουν ανηλίκους από 
δώδεκα (12) ετών και άνω. 

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών, δύνανται να 
πραγματοποιούν τις μετακινήσεις 
τους και με διενέργεια 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-
test) που πραγματοποιείται έως 
είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την 
προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. 

Οι ανωτέρω διαγνωστικοί έλεγχοι 
πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), 
ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε 
φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με 
δαπάνη των επιβατών, και 
αποδεικνύονται με υποχρεωτική 
επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής 
διάγνωσης έγχαρτα ή ηλεκτρονικά. 
Ειδικώς η δήλωση self-test 
εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας 
gov.gr. 

 Όπου δεν 
λειτουργούν/δραστηριοποιούνται 
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια 
ή ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία ή 
ιδιώτες ιατροί, οι διαγνωστικοί 
έλεγχοι διενεργούνται από 
δημοτικά ιατρεία και 
αποδεικνύονται κατά τα 
προβλεπόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο.  

 Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 
δύο (2) φορές την εβδομάδα για 
όλους τους εργαζόμενους που δεν 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή 
νοσήσαντες υπό την έννοια των 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία 
εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων 
της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο 
μοριακού ελέγχου (PCR)  ή με τη 
χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), 
ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε 
φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με 
δική τους δαπάνη.   

Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 
4093/2012 έως εννέα (9) θέσεων. 

 Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων 
επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα 
επιβαίνουν α) 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) ή β) 
άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο 
επιβάτη για τη μετακίνησή του. 

 Μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη 
αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο 
σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι 
και τέσσερα (4) άτομα, με την προσκόμιση 
σχετικής βεβαίωσης του Διευθυντή του 
σχολείου. Η δυνατότητα του προηγούμενου 
εδαφίου παρέχεται, με την προσκόμιση 
αντίστοιχης βεβαίωσης, και για τις 
περιπτώσεις εκπαιδευτικών σε μη αστικές 
περιοχές, που εξυπηρετούνται είτε με ταξί 
είτε με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών. 

 Εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης μάσκας 
σε Ε.Ι.Χ. όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, 
σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς α’ και β’ 
βαθμού. 

 1. Πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά – 
οχηματαγωγά πλοία: α) μέχρι ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού 
αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι 
ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του 
αριθμού αυτού, εφόσον το πλοίο διαθέτει 
καμπίνες. Η κάλυψη των καθισμάτων 
αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα 
τοις εκατό (50%). 

β) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων 
δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) 
άτομα, εφόσον είναι είτε 
σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’ 
βαθμού είτε άτομα με αναπηρία μετά του 
συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση 
δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη 
πληρώματος, αντιστοίχως. 

2. Πληρότητα στα επιβατηγά - οχηματαγωγά -
ταχύπλοα, επιβατηγά-ταχύπλοα και 
επιβατηγά-υδροπτέρυγα: α) μέχρι ποσοστό 
ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού 
αριθμού επιβατών των πλοίων, εάν αυτά 
διαθέτουν φίλτρα τύπου HEPA (High Efficiency 
Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνονται, με 
ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και 
των πλοιάρχων, καθώς και των φορέων 
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κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η 
τοποθέτηση και η λειτουργία τους σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Με μέριμνα 
του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των 
πλοιάρχων καταρτίζεται σχέδιο κάλυψης 
καθισμάτων αεροπορικού τύπου για κάθε 
πλοίο και 

β) μέχρι ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) 
εφόσον στα ανωτέρω πλοία δεν έχει 
εγκατασταθεί ο εξοπλισμός της περ. (α). 

3. Σε κάθε περίπτωση, για την επιβίβαση των 
επιβατών από λιμάνια της ηπειρωτικής 
Ελλάδας προς τα νησιά και αντίστροφα, 
συμπληρώνεται υποχρεωτικά το 
Ερωτηματολόγιο Δήλωσης Υγείας πριν την 
Επιβίβαση που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα 1 των μέτρων πρόληψης και 
αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 στα 
επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά 
πλοία που εκτελούν θαλάσσιες 
ενδομεταφορές, τα οποία βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
https://www.ynanp.gr/el/.    

4. Απαγορεύεται σε όλα τα επιβατηγά πλοία, 
επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, λάντζες, 
θαλάσσια ταξί, μικρά σκάφη, επαγγελματικά 
και ιδιωτικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά 
τουριστικά πλοία, καθώς και τα ημερόπλοια, 
ανεξαρτήτως σημαίας, η οργάνωση και η 
πραγματοποίηση εκδηλώσεων διασκέδασης, 
καθώς και η συμμετοχή σε αυτές. 

5. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του 
πληρώματος υποχρεούνται, πριν από την 
επιβίβαση, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και 
κατά την αποβίβαση των επιβατών, να 
συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων 
κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και 
επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που 
εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, τα 
οποία βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 
https://www.ynanp.gr/el/. 

6. Για τα κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και 
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, καθώς και  
τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία 
αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας που 
καταπλέουν από το εξωτερικό, τα 
επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια 
ισχύουν οι κανόνες των Παραρτημάτων 9 και 
10, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 
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 1. Αναφορικά με τις πτήσεις, ο έλεγχος 
πραγματοποιείται από τις αεροπορικές 
εταιρίες με την αγορά του εισιτηρίου και την 
επισύναψη των ψηφιακών βεβαιώσεων της 
αριστερής στήλης, καθώς και 
δειγματοληπτικά από αστυνομικές αρχές σε 
αεροδρόμια.  

2. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως 
υπηκοότητας, υποχρεούνται να επιδεικνύουν 
στα σημεία ελέγχου την ηλεκτρονική φόρμα 
Passenger Locator Form (PLF) η οποία 
εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής πύλης 
https://travel.gov.gr. 

3. Σε περίπτωση προσκόμισης των 
βεβαιώσεων  της αριστερής στήλης από 
αλλοδαπό σε άλλη γλώσσα εκτός της 
ελληνικής ή αγγλικής, ο έλεγχος εναπόκειται 
στην αεροπορική εταιρία. 

4. Οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος 
υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την 
αποβίβαση των επιβατών, να 
συμμορφώνονται και προς τα λοιπά μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων 
κορωνοϊού COVID-19 που είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας https://www.ypa.gr. 

 Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, 
δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο 
μεταφοράς. 

19. Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις) 

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

Περαιτέρω οδηγίες, υγειονομικά 
πρωτόκολλα για προπονήσεις και 
αγώνες και εξειδίκευση ατομικών 
αθλημάτων, όπως αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού 
https://gga.gov.gr/component/content/
article/278-covid/2981-covid19-sports 

 

Αναστολή της λειτουργίας και χρήσης 
οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:  

 Της λειτουργίας ανοικτών και κλειστών 
αθλητικών εγκαταστάσεων από 
αθλούμενους για προπονήσεις και αγώνες, 
ομαδικών και ατομικών αθλημάτων που 
καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ομοσπονδίες 
με τήρηση περιορισμών χωρητικότητας, 
καταλόγου εισερχομένων και όλων των 
υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που 
αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. Οι αθλούμενοι 
που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης, βάσει των παρ. 2 
και 3 του άρθρου 10 αντιστοίχως, 
υποχρεούνται σε διεξαγωγή προληπτικού 
ελέγχου αντιγόνου για κορωνοϊό COVID-19 
(PCR ή rapid test) τουλάχιστον μία (1) φορά 
την εβδομάδα, με βάση τις οδηγίες που 
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αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. 

 Της λειτουργίας των ανοικτών και κλειστών 
αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις 
και αγώνες από αθλητές σωματείων, στα 
ατομικά και ομαδικά αθλήματα, που 
ανήκουν στο χαμηλό, χαμηλό-μεσαίο, 
μεσαίο και υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας, 
με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, 
προληπτικό έλεγχο αντιγόνου για κορωνοϊό 
COVID-19 (PCR ή rapid) και των 
προϋποθέσεων που καθορίζονται στις 
οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η 
ανωτέρω υποχρέωση υποβολής σε 
προληπτικό έλεγχο με τεστ αντιγόνου για 
κορωνοϊό COVID-19 υφίσταται και για τους 
προπονητές σωματείων. Από τον προληπτικό 
έλεγχο, για αγώνες ή προπονήσεις, 
εξαιρούνται όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 10, ή πιστοποιητικό νόσησης, το 
οποίο εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
τον πρώτο θετικό έλεγχο και ισχύει έως 
εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά τη 
νόσηση, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10. Σε κάθε περίπτωση αθλητές και 
προπονητές σωματείων που είναι 
εμβολιασμένοι και έχουν συμπτώματα 
λοίμωξης του αναπνευστικού ή άλλα 
συμπτώματα συμβατά με κορωνοϊό COVID-
19 ή που είναι στενές επαφές 
επιβεβαιωμένου κρούσματος, υποβάλλονται 
στον προληπτικό έλεγχο με τεστ αντιγόνου 
για κορωνοϊό COVID-19.  

 Λειτουργία των αθλητικών ακαδημιών σε 
σταθερά γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων, 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού.  

 Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων για 
αθλητές και αθλούμενους με τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:  

o Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ. 

o Χρήση του πενήντα τοις εκατό 
(50%) της δυναμικότητας των 
καταιονιστήρων (ντους) 

o Τήρηση των κανόνων δημόσιας 
υγείας και των οδηγιών της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

 Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε αγώνες 
ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, σε 
ανοικτές και κλειστές αθλητικές 
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εγκαταστάσεις, με τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α) Για ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό 
σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως ογδόντα 
τοις εκατό (80%) της χωρητικότητας και όχι 
πάνω από 25.000 θεατές. 
β) Για ανοικτές εγκαταστάσεις χωρίς 
ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα 
έως εξήντα τοις εκατό (60%) της 
χωρητικότητας και όχι πάνω από 10.000 
θεατές. 
γ) Για κλειστές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό 
σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα έως ογδόντα 
τοις εκατό (80%) της χωρητικότητας και όχι 
πάνω από 8.000 θεατές. 
δ) Για κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς 
ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: πληρότητα 
έως εξήντα τοις εκατό (60%) της 
χωρητικότητας και όχι πάνω από 3.000 θεατές. 
 
Η δυνατότητα παρουσίας θεατών υφίσταται 
αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους 
θεατές ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και 
έως πέντε (5%) του μέγιστου επιτρεπτού 
αριθμού θεατών για μη εμβολιασμένους και 
μη νοσήσαντες ανήλικους. Οι ανήλικοι δώδεκα 
(12) ετών και άνω προσκομίζουν PCR test 
εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid test 
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της 
διεξαγωγής του αγώνα. Οι ανήλικοι έως 
δώδεκα (12) ετών επιτρέπεται να εισέρχονται 
και με αρνητικό self-test που έχει διενεργηθεί 
την ημέρα του αγώνα. 
 
Ο έλεγχος γίνεται στις εισόδους των 
αθλητικών εγκαταστάσεων με τη χρήση 
ψηφιακής πλατφόρμας αναγνώρισης για 
πιστοποιητικά εμβολιασμού, PCR και rapid 
tests και, όπου υπάρχει η δυνατότητα, 
διενεργείται αντίστοιχος έλεγχος και κατά την 
έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη 
τη διάρκεια παραμονής στο γήπεδο.  

 Οι εργαζόμενοι στους αθλητικούς χώρους 
κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, που δεν είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι, προσκομίζουν PCR 
test εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών ή rapid 
test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της 
διεξαγωγής του αγώνα, σύμφωνα με την παρ. 
3 του άρθρου 10.  

 Επιτρέπονται οι διοργανώσεις εκτός σταδίων 
(εκτός οργανωμένων αθλητικών 
εγκαταστάσεων), χωρίς την παρουσία θεατών, 
με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τριακόσια 
(300) άτομα, ομάδες εκκίνησης ανά πενήντα 
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(50) άτομα, με ηλεκτρονικές εγγραφές των 
συμμετεχόντων, με υποχρεωτικό rapid test 
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών ή PCR εντός 
εβδομήντα δύο (72) ωρών για ενήλικες 
συμμετέχοντες ή self-test εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών προ της διεξαγωγής της 
διοργάνωσης αποκλειστικά για ανήλικους 
συμμετέχοντες και με την τήρηση όλων των 
υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που 
αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. 

 Επιτρέπεται η διεξαγωγή άλλων αγώνων 
μαζικού αθλητισμού εκτός σταδίων (εκτός 
οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων), 
χωρίς περιορισμό στον αριθμό των 
συμμετεχόντων, με ηλεκτρονικές εγγραφές 
αυτών και με συμμετοχή ποσοστού 
συμμετεχόντων έως ενενήντα πέντε τοις 
εκατό (95%) με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο 
και ποσοστού έως πέντε τοις εκατό (5%) για 
μη εμβολιασμένους  συμμετέχοντες με 
υποχρεωτικό PCR test εντός εβδομήντα δύο 
(72) ωρών ή rapid test εντός σαράντα οκτώ 
(48) ωρών προ της διεξαγωγής της 
διοργάνωσης και με την τήρηση όλων των 
υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. Στο ανωτέρω 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
περιλαμβάνονται και οι ανήλικοι από 
τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών, οι οποίοι, 
προσέρχονται με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 
(self-test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών 
προ της διεξαγωγής της διοργάνωσης. 

20. Γυμναστήρια 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  

o Δυνατότητα λειτουργίας είτε μόνο για 
πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει 
(αμιγείς χώροι) είτε, πλην αυτών, και για τα 
πρόσωπα που προσκομίζουν αρνητικό 
αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) 
(μικτοί χώροι). 

o Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν 
ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. 

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) 
ετών, δύνανται να προσκομίζουν, 
εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (self-test) τελευταίου 
εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε 
οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την 
επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν απαιτείται φυσική 
παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα. 
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  Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων 
λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του 
Παραρτήματος 14, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 
21. Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ 

μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, 
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 
ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία, 
πρατήρια υγρών καυσίμων, pet shop, 
καθαριστήρια, καταστήματα πώλησης 
καπνικών/ατμιστικών προϊόντων 

Η υπηρεσία παροχής προϊόντων σε 
πακέτο από κατάστημα τροφίμων (take 
away) επιτρέπεται υπό τους ίδιους 
όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται 
σύμφωνα με το σημείο 16 του παρόντος 
πίνακα. 
  
Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών 
καυσίμων λειτουργούν με το ωράριο 
που ισχύει σύμφωνα με τις ειδικές, κατά 
περίπτωση, διατάξεις. 
 

 

 Ένα (1) άτομο για κάθε 9 τ.μ. στον κύριο χώρο 
του καταστήματος (εξαιρούνται βοηθητικοί 
χώροι, αποθήκες, γραφεία, χώροι 
στάθμευσης). Δεν προσμετράται ο πληθυσμός 
που προσέρχεται για την παραλαβή 
αυτοδιαγνωστικού τεστ, ανεξαρτήτως εάν 
πραγματοποιεί εμπορική συναλλαγή. 

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

 Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των 
πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα 
ταμεία. 

 Υποχρέωση ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό 
τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών 
που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του 
καταστήματος. 

 Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη 
καρότσια/καλάθια, όπου υφίστανται, με 
ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος 
απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις 
αρμόδιες αρχές. 

 Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο 
λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:30. 

22. Λαϊκές αγορές [συμπεριλαμβανομένων 
και βιολογικών αγορών] 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  

 Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή 
λειτουργία παράλληλων αγορών σε 
περίπτωση μη επάρκειας του χώρου ως προς 
την τήρηση των μέτρων απόστασης μεταξύ 
των πάγκων.  

 Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των 
πάγκων πώλησης. 

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

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πωλητές, 
τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και 
τους επισκέπτες.  

 Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά 
πάγκο πώλησης. 
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23. Αγορές των άρθρων 37 και 38 του ν. 
4497/2017 (Α΄ 171)  
 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Λειτουργία των αγορών των άρθρων 37 και 38 
του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σημείο 22 για τις λαϊκές 
αγορές.  

 Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης 
απόστασης ενός (1) μέτρου μεταξύ των 
πάγκων πώλησης όταν αυτοί είναι μέρος 
συνεχούς κατασκευής στην οποία οι πάγκοι 
των πωλητών διαχωρίζονται μεταξύ τους με 
συμπαγή ελαφρά χωρίσματα.  

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους 
πωλητές, τους εργαζόμενους, τους 
καταναλωτές και τους επισκέπτες.  

 Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά 
περίπτερο. 

 Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις και τις 
κυριακάτικες αγορές ισχύουν και οι 
ακόλουθοι κανόνες:  

o Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του 
ρεύματος των καταναλωτών και των 
επισκεπτών. 

o Καθημερινός επιμελής καθαρισμός του 
χώρου της αγοράς με μέριμνα του φορέα 
λειτουργίας της αγοράς, όταν διαρκεί 
πλέον της μίας (1) ημέρας. 

 Ειδικά για τις εμποροπανηγύρεις του άρθρου 
38 του ν. 4497/2017, οι εργαζόμενοι 
υποχρεούνται σε δύο (2) εργαστηριακούς 
ελέγχους με τη χρήση ταχέων αντιγονικών 
δοκιμασιών (rapid test) ανά εβδομάδα ιδία 
δαπάνη. Ο έλεγχος, οι λεπτομέρειες, η 
χρονική στιγμή και η συχνότητα διεξαγωγής 
των ανωτέρω εργαστηριακών ελέγχων 
καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας της 
αγοράς. 

24. Λιανεμπόριο 
 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 

 Λειτουργία επιχειρήσεων λιανεμπορίου, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
κέντρων (mall) και των εκπτωτικών χωριών, 
καθώς και των καταστημάτων λιανικού 
εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες 
συνεργασίας τύπου "κατάστημα εντός 
καταστήματος" (shops in a shop),  
τηρουμένης της αναλογίας ενός (1) ατόμου 
ανά 9 τ.μ.. Στους κοινόχρηστους χώρους η 
αναλογία ορίζεται σε κάθε περίπτωση σε έναν 
(1) πελάτη ανά 5 τ.μ.. 
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ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 

 Ειδικώς στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας 
επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία έως έξι 
(6) πελατών σε χώρους εμβαδού έως 100 τ.μ.. 

 Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας 
από τις 7:00 έως τις 21:00, με την επιφύλαξη 
ειδικότερων διατάξεων που προβλέπουν 
ευρύτερο ωράριο λειτουργίας και εκδίδονται ή 
έχουν εκδοθεί, δυνάμει της  παρ. 2 του 
άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (Α' 112). 
 

 Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της 
Χώρας.  

 Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή 
ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού 
εξυπηρετούμενων που επιτρέπεται να 
βρίσκονται εντός του καταστήματος. 

25. Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής 
υγιεινής (αποτρίχωσης, θεραπείας με 
υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, 
μανικιούρ, πεντικιούρ και περιποίηση 
νυχιών), φυσικής ευεξίας κ.λπ. 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Λειτουργία: 

α) Δραστηριοτήτων κομμωτηρίων, κουρείων 
και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02. 

β) Υπηρεσιών διαιτολογίας/ΚΑΔ 96.04.10.01  

γ) Υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων/ΚΑΔ 
96.04.10.02  

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

ε) Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και 
ιαματικών πηγών/ΚΑΔ 96.04.10.04   

στ) Υπηρεσίες μασάζ (εκτός θεραπευτικού 
μασάζ)/ΚΑΔ 96.04.10.05 

ζ) Υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και 
φροντίδας σώματος/ΚΑΔ 96.04.10.06  

η) Υπηρεσιών γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 
96.09.19.08  

θ) Δραστηριοτήτων σχετικών με τη φυσική 
ευεξία/ΚΑΔ 96.04, υπηρεσιών δερματοστιξίας 
(τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.19.09 και υπηρεσιών 
τρυπήματος δέρματος του σώματος 
(piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17  

και με τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

o Έξι (6) άτομα έως 100 τ.μ. και 
ένα (1) άτομο για κάθε 16 τ.μ. 
επιπλέον.  
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o Απόσταση δύο (2) μέτρων 
μεταξύ των θέσεων εργασίας.  

o Οι πελάτες προσέρχονται μόνο 
κατόπιν ραντεβού μέσω 
τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών 
μέσων. 

o Απαγορεύεται η αναμονή 
πελατών στον χώρο. 

o Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά 
την ημερήσια έναρξη 
λειτουργίας τους να 
συμπληρώνουν κατάλογο με τα 
ραντεβού των πελατών, ο οποίος 
επιδεικνύεται στα ελεγκτικά 
όργανα. 

o Υποχρεωτική ανάρτηση με 
έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του 
μέγιστου αριθμού 
εξυπηρετούμενων που 
επιτρέπεται να βρίσκονται εντός 
του καταστήματος. 

o Ειδικώς για τις υπηρεσίες 
μανικιούρ, πεντικιούρ, 
ποδολογίας και καλλωπισμού 
νυχιών, ανάπτυξη διαχωριστικού 
πετάσματος τύπου plexiglass.  

 Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας 
από τις 7:00 έως τις 21:00.  

26. Συνέδρια/Εμπορικές εκθέσεις  

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Επιτρέπεται η διεξαγωγή εμπορικών εκθέσεων 
με τους εξής κανόνες λειτουργίας: 

o Κανόνες εισόδου: 

- Η είσοδος επιτρέπεται 
αποκλειστικά και μόνο σε όσους 
επιδεικνύουν:   

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 10 ή 

[β] πιστοποιητικό νόσησης που  
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες 
μετά από τον πρώτο θετικό 
έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί 
έως εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες μετά από αυτόν, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 10. 
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Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό 
[α] και [β], επιδεικνύονται είτε 
σε έγχαρτη μορφή είτε 
ηλεκτρονικά μέσω κινητής 
συσκευής του θεατή, τα οποία ο 
ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) 
σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της 
ειδικής εφαρμογής του άρθρου 
33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) 
Covid Free. Eναλλακτικά, εφόσον 
ο αλλοδαπός προέρχεται από 
τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), τα πρόσωπα του 
προηγούμενου εδαφίου 
ελέγχουν τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά σε έγχαρτη 
μορφή. 

o Οι ως άνω υποχρεώσεις 
καταλαμβάνουν ανηλίκους από 
δώδεκα (12) ετών και άνω. 

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) 
έως έντεκα (11) ετών, δύνανται 
να προσκομίζουν, εναλλακτικά, 
δήλωση αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου (self-test) τελευταίου 
εικοσιτετραώρου και οι ανήλικοι 
έως δεκαεπτά (17) ετών 
βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test), στην οποία 
προβαίνει είτε οιοσδήποτε 
γονέας, ακόμα και μη έχων την 
επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 10. Δεν απαιτείται 
φυσική παρουσία του γονέα ή 
κηδεμόνα. 

- Οι επισκέπτες προσέρχονται 
μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής 
προεγγραφής. 

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας για 
όλους ανεξαιρέτως καθ’ όλη τη 
διάρκεια παραμονής στους 
στεγασμένους χώρους του 
εκθεσιακού κέντρου.  

o Κανόνες λειτουργίας: 

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) 
μέτρου σε όλους τους χώρους 
και εντός των εκθετηρίων. 

- Για τα τραπέζια συσκέψεων 
ισχύουν οι κανόνες για την 
απόσταση μεταξύ 
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τραπεζοκαθισμάτων στην 
εστίαση, σύμφωνα με το σημείο 
16. 

o Πρόσθετα μέτρα προστασίας: 

- Ο κλιματισμός λειτουργεί με 
εισροή νωπού αέρα καθ’ όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης. 

- Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του 
ρεύματος των επισκεπτών. 

- Σημεία αντισηψίας και 
απολύμανσης. 

- Σύστημα καταμέτρησης ατόμων. 

- Ολοκληρωμένο σύστημα 
καθαρισμού και απολύμανσης 
της εγκατάστασης και των 
εξοπλισμών. 

- Ενημερωτικές αφίσες, banners, 
roll-ups και οθόνες προβολής 
οπτικοακουστικών μηνυμάτων 
με παρουσίαση των μέτρων 
υγιεινής και ασφάλειας. 

- Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές 
ανακοινώσεις μηνυμάτων. 

 Ειδικότερα έως και τις 19 Σεπτεμβρίου 2021 
λειτουργία της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με τους ακόλουθους 
κανόνες: 

o Κανόνες εισόδου στον χώρο της ΔΕΘ: 

- Η είσοδος επιτρέπεται 
αποκλειστικά και μόνο σε όσους 
επιδεικνύουν:  

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 10 ή 

[β] πιστοποιητικό νόσησης που  
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες 
μετά από τον πρώτο θετικό 
έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί 
έως εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες μετά από αυτόν, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 10. 

Την υποχρέωση προσκόμισης 
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
νόσησης δεν υπέχουν οι 
ανήλικοι που δεν έχουν 
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συμπληρώσει το δωδέκατο έτος 
της ηλικίας τους. Οι ανήλικοι που 
έχουν συμπληρώσει το 
δωδέκατο έτος της ηλικίας τους 
προσκομίζουν, εναλλακτικά προς 
το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
νόσησης, δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self- 
test), στην οποία προβαίνει είτε 
οποιοσδήποτε γονέας, ακόμη και 
μη έχων την επιμέλεια, είτε 
κηδεμόνας, σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 10. Δεν 
απαιτείται φυσική παρουσία του 
γονέα ή κηδεμόνα.  

- Οι μη εμβολιασμένοι 
εργαζόμενοι υποβάλλονται 
υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο (2) 
φορές την εβδομάδα, μία (1) με 
τη μέθοδο του 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-
test) και μία (1) με τον έλεγχο 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), 
με ταυτόχρονη υποχρέωση 
δήλωσης του αποτελέσματος στο 
πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. Σε περίπτωση 
παραβίασης της υποχρέωσης 
του προηγούμενου εδαφίου 
εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 
6 της υπό στοιχεία  
Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 
κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, 
Τουρισμού και Επικρατείας 
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 σε 
εργαζόμενους του ιδιωτικού 
τομέα που παρέχουν την 
εργασία τους με φυσική 
παρουσία» (Β’ 2192), όπως 
εκάστοτε ισχύει.   

o Κανόνες λειτουργίας της ΔΕΘ: 
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- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) 
μέτρου σε όλους τους χώρους 
και εντός των εκθετηρίων. 

- Για τα τραπέζια συσκέψεων 
ισχύουν οι κανόνες για την 
απόσταση μεταξύ 
τραπεζοκαθισμάτων στην 
εστίαση, σύμφωνα με το σημείο 
16. 

o Πρόσθετα μέτρα προστασίας στη 
ΔΕΘ: 

- Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού 
αερισμού. 

- Σημεία αντισηψίας και 
απολύμανσης. 

- Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές 
ανακοινώσεις μηνυμάτων.  

- Σύστημα καταμέτρησης ατόμων. 

 Διεξαγωγή συνεδρίων με υβριδικό τρόπο 
(φυσική παρουσία και  μέσω διαδικτύου) 
σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του 
Παραρτήματος 13, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

27. - Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών 
οδηγών 
- Δραστηριότητες σχολών οδηγών 
αυτοκινήτων  
- Δραστηριότητες σχολών 
επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων 
(Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης 
Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, 
ΚΕΘΕΥΟ) 
- Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολές 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών 
Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 

 Επιτρέπεται η διενέργεια: 

- Μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης όλων 
των κατηγοριών και περιοδικής κατάρτισης 
Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 
(Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών 
υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) τήρηση 
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου εντός της 
αίθουσας, και β) διενέργεια διαγνωστικού 
ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, με τη 
χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 
test) για τον κορωνοϊό COVID-19 για τους 
εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.  

- Μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων 
των κατηγοριών υπό τις εξής προϋποθέσεις:  
α) απολύμανση μεταξύ διαδοχικών 
μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού 
οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι 
εμπλεκόμενοι και β) διενέργεια διαγνωστικού 
ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, με τη 
χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 
test) για τον κορωνοϊό COVID-19 για τους 
εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. 

 Για το Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Οδηγού 
ADR και το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
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διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 

Επάρκειας (ΠΕΕ) οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων και επιβατών, επιτρέπεται η 
διενέργεια μαθημάτων υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: α) τήρηση απόστασης ενάμισι 
(1,5) μέτρου και β) διενέργεια διαγνωστικού 
ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, με τη 
χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 
test) για τον κορωνοϊό COVID-19 για τους 
εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. 

 Επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικών 
εξετάσεων όλων των κατηγοριών, θεωρητικών 
εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. και της 
ειδικής θεωρητικής εξέτασης για την ειδική 
άδεια Ε.Δ.Χ., για το Πιστοποιητικό 
Εκπαίδευσης Οδηγού ADR και το 
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας 
(ΠΕΕ) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και 
επιβατών υπό τις εξής προϋποθέσεις:  

α) για τους εξεταζόμενους που δεν είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι, διενέργεια ελέγχου με 
τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών 
(rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών 
πριν την εξέταση, β) για τους εξεταστές που 
δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι διενέργεια 
ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, με τη 
χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid 
test) για τον κορωνοϊό COVID-19  

και την τήρηση των ακολούθων μέτρων στις 
αίθουσες εξέτασης: 

- Πλήρωση των αιθουσών με την κατά το 
δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή 
των εξεταζόμενων στον χώρο. 

- Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος 
των υποψηφίων. 

- Αερισμός για τριάντα (30) λεπτά της ώρας 
μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων. 

- Απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και των εξαρτημάτων τους, καθώς και των 
θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα 
που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών 
εξετάσεων. 

 Επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμασιών 
προσόντων και συμπεριφοράς όλων των 
κατηγοριών και πρακτικών εξετάσεων για 
απόκτηση Π.Ε.Ι. υπό την προϋπόθεση τήρησης 
των ακολούθων: 
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- Με ευθύνη του  παριστάμενου εκπαιδευτή η 
μεταφορά των υποψηφίων από και προς τον 
χώρο της εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων 
των περιοριστικών μέτρων και κανόνων περί 
μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω 
του κορωνοϊού COVID-19. 

- α) Για τους υποψήφιους οδηγούς που δεν 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι διενέργεια 
ελέγχου με τη χρήση ταχέων αντιγονικών 
δοκιμασιών (rapid test) εντός σαράντα οκτώ 
(48) ωρών πριν την εξέταση, β) για τους 
εξεταστές και εκπαιδευτές που δεν είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι διενέργεια ελέγχου 
μία (1) φορά την εβδομάδα, με τη χρήση 
ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) 
για τον κορωνοϊό COVID-19. 

- Διενέργεια του ελέγχου των δικαιολογητικών 
και των ερωτήσεων εκτός του εκπαιδευτικού 
οχήματος. 

- Απολύμανση, μεταξύ διαδοχικών 
δοκιμασιών, των σημείων του εκπαιδευτικού 
οχήματος με τα οποία έρχονται σε επαφή οι 
εμπλεκόμενοι. 

 Ειδικά για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α, ο 
υποψήφιος εξετάζεται φορώντας τον 
προβλεπόμενο ατομικό εξοπλισμό και 
ρουχισμό. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει τον 
προβλεπόμενο επενδύτη (μπουφάν) ή/και 
παντελόνι, επιτρέπεται η χρήση αντιστοίχως 
επιαγκωνίδων, επιγονατίδων και 
επικαλαμίδων της Σχολής Οδηγών, οι οποίες, 
με μέριμνα του παριστάμενου εκπαιδευτή, 
απολυμαίνονται υποχρεωτικά πριν από κάθε 
χρήση. 

- Ειδικά για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α, οι 
εξεταστής και εκπαιδευτής στο ακολουθούν 
επιβατικό όχημα κάθονται σε διαγώνια θέση, 
προς διασφάλιση της μέγιστης δυνατής 
απόστασης μεταξύ τους. 

 Σε όλες τις θεωρητικές και πρακτικές 
εξετάσεις, καθώς και στη θεωρητική και 
πρακτική εκπαίδευση των ανωτέρω 
περιπτώσεων οι πλήρως εμβολιασμένοι 
εξεταστές και εκπαιδευτές, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 10 και οι νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο εξεταστές και εκπαιδευτές, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, καθώς 
και οι πλήρως εμβολιασμένοι και οι 
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο 
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εκπαιδευόμενοι και εξεταζόμενοι 
απαλλάσσονται από τη διενέργεια ελέγχου με 
τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών 
(rapid test) για τον κορωνοϊό COVID-19. 

28. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων 
οδικών μεταφορών, συνεργεία 
αυτοκινήτων 

 Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν 
ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών 
μέσων. 

 Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια 
έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν 
κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο 
οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. 

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

29. Υπηρεσίες ιερόδουλων 

Τήρηση των κανόνων και μέτρων 
προστασίας για τη λειτουργία των οίκων 
ανοχής, σύμφωνα με το Παράρτημα 16, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας. 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο 
(2) φορές την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός της 
επιχείρησης ακολουθεί τον κανόνα του ενός 
(1) ατόμου ανά 10 τ.μ. 

 Υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19  
(rapid-test) για τους επισκέπτες – πελάτες που 
δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή 
νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 10 αντιστοίχως, εντός σαράντα 
οκτώ (48) ωρών πριν την προσέλευσή τους.   

 Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου, 
σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος 
16. 

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

30. Ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι  o Λειτουργία ανοιχτών (υπαίθριων) χώρων υπό 
τους εξής όρους: 

o Ένα (1) άτομο ανά 9 τ.μ. 

o Δύο (2) μέτρα απόσταση μεταξύ των 
παρευρισκόμενων. 

o Επίσκεψη μόνο με ηλεκτρονικό 
εισιτήριο. 
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o Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) 
ατόμων. 

o Δεν επιτρέπονται παραστάσεις και 
επιδείξεις. 

o Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ επιλογή 
της επιχείρησης, με την κατάλληλη 
σήμανση, με κοινό αμιγώς προσώπων 
που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει 
κατά το τελευταίο εξάμηνο [και 
αποκλειστικά ανηλίκων με δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-
test)], εφαρμοζομένων αναλογικώς 
των προβλεπόμενων για την 
πιστοποίηση στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 10. 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων, β) υπηρεσίες τυχερών 
παιχνιδιών με μηχανήματα, γ) 
υπηρεσίες εκμετάλλευσης 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, δ) 
υπηρεσίες εκμετάλλευσης 
μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με 
κερματοδέκτη), ε) υπηρεσίες που 
παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά 
και μηχανικά παιχνίδια, στ) υπηρεσίες 
που παρέχονται από καφετέρια με 
διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο 
(ίντερνετ καφέ), ζ) υπηρεσίες παροχής 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, η) 
επιχειρήσεις λειτουργίας υπηρεσιών 
καζίνο 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 

 Λειτουργία των α) υπηρεσιών εκμετάλλευσης 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, β) υπηρεσιών που 
παρέχονται από καφενείο, με τεχνικά και 
μηχανικά παιχνίδια, γ) υπηρεσιών που 
παρέχονται από καφετέρια με διάθεση 
πρόσβασης στο διαδίκτυο (ίντερνετ καφέ) και 
δ) υπηρεσιών παροχής πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, μόνο ως αμιγείς χώροι, 
αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή 
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, υπό τις 
κάτωθι προϋποθέσεις: 

o Μέγιστη πληρότητα ίση με ογδόντα 
πέντε τοις εκατό (85%) της 
χωρητικότητας βάσει της άδειας 
λειτουργίας 

o Υποχρεωτική επίδειξη κατά την 
είσοδο: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10, ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες μετά από 
αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 10. 

  Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] 
και [β], επιδεικνύονται είτε σε 
έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του θεατή, 
τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) 
σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της 
ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 
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του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free 
GR. Eναλλακτικά, εφόσον ο 
αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη 
χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), 
τα πρόσωπα του προηγούμενου 
εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή. 

o Λειτουργία των: α) υπηρεσιών
τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, 
και β) υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών 
με μηχανήματα , υπό τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:

o Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.

o Επιτρέπεται ένας (1) καθήμενος ανά
τραπέζι με διάταξη τραπεζιών
σύμφωνα με τους κανόνες της
εστίασης (Παραρτήματα 2, 3 και 4).

o Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των 
ατόμων.

o Διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς
άνω των τριών (3) ατόμων.

o Διασφάλιση εξαερισμού των χώρων
με φυσικό ή τεχνητό αερισμό.

o Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή
ψηφιακό τρόπο του μέγιστου
αριθμού εξυπηρετούμενων που
επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του
καταστήματος. 

Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών εκμετάλλευσης
μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με
κερματοδέκτη), υπηρεσιών καζίνο και ΟΠΑΠ
play λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες
και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος 12, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

32. Ανελκυστήρες/Κυλιόμενες κλίμακες 
Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί
αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το
επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) της
χωρητικότητας αυτών.

Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων,
δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά
μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους
ή για σκοπούς τροφοδοσίας.
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 Τα άτομα που χρησιμοποιούν τις κυλιόμενες 
κλίμακες οφείλουν να έχουν απόσταση 
τουλάχιστον δύο (2) κενές βαθμίδες (σκάλες). 

33. Επιχειρήσεις διαχείρισης και 
λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων  Λειτουργία κατασκηνώσεων, παιδικών εξοχών 

και κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες 
(ΑμεΑ) με υποχρεωτική τήρηση κανόνων 
λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του 
Παραρτήματος 18, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 Λειτουργία των οργανωμένων τουριστικών 
κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) με τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα και τις αντίστοιχες κυρώσεις 
όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 
1881/29.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 
2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
8958/15.06.2020 (Β’ 2370), 9418/23.06.2020 
(Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες 
αποφάσεις και όπως εκάστοτε ισχύει.  

34. Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας, 
θεματικών πάρκων και παραλιών 
(μόνο για τις επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται παραλίες) 

- Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων 
λουτρών  

- Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και 
καθισμάτων παραλιών (πλαζ) 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο 
(2) φορές την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Μέγιστος αριθμός εκατόν είκοσι (120) ατόμων 
ανά 1.000 τ.μ. επιφανείας παραλίας με 
ελεγχόμενη είσοδο. 

 Μέγιστος αριθμός τεσσάρων (4) ατόμων και 
ξαπλωστρών ή καρεκλών ανά ομπρέλα, με 
εξαίρεση την περίπτωση οικογενειών. 

 Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο (2) 
ομπρελών ορίζεται το μήκος των τριών κόμμα 
οκτώ (3,8) μέτρων. 

 Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο 
μεμονωμένων  ξαπλωστρών και δύο (2) 
γειτονικών σετ ξαπλωστρών που δεν έχουν 
κεντρική βάση, αλλά περιμετρική, ορίζεται το 
ενάμισι (1,5) μέτρο. 

 Ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο (2) 
γειτονικών σετ ξαπλωστρών που το ένα έχει 
κεντρική σκίαση χωρίς κεντρική βάση, και το 
άλλο σκίαση από ομπρέλα ορίζεται το μήκος 
των τριάμισι (3,5) μέτρων. 

 

35. Δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστιατορίων,  κινητών μονάδων 
εστίασης και παροχής ποτών που 
προσφέρονται από υγειονομικού 

 Η λειτουργία των καταστημάτων  
υγειονομικού καταστήματος γίνεται σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο σημείο 16 του 
παρόντος για την εστίαση. 
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τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με 
την παραλία  

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο 
(2) φορές την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν 
μέτρα αποφυγής συνωστισμού και κυρίως την 
τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον ενάμισι 
(1,5) μέτρου μεταξύ ατόμων και των 
αποστάσεων που προβλέπονται στο σημείο 
16 του παρόντος για την εστίαση και να 
τηρούν τους κανόνες υγιεινής των 
Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

36. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή 
συνοικεσίων 
 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Ένα (1) άτομο για κάθε 9 τ.μ. στον κύριο χώρο 
της επιχείρησης. 

 Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ θέσεων 
εργασίας. 

 Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν 
ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών 
μέσων και μετά από τη διενέργεια ελέγχου 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19  (rapid-test) για τους επισκέπτες – 
πελάτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι 
ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 10 αντιστοίχως, εντός σαράντα 
οκτώ (48) ωρών πριν την προσέλευσή τους. 

 Οι επιχειρήσεις τηρούν κατάλογο με τα 
ραντεβού των πελατών, τον οποίο 
επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα. 

 Υποχρεωτική ανάρτηση με έγγραφο ή 
ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού 
ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός 
του καταστήματος. 

 Δυνατότητα λειτουργίας τις καθημερινές και 
τα Σάββατα από 7:00 έως 21.00. 

37. Υπηρεσίες λούνα παρκ 
 
Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 

 Λειτουργία με τους ακόλουθους κανόνες: 

o Απόσταση τουλάχιστον τεσσάρων (4) 
μέτρων μεταξύ των μηχανημάτων 
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εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

ώστε να υπάρχουν μεγάλοι 
διάδρομοι κυκλοφορίας. 

o Διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην 
είσοδο κάθε παιχνιδιού. 

o Μετά το πέρας κάθε κύκλου 
παιχνιδιού απολύμανση όλων των 
σημείων επαφής των παικτών με το 
παιχνίδι. 

o Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους 
τους παίκτες.  

o Απόσταση τουλάχιστον δύο (2) 
μέτρων μεταξύ των κερματοφόρων 
ατομικών παιχνιδιών. 

o Διαγραμμίσεις για την τήρηση 
τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου 
απόστασης όπου υπάρχει ουρά 
αναμονής. 

o Διαρκής υπενθύμιση της τήρησης 
των μέτρων προστασίας/υγιεινής 
από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις 
τις επιχείρησης. 

o Αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια 
με αυξημένη ζήτηση με ευθύνη της 
επιχείρησης. 

o Δυνατότητα λειτουργίας, κατ’ 
επιλογή της επιχείρησης, με την 
κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς 
προσώπων που έχουν εμβολιασθεί ή 
νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο 
[και αποκλειστικά ανηλίκων έως 
έντεκα ετών με δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 
ή έως δεκαεπτά ετών με βεβαίωση 
αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test)], εφαρμοζόμενων 
αναλογικώς των προβλεπόμενων για 
την πιστοποίηση στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 10. 

38.  Πανηγύρια 
 Λειτουργία πανηγύρεων σύμφωνα με το 
σημείο 3 της περ. α) της παρ. 3 και με τις 
κάτωθι προϋποθέσεις σωρευτικά: 

o Επιτρέπονται μόνο καθήμενοι θεατές 
και φιλοξενούμενοι. 

o Εφαρμογή των μέτρων δημόσιας 
υγείας (αποφυγή συνωστισμού, 
τήρηση αποστάσεων ενάμισι [1,5] 
μέτρου, αντισηπτικά σε τραπέζια, 
τήρηση αποστάσεων στα 
τραπεζοκαθίσματα και κανόνων 
υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, 
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τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας) με ευθύνη της 
οικείας Δημοτικής Αρχής. 

 
39.  Υπηρεσίες ψυχαγωγικών δωματίων 

απόδρασης (escape rooms) 
 

Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Λειτουργία ψυχαγωγικών δωματίων 
απόδρασης (escape rooms) με τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:  

o Υποχρεωτική επίδειξη κατά την 
είσοδο: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10, ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] 
και [β], επιδεικνύονται είτε σε 
έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα 
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 
4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. 
Eναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός 
προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα 
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε 
έγχαρτη μορφή. 

o Οι ως άνω υποχρεώσεις 
καταλαμβάνουν ανηλίκους από 
δώδεκα (12) ετών και άνω.  

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών, δύνανται να 
προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 
τελευταίου εικοσιτετραώρου και οι 
ανήλικοι έως δεκαεπτά (17) ετών 
βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test), στην οποία προβαίνει είτε 
οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη 
έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία 
του γονέα ή κηδεμόνα. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56519Τεύχος B’ 4214/13.09.2021

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Υποχρεωτική παροχή αντισηπτικού υγρού 
για απολύμανση των χεριών των πελατών 
πριν την είσοδο στο δωμάτιο (δηλαδή 
πριν την έναρξη του παιχνιδιού), καθώς 
και μετά το πέρας του παιχνιδιού.  

 Κατά το ελεύθερο διάστημα μεταξύ των 
παιχνιδιών η επιχείρηση οφείλει να 
αερίζει τον παικτικό χώρο όπως και να 
απολυμαίνει με ειδικό αντισηπτικό υγρό 
αντικείμενα όπως κλειδιά, λουκέτα ή 
λοιπά αντικείμενα που σχετίζονται με το 
παικτικό τμήμα του χώρου. 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο πελατών 
στον χώρο ένα (1) άτομο ανά 9 τ.μ.. 

 Μέγιστος αριθμός τα πέντε (5) ραντεβού 
ανά εικοσιτετράωρο.  

40. Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και 
συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών 
(ποδοσφαιράκια, μπιλιάρδο κ.λπ.) και 
αίθουσες μπόουλινγκ   
 
Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

 Λειτουργία σε κλειστούς χώρους, αμιγώς για 
πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο, υπό τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

o Μέγιστη πληρότητα ίση με ογδόντα 
πέντε τοις εκατό (85%) της 
χωρητικότητας βάσει της άδειας 
λειτουργίας 

o Υποχρεωτική επίδειξη κατά την 
είσοδο: 

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
10, ή 

[β] πιστοποιητικού νόσησης που 
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά 
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα 
(180) ημέρες μετά από αυτόν, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10. 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] 
και [β], επιδεικνύονται είτε σε 
έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά 
μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα 
οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει 
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής 
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 
4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR. 
Eναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός 
προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα 
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του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε 
έγχαρτη μορφή. 

o Οι ως άνω υποχρεώσεις 
καταλαμβάνουν ανηλίκους από 
δώδεκα (12) ετών και άνω.  

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών, δύνανται να 
προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 
τελευταίου εικοσιτετραώρου και οι 
ανήλικοι έως δεκαεπτά (17) ετών 
βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου 
(rapid test), στην οποία προβαίνει 
είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και 
μη έχων την επιμέλεια, είτε 
κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 10. Δεν απαιτείται 
φυσική παρουσία του γονέα ή 
κηδεμόνα. 

 Τηρούνται επιπλέον οι ακόλουθοι υγειονομικοί 

όροι:  

o Τοποθέτηση απολυμαντικού 
προϊόντος ανά τραπέζι. 

o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το 
προσωπικό και τους πελάτες κατά τον 
χρόνο αναμονής. 

o Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι. 

o Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών. 
Οι πελάτες μπορούν να είναι όρθιοι 
μόνο όταν συμμετέχουν σε παιχνίδι 
(μπιλιάρδο ή μπόουλινγκ) και φορούν 
υποχρεωτικά μάσκα κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού. 

o Τήρηση αποστάσεων 
τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων 
υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. 

o Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2) 
σκαμπό μαζί, απόσταση ενάμισι (1,5) 
μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα 
σκαμπό. 

41.  Υπηρεσίες που παρέχονται από 
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις 
 
Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 

 Λειτουργία των πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών ενώσεων, σύμφωνα με το 
σημείο 2 της περ. α) της παρ. 3 υπό τους 
ακόλουθους υγειονομικούς όρους: 

o Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) 
μέτρου. 
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αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 

o Μέγιστος αριθμός δέκα (10) 
άτομα/συνεδρία (όπου τυγχάνει 
εφαρμογής). 

o Εφόσον ο χώρος οριστεί ως χώρος 
αμιγώς προσώπων που έχουν 
εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το 
τελευταίο εξάμηνο, η χρήση μάσκας 
δεν είναι υποχρεωτική. 

 Διδασκαλία μαθημάτων χορού, σύμφωνα με 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν για 
τις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης, τις 
Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού, τις 
Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού (π.δ. 457/1983, Β’ 
174) και τις λοιπές σχολές χορού, εκδίδονται 
από τη Γενική Γραμματεία Σύγχρονου 
Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(www.culture.gov.gr/announcements/ 
SitePages/announcements.aspx). 

 Διδασκαλία μαθημάτων μουσικών οργάνων με 
αναλογία μεταξύ 
εκπαιδευτών/καθηγητών/δασκάλων και 
μαθητών/σπουδαστών 1:1 (μόνο ατομικά 
μαθήματα), σύμφωνα με το υγειονομικό 
πρωτόκολλο των Μουσικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων που εκδίδεται από τη Γενική 
Γραμματεία Σύγχρονου Πολιτισμού και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(www.culture.gov.gr/announcements/ 
SitePages/announcements.aspx). 

42. Υπηρεσίες χώρων παιδικής αναψυχής 
 
Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία 
(1) φορά την εβδομάδα για όλους τους 
εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή 
εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου (PCR)  ή με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά 
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως 
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε 
ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε 
ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη.  
 
 
 

o Λειτουργία (εσωτερικών) χώρων 
παιδικής αναψυχής με τους 
ακόλουθους κανόνες: 

o Τήρηση απόστασης δύο (2) μέτρων 
μεταξύ των παρευρισκόμενων. 

o Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ. 

o Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως 
έντεκα (11) ετών, προσκομίζουν 
δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self-test) τελευταίου 
εικοσιτετραώρου και οι ανήλικοι έως 
δεκαεπτά (17) ετών βεβαίωση 
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test), 
στην οποία προβαίνει είτε 
οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη 
έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
10. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία 
του γονέα ή κηδεμόνα. 

o Οι συνοδοί είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την 
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παρ. 2 του άρθρου 10 ή νοσήσαντες 
το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 10. 

o Μη υποχρεωτική η τηλεφωνική ή 
ηλεκτρονική προκράτηση εισιτηρίων 
εισόδου. 

o Οι εγκαταστάσεις πλυσίματος χεριών 
ακολουθούν την εκάστοτε 
υπάρχουσα διάταξη του χώρου 
παιδικής αναψυχής. 

o Κατά τα λοιπά οι επιχειρήσεις των 
εγκαταστάσεων που προσφέρουν 
υπηρεσίες χώρων παιδικής 
αναψυχής οφείλουν να τηρούν τους 
κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις 
και τις διαδικασίες του 
Παραρτήματος 19 (οδηγίες για την 
ασφαλή λειτουργία των 
παιδότοπων), το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 




