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Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 
εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα: 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-
koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-
pandhmias-covid-19) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των 
χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα 
άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που 
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) 
τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. 

2. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις 
εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. 

3. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία 
Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του Υπουργείου 
Υγείας που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες:  
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-
koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-
alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn και 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-
koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-th-
xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2. 

 
Β.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Δημόσιες υπηρεσίες 

 

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α. 

 Πλήρης λειτουργία με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου 
του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των 
υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου 
κινδύνου βάσει της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 4011).  
 

 Ειδικότερα, 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) παρέχουν την 
εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά 
προτίμηση 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. 

 Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει 
των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Η εξυπηρέτηση του 
κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν 
προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον 
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διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού 
χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού.  

 

2. Ιδιωτικές επιχειρήσεις 

 

 Πλήρης λειτουργία, με τήρηση των μέτρων του πίνακα 
Α. 

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

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

Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης 
φύσεως κτηματολογικά γραφεία και 
υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό 
Κτηματολόγιο” και πειθαρχικά συμβούλια 
στα οποία μετέχουν δικαστικοί λειτουργοί 

Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και 
στους λοιπούς εργαζόμενους στις ως άνω 
υπηρεσίες που δεν διαθέτουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως, και 
παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία 
εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους εφαρμόζονται οι υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 
4207) και Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 
(Β’ 4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, 
όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 

Στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά 
δικαστήρια τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α και ισχύουν 
τα κάτωθι: 

 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. 

 Στα έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης 
φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα 
του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” τηρούνται τα 
μέτρα του πίνακα Α. 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. 

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 

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α.  

 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.). 
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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. 
 

 Για το υγειονομικό προσωπικό που κατόπιν 
αίτησής του στην ειδική τριμελή επιτροπή 
της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής 
απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας εξαιρείται 
από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, 
η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε 
νοσοκομείου σε συνεργασία με τον 
Διευθυντή του Τμήματος όπου υπηρετεί και 
αναλόγως της ειδικότητάς του αποφασίζει 
για την τοποθέτησή του σε κατάλληλες 
θέσεις, μη αποκλειομένης και της παροχής 
των υπηρεσιών του σε ασθενείς. Το εν λόγω 
υγειονομικό προσωπικό υποχρεούται στη 
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) 
φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test).    

 

 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 (PCR ή rapid test) σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 9. Ο τρόπος εφαρμογής του 
παρόντος εξειδικεύεται, αντιστοίχως, από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 

 Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται ασθενείς 
που προσέρχονται σε δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.  

 Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 9 και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, συνοδοί 
ασθενών δεν υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο πριν 
την είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
περιλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών 
ιατρείων.  

 Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί 
ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή 
rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την 
είσοδό τους σε δημόσια ή ιδιωτική δομή παροχής 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
περιλαμβανομένων και των δημόσιων και ιδιωτικών 
ιατρείων.  

 Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 9 και οι νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, συνοδοί 
νοσηλευόμενων ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό 
έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) 
ωρών πριν την είσοδό τους σε κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική δομή υγείας.  

 Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες συνοδοί 
νοσηλευόμενων ασθενών υπόκεινται σε εργαστηριακό 
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR 
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό τους 
σε κάθε άλλη 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).  
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 Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι συνοδοί 
ασθενών που προσέρχονται σε Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών. 

 Δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων περιορισμού 
του επισκεπτηρίου με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου ή της κλινικής ή 
του κέντρου αποκατάστασης. 

 Η είσοδος ιατρικών επισκεπτών και 
φαρμακοϋπαλλήλων σε νοσοκομεία, κλινικές και 
κέντρα αποκατάστασης επιτρέπεται μόνο για πλήρως 
εμβολιασμένους ή νοσήσαντες σύμφωνα με τις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 9 με την πρόσθετη προϋπόθεση της 
υποχρεωτικής επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού 
διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή 
rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, πριν 
την επίσκεψή τους. 

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. 
 

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α. 

 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 
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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. 
 
 
 
 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α 
οικ.4633/1993 (Β’ 789). 

(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): 
Εφαρμόζεται κατ’ αναλογία η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 
55254/9.9.2021 (Β' 4187) κοινή υπουργική απόφαση, 
ιδίως τα άρθρα 1 έως 8 αυτής. Στο πλαίσιο των 
αυτοδιαγνωστικών ελέγχων που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, το αποτέλεσμα 
των ελέγχων (παιδιών και προσωπικού) είναι 
διαθέσιμο και στους υπεύθυνους ελέγχου τήρησης 
των μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 των ΚΔΑΠ. 

 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).  

 Λειτουργία δημοτικών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) με τη συμμετοχή μόνο 
ωφελούμενων και εργαζομένων οι οποίοι α) είτε 
επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 9, στον υπεύθυνο που 
ορίζεται από την εκάστοτε δομή, β) είτε επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 9. Επιπλέον, ορίζεται υπεύθυνος προαγωγής 
εμβολιασμού σε κάθε δομή και τηρείται αρχείο 
καταγραφής ωφελούμενων ανά ημέρα, τηρουμένων 
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των ισχυόντων κανόνων προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

 Λειτουργία επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ανοιχτής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων με 
τη συμμετοχή μόνο προσώπων που α) είτε 
επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 9, β) είτε επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 9, γ) είτε υπόκεινται, πριν την είσοδό τους 
στους χώρους αυτούς και με ευθύνη των εν λόγω 
δομών, σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 
(PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
9. 
 

 Επιτρέπεται η πραγματοποίηση των εκδρομών και των 
ομαδικών μετακινήσεων για τα δημοτικά ΚΑΠΗ και για 
τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ανοιχτής 
φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων υπό την 
προϋπόθεση της συμμετοχής ατόμων τα οποία α) είτε 
επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 9, β) είτε επιδεικνύουν 
πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 9, καθώς και με τους περιορισμούς και τα 
πρωτόκολλα που ισχύουν ανά δραστηριότητα. 
 

6. Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), 
Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές (ΚΕΔ), 
Ελεγχόμενες Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας 
αιτούντων άσυλο, καθώς και κάθε είδους 
δομή και χώρος υποδοχής και φιλοξενίας 
πολιτών τρίτων χωρών 

Οι διοικήσεις των ΚΥΤ, ΚΕΔ 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, ΚΕΔ και άλλων 
δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 
παραμένουν σε ισχύ. 

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α. 

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

 

 

 

 

 

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 

 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 (Β’ 4187), όπως εκάστοτε 
ισχύει. 

 Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί 
ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 9, υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού 
ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 μία (1) φορά την 
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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), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
Γ.Π.οικ.66036/21.10.2021 (Β’ 4960), 
Γ.Π.οικ.360/6.1.2022 (Β’ 7), 
Δ1α/ΓΠ.οικ.18551/31.3.2022 (Β’ 1539) και 
48760/29.4.2022 (Β΄ 2132)  κοινές υπουργικές 
αποφάσεις. 

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

γ) Την υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας 
«Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr - ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη 
συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη 
δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε 
εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής 
πλατφόρμας «edupass.gov.gr»» (Β’ 4558), 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

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

εβδομάδα (PCR ή rapid test, με δαπάνη τους, πριν την 
Τρίτη, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την 
προσέλευση τους στις εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα 
με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης της υπό  
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινής 
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Διαχείριση στενών επαφών επιβεβαιωμένου
κρούσματος λοίμωξης COVID-19 εντός και εκτός
σχολικού πλαισίου σύμφωνα με τα στοιχεία της 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των φροντιστηρίων 
και των κέντρων ξένων γλωσσών σύμφωνα με τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό 
στοιχεία
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι εκπαιδευτικοί
των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών,
που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
βεβαίωση νόσησης, υποβάλλονται σε διαγνωστικό
εργαστηριακό έλεγχο (rapid test ή PCR) που διενεργείται 
μία (1) φορά την εβδομάδα με δαπάνη τους, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Α’ του 
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4187), όπως εκάστοτε 
ισχύει. Για το λοιπό προσωπικό των φροντιστηρίων/
κέντρων ξένων γλωσσών εφαρμόζεται αντιστοίχως 
ό,τι ισχύει κάθε φορά 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, όπως εκάστοτε ισχύει.

Διά ζώσης λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων 
και εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας 
και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

Παρακολούθηση με φυσική παρουσία των
μαθητευόμενων και του εκπαιδευτικού και διδακτικού
προσωπικού του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας
και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως εκάστοτε ισχύει. 
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 Διενέργεια πρακτικής άσκησης/μαθητείας των 
καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. και των μαθητευόμενων 
του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., 
σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που 
ορίζονται στην υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Διά ζώσης λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.) και διενέργεια πρακτικής άσκησης με 
φυσική παρουσία εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών, 
εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού, σύμφωνα 
με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται 
στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 
Α΄ και Β΄ Κύκλου, με φυσική παρουσία 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, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι 
εκπαιδευτές/τριες, 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 διαγνωστικό έλεγχο 
(rapid test ή PCR) μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν 
από την Τρίτη και έως σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν 
από την προσέλευσή τους στην εκπαιδευτική δομή και 
προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού 
αποτελέσματος.  

 Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
κατ’ εφαρμογή της κοινής απόφασης της Υπουργού 
και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων υπό 
στοιχεία  111525/ΓΔ4/9.9.2021 «Παροχή σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-
2022» (Β΄ 4188), όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, 
δίδεται η δυνατότητα παροχής σύγχρονης εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας και στις παρακάτω 
πρόσθετες περιπτώσεις:  

- Για την αναπλήρωση εκπαιδευτικού ή μέλους 
Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(δασκάλου ή νηπιαγωγού μη ειδικότητας) που 
νοσεί λόγω κορωνοϊού COVID-19 ή βρίσκεται σε 
απομόνωση σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα 
υγειονομικά πρωτόκολλα και δεν υπάρχει η 
δυνατότητα φυσικής αναπλήρωσής του. 

- Από εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που 
νοσούν λόγω κορωνοϊού COVID-19 ή βρίσκονται 
σε απομόνωση σύμφωνα με τα εκάστοτε 
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε 
προαιρετική βάση και εφόσον είναι σε θέση να 
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παράσχουν εξ αποστάσεως 
εκπαιδευτικό/διδακτικό έργο. 

 Επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
ανταλλαγής/ μετακίνησης/υποδοχής μαθητών/τριών 
και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπό  στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 4187), όπως εκάστοτε ισχύει. 
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 17 της παρούσας, οι οποίες αφορούν στους 
όρους και τις προϋποθέσεις επιβίβασης του συνόλου 
των επιβατών,  ημεδαπών και αλλοδαπών. 
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 πρόληψης 
και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, 
που ισχύουν στη χώρα υποδοχής.  

 Επιτρέπεται, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε 
επιδημιολογικών δεδομένων, η πραγματοποίηση 
σχολικών εκδρομών, σχολικών περιπάτων, διδακτικών 
επισκέψεων και εκπαιδευτικών επισκέψεων με τους 
περιορισμούς και τα πρωτόκολλα που ισχύουν ανά 
δραστηριότητα και τις ειδικότερες διατάξεις που 
ισχύουν στην υπό  στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Στην περίπτωση  της πραγματοποίησης των ως άνω, 
όπου απαιτείται για τη μετακίνηση των 
μαθητών/τριών η χρήση οποιουδήποτε μεταφορικού 
μέσου εντός της Επικράτειας, ισχύουν τα μέτρα 
μετακίνησης των μαθητών/τριών του άρθρου 20 της 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 Επιτρέπεται η διοργάνωση ενδοσχολικών εκδηλώσεων 
ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία 
προσέλευση γονέων/κηδεμόνων και λοιπών συγγενών 
(όπως εορταστικές εκδηλώσεις και, εορτές 
αποφοίτησης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 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 
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(www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/an
nouncements.aspx.). 

 Διδάσκοντες δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που 
δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την 
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποβάλλονται 
υποχρεωτικά σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό 
COVID-19 (PCR ή rapid test) μία (1) φορά την 
εβδομάδα ιδία δαπάνη. 

 Σύσταση χρήσης φίλτρων κατακράτησης 
σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High 
Efficiency Particulate Airfilter) στις αίθουσες δομών 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. 

 Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους εξετάσεων του 
άρθρου 19 της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (Β’ 4187) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 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 την τήρηση της 
υποχρέωσης διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, 
το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου  εξαμήνου, 
εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή 
PCR) μία (1) φορά την εβδομάδα. Η δαπάνη για τη 
διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου του 
προηγούμενου εδαφίου βαρύνει το προαναφερθέν 
προσωπικό. 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. 

 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 4, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι 
εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση: α) άδειας 
χειριστή ταχύπλοου σκάφους, β) βεβαίωσης 
συνδρομής νόμιμων 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. 
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8. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Ε.Ι.)/Βιβλιοθήκες  

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

α) Την υπό στοιχεία  48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή 
υπουργική απόφαση «Λειτουργία των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022» (Β’ 2131). 

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

Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας
στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου
σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων
(υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης
επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής
διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες 
φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές 
ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών
πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δια ζώσης και
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195),
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), του Εσωτερικού Κανονισμού 
κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου Κανονισμού κάθε 
προγράμματος σπουδών, εφόσον υφίστανται, 
σύμφωνα με την  υπό στοιχεία
48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2131), όπως εκάστοτε ισχύει.

Η οργάνωση και λειτουργία Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με μεθόδους εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 30 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και η
οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών με
μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) δεν θίγονται
από τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον η σχετική
δυνατότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει
προβλεφθεί στην απόφαση ίδρυσης και τον ισχύοντα
Κανονισμό κάθε προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η πρακτική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα διεξάγεται με φυσική παρουσία των
φοιτητών σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους κάθε
προγράμματος σπουδών α΄ ή β΄ κύκλου και τον
ισχύοντα Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του
Α.Ε.Ι., εφόσον υφίσταται. Κατά τη διεξαγωγή της
πρακτικής άσκησης εφαρμόζονται οι ειδικότερες
ρυθμίσεις και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19  που εκάστοτε 
ισχύουν για το προσωπικό που απασχολείται στον 
εκάστοτε φορέα που διεξάγεται η πρακτική άσκηση, 
σύμφωνα με την  υπό στοιχεία
48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύει.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται από
τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. και λοιπά εκπαιδευτικά
προγράμματα που διενεργούνται από τα Α.Ε.Ι. και τις
επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες τους (π.χ.
Διδασκαλεία) οργανώνονται είτε δια ζώσης είτε εξ
αποστάσεως, σύμφωνα με το εκάστοτε κανονιστικό
πλαίσιο διοργάνωσής τους, σύμφωνα με την  υπό
στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική
απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κάθε είδους εκπαιδευτική, ερευνητική, διοικητική και
άλλη λειτουργία των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους
μονάδων τους (Σχολές, Τμήματα, Εργαστήρια, 
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Κλινικές, Μουσεία και διοικητικές υπηρεσίες) 
διεξάγεται κανονικά σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Α.Ε.Ι ή 
της επιμέρους μονάδας, καθώς και τα ειδικότερα 
μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
που τίθενται στην παρούσα απόφαση, σύμφωνα με 
την υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών των Α.Ε.Ι. και του
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος (φοιτητικά εστιατόρια, κυλικεία κ.λπ.),
που βρίσκονται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι των
φοιτητικών γυμναστηρίων, των αιθουσών χρήσης
πολυμέσων, των φοιτητικών αναγνωστηρίων, των
σπουδαστηρίων, των χώρων μελέτης φοιτητών, των
βιβλιοθηκών και των μουσείων των Α.Ε.Ι. γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύει.

Η συμμετοχή προσώπων με φυσική παρουσία σε
εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου των Α.Ε.Ι. ή
άλλων εξετάσεων που διεξάγονται εντός των χώρων
των Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αν τα Α.Ε.Ι. έχουν την
επιμέλεια ή την ευθύνη διεξαγωγής τους, λαμβάνουν
χώρα σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπό στοιχεία
48760/Ζ1/29.4.2022 κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα συνέδρια και οι ημερίδες, καθώς και οι τελετές
αποφοίτησης διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 12
της υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, και
τους κανόνες του Παραρτήματος 5 που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως αντικείμενο
την ανταλλαγή ή μετακίνηση φοιτητών προγραμμάτων
σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ερευνητών, καθώς
και διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής προς το εξωτερικό, καθώς και προγράμματα 
που αφορούν στην ανταλλαγή ή την υποδοχή 
αλλοδαπών φοιτητών, ερευνητών, διδακτικού και 
λοιπού προσωπικού και επισκεπτών καθηγητών από 
Ιδρύματα της αλλοδαπής προς Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
υλοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπό 
στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

9. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί 
Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α.

Λειτουργία με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
που εκδίδονται από τον ΕΟΔΥ και αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (https://ypergasias.gov.gr/odigies-gia-
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vrefikous-vrefonipiakous-kai-paidikous-stathmous-
schetika-me-ton-koronoio/) και στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Εσωτερικών 
(https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-
aytodioikisi/ygeionomiko-protokollo-dimotikon-
paidikon-stathmon). 

10. Χώροι λατρείας/θρησκευτικές τελετές 

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

 

 Τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, 
ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους 
θρησκευτικών τελετών, καθώς και προσέλευση 
προσώπων για κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους 
ανεξαιρέτως τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
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 με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α. 

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

 

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 
(www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePa
ges/announcements.aspx.). 

Λειτουργία κλειστών και ανοιχτών (υπαίθριων) χώρων με 
τήρηση των μέτρων του πίνακα Α. 

 Επιτρέπονται οι ομαδικές ξεναγήσεις με τήρηση 
των μέτρων του πίνακα Α. 

 

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/SitePa
ges/announcements.aspx) 

 

Α.  Λειτουργία των κλειστών χώρων (περιλαμβανομένων 
των γηπέδων) με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α και 
με τους ακόλουθους κανόνες: 

 Ποσοστό πληρότητας εκατό τοις εκατό (100%).  

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όσους δεν 
συμμετέχουν στη σκηνή του ζωντανού 
θεάματος/ακροάματος, τηρουμένων των 
προδιαγραφών του σημείου 1 του πίνακα Α. 

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

Β.   Λειτουργία ανοικτών (υπαίθριων) χώρων (πάσης 
φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των γηπέδων) με τήρηση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21145Τεύχος B’ 2137/30.04.2022

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

των μέτρων του πίνακα Α και με ποσοστό πληρότητας 
εκατό τοις εκατό (100%).  

13. Κινηματογραφικές προβολές 

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/SitePa
ges/announcements.aspx) 

 Λειτουργία κλειστών κινηματογραφικών αιθουσών 
(δωδεκάμηνης λειτουργίας) με τήρηση των μέτρων του 
πίνακα Α και με τους ακόλουθους κανόνες: 

o Ποσοστό πληρότητας εκατό τοις εκατό 
(100%). 
 

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

 Λειτουργία ανοικτών (θερινών)  κινηματογραφικών 
αιθουσών με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α και με 
ποσοστό πληρότητας εκατό τοις εκατό (100%). 

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

 

Πραγματοποίηση με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α και 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους 
από όσους δεν συμμετέχουν στη σκηνή γυρίσματος σε 
πρόβες, ρεπεράζ και εν γένει προεργασίες 
γυρισμάτων. 

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

 Στην περίπτωση τηλεοπτικών παραγωγών με την 
παρουσία κοινού, τηρούνται υποχρεωτικώς οι κανόνες 
λειτουργίας, οι απαιτήσεις και τα υγειονομικά μέτρα 
του σημείου 12 (Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, 
λοιπές παραστατικές τέχνες). 

15. Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων 
μουσικών σκηνών και μπουάτ  Λειτουργία με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α, και 

υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

o Υποχρεωτική χρήση μάσκας, τηρουμένων των 
προδιαγραφών του σημείου 1 του πίνακα Α, 
από το προσωπικό, καθώς και από τους 
πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής. Ειδικώς το 
προσωπικό φέρει μάσκα μόνο υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή 
εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και 
υφασμάτινη).   

16. Εστίαση (π.χ. εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ 
καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, καντίνες, 
catering, χώροι δεξιώσεων)  

 

 

 Α.  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, καθώς και των 
εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ σε εσωτερικούς 
χώρους ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία 
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εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες/ταξιδιώτες, υπό 
τις προϋποθέσεις πρόσβασης των σημείων 17 και 27, 
αντιστοίχως,και εξωτερικούς πελάτες με τήρηση των 
μέτρων του πίνακα Α, και υπό τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

α) Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των 
πελατών στα τραπέζια. 
 
β) Υποχρεωτική χρήση μάσκας, τηρουμένων των 
προδιαγραφών του σημείου 1 του πίνακα Α, από το 
προσωπικό, καθώς και από τους πελάτες κατά τον 
χρόνο αναμονής. Ειδικώς το προσωπικό φέρει μάσκα 
μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) 
ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και 
υφασμάτινη).   

o Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων 
εστίασης σε εσωτερικό χώρο ισχύουν και για τη 
λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη 
λειτουργία των εσωτερικών χώρων δεξιώσεων. 

 Β. Λειτουργία των επιχειρήσεων, σε ανοικτό υπαίθριο 
χώρο, που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν 
υπηρεσίες εστίασης, με τήρηση των μέτρων του 
πίνακα Α, και με απολύμανση καταλόγων κατά την 
εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια. 

 
o Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για τις 

δραστηριότητες του παρόντος σημείου ορίζεται ο 
χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του 
κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι 
ανοιχτός από τουλάχιστον δύο (2) πλευρές. Δεν 
θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που 
φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο ύψους μέχρι 
και ενός  μέτρου και τριάντα εκατοστών (1,3) από 
το δάπεδο του χώρου. Πλευρά του ανοικτού 
υπαίθριου χώρου δεν θεωρείται η οροφή του, 
εφόσον υπάρχει. Οι κανόνες των ανοικτών 
υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους 
εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε 
αεριζόμενες στοές.  

o  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, β) 
για τη λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων 
και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε 
εξωτερικό χώρο.   

 Γ. Τα παρόντα μέτρα ισχύουν και ως προς τη 
λειτουργία οινοποιείων εφόσον σε αυτά διενεργείται 
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ξενάγηση με αντικείμενα την οινογνωσία ή τη 
γευσιγνωσία.  

17. Μεταφορές 

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

 

 Ως προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς [λεωφορεία 
δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ 
ΑΕ, υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία 
μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών), 
τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά 
λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού 
τύπου, λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και 
λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφορεία 
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα σταθερής 
τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, σιδηρόδρομος, 
αναβατήρες (τελεφερίκ)], λειτουργία με πληρότητα 
εκατό τοις εκατό (100%) και με υποχρεωτική χρήση 
μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή 
Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και 
υφασμάτινης).  

 Σε όλα τα μέσα μεταφοράς η χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική εξαιρουμένων των επιβατηγών 
οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) όταν επιβαίνουν 
μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και συγγενείς 
α’ και β’ βαθμού. 

 1. Πληρότητα στα επιβατηγά, επιβατηγά – 
οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά - οχηματαγωγά - 
ταχύπλοα, επιβατηγά -ταχύπλοα και επιβατηγά-
υδροπτέρυγα που εκτελούν θαλάσσιες 
ενδομεταφορές σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). 

2. 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 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/. 

3. Για τα κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και 
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα ιδιωτικά και 
επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως 
σημαίας που διενεργούν τουριστικούς πλόες στην 
ελληνική Επικράτεια, καθώς και εκείνα που 
καταπλέουν από το εξωτερικό και τα επαγγελματικά 
τουριστικά ημερόπλοια ισχύουν οι κανόνες των 
Παραρτημάτων ΄2 και 3, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

  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 
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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, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, δεν του 
επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μέσο μεταφοράς. 

18. 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 

 

Λειτουργία και χρήση οργανωμένων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 Λειτουργία 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 
όλων των υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που 
αναγράφονται στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.  

 Λειτουργία των ανοικτών και κλειστών αθλητικών 
εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες από 
αθλητές σωματείων, στα ατομικά και ομαδικά 
αθλήματα, με τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, και των προϋποθέσεων που 
καθορίζονται στις οδηγίες που αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι 
επαγγελματίες αθλητές και οι προπονητές 
σωματείων που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή 
νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 9, υποχρεούνται στη διενέργεια 
διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 μία 
(1) φορά την εβδομάδα (PCR ή rapid test). 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, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.  

 Tήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας και των 
οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

 Επιτρέπεται η παρουσία θεατών σε προπονήσεις και 
αγώνες ατομικών και ομαδικών ερασιτεχνικών 
αθλημάτων στις εξέδρες σε ανοικτές και κλειστές 
αθλητικές εγκαταστάσεις σε ποσοστό πληρότητας 
εκατό τοις εκατό (100%). Η χρήση μάσκας είναι 
υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στις 
εξέδρες στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις.  

 Οι εργαζόμενοι στους αθλητικούς χώρους που δεν 
έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια 
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9, υποχρεούνται στη 
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διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου για 
κορωνοϊό COVID-19 μία (1) φορά την εβδομάδα (PCR ή 
rapid test).  

 Επιτρέπεται η διεξαγωγή άλλων αγώνων μαζικού 
αθλητισμού εκτός σταδίων (εκτός οργανωμένων 
αθλητικών εγκαταστάσεων), χωρίς περιορισμό στον 
αριθμό των συμμετεχόντων και με την τήρηση όλων 
των υγειονομικών μέτρων και οδηγιών που 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού.  

 
19. Γυμναστήρια 

 
 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α στους 

κοινόχρηστους χώρους. 

 Λειτουργία με υποχρεωτική τήρηση κανόνων 
λειτουργίας, απαιτήσεων και διαδικασιών του 
Παραρτήματος 6, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας.  

 
20. Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, 

μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, 
ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κάβες), 
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.  

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α. Ειδικώς στα σούπερ 
μάρκετ υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή 
εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και 
υφασμάτινης). 

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

21. Λιανεμπόριο 
 

 
 

 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),  

      τηρουμένων των μέτρων του πίνακα Α. 
 

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

 

 Λειτουργία δραστηριοτήτων κομμωτηρίων, κουρείων 
και κέντρων αισθητικής, υπηρεσιών διαιτολογίας, 
υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων, υπηρεσιών 
εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κ.λπ.), 
υπηρεσιών θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών 
πηγών, υπηρεσιών μασάζ, υπηρεσιών προσωπικής 
υγιεινής και φροντίδας σώματος, υπηρεσιών 
γυαλίσματος υποδημάτων, δραστηριοτήτων σχετικών 
με τη φυσική ευεξία, υπηρεσιών δερματοστιξίας 
(τατουάζ και υπηρεσιών τρυπήματος δέρματος του 
σώματος - piercing) τηρουμένων των μέτρων του 
πίνακα Α.  
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23. Συνέδρια/Εμπορικές εκθέσεις  

 
 Επιτρέπεται η διεξαγωγή εμπορικών εκθέσεων σε 

κλειστούς χώρους με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α 
και με τους εξής κανόνες λειτουργίας: 

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

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

 Διεξαγωγή συνεδρίων με φυσική παρουσία και 
προαιρετικά μέσω διαδικτύου σύμφωνα με τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα του Παραρτήματος 5, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

24. - 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) 

 

 

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α. 

 Επιτρέπεται η διενέργεια: 

- Μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης όλων των 
κατηγοριών και περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού 
Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς 
εμπορευμάτων/επιβατών και Πιστοποιητικού 
Εκπαίδευσης Οδηγού ADR και το Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα 
εμπορευμάτων και επιβατών υπό την προϋπόθεση 
τήρησης των μέτρων του πίνακα Α. 

- Μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων των 
κατηγοριών υπό την προϋπόθεση απολύμανσης 
μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του 
εκπαιδευτικού οχήματος με τα οποία έρχονται σε 
επαφή οι εμπλεκόμενοι. 

 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 Π.Ε.Ε. οδικού 
μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών υπό την 
προϋπόθεση της απολύμανσης 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: 

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

Κατά την εφαρμογή του παρόντος οι μη εμβολιασμένοι
και μη νοσήσαντες κατά την έννοια των παρ. 2 και 3
του άρθρου 9 εκπαιδευτές και εξεταστές υποχρεούνται
στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό
COVID-19 μία  (1) φορά την εβδομάδα (PCR ή rapid
test) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

25. Υπηρεσίες ιερόδουλων 

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

Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α.

26. Υπηρεσίες λούνα παρκ Λειτουργία με τήρηση των μέτρων του πίνακα Α και
επιπλέον με τους ακόλουθους κανόνες:.

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.

27. Τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 4276/2014 Λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1

του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) με τα
υγειονομικά πρωτόκολλα και τις αντίστοιχες κυρώσεις
όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αρ. 6632/16.4.2021
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1632 και διόρθωση
σφάλματος Β’ 1996), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αρ. 10197/10.6.2021 (Β’ 2504), 19469/1.11.2021  

5118), 4634/9.3.2022 (Β’ 1223), 8646/29.4.2022  
όμοιες αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει. 




