
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2 
   Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανου-
άριου 2021 και ώρα 6:00. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
   1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότη-
τα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/
2020 (Α’ 104),

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76),

στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),

ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), 

ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), 

ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),

ιστ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(Α’ 136),

ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ιη. του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ιθ. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),

κ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
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κα. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), 

κβ. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138), 

κγ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

κδ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

κε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

κστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

κζ. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλά-
κη» (Β’ 3297),

κη. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β’ 3298),

κθ. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),

λ. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημή-
τριο Οικονόμου» (Β’ 3107),

λα. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099), 

λβ. της υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινής απόφα-
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678) και

λγ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 
6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” 
(Β’ 5486)» (Β’ 5509), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81699/17.12.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 5579), την υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83418/24.12.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 5726), καθώς και την υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83978/29.12.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 
και Εσωτερικών (Β’ 5791).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευ-
τικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργα-
στηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχο-
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας 
ΕΠΑΛ, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσ-
σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτι-
κών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα 
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 κοινή από-
φαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882), 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 131451/
ΓΔ4/30.9.2020 (Β’  4264) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020 
(Β’ 5044) όμοιες κοινές αποφάσεις.

5. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέ-
τρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).

6. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμί-
σεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδι-
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κασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου 
των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021» (Β’ 4383).

7. Την από 2.1.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

8. Την ανάγκη ενίσχυσης των ισχυόντων έκτακτων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν-
δυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της 
τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

9. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.1/2.1.2021 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο 
όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπο-
λογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμ-
βάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικαστήρια, τα 
στρατιωτικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, 
όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο 
συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό 
της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται 
δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι. 

3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία 
των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστή-
ματα, εκτός από εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών 
ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου 
(47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.19. 

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, πε-
ριφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.41.

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και τις υπηρεσίες πλη-
ρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής 
και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42.

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.43.

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.51.

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας]/ΚΑΔ 47.52.

7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων 
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 
47.53.

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ., το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, 
πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προ-
στασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρού-
νται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό 
εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 
47.54.54.12)/ΚΑΔ 47.54.

9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνι-
κού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), 

εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρι-
κών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 
47.59.56.01), του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυρά-
κτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)/ΚΑΔ 47.59.

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τη-
λεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.61.

11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.62.63.

12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.63.

13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.64. 

14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.65.

15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.71.

16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων 
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.72.

17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπι-
σμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και 
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και 
πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.75.

18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτρο-
φών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, απο-
φλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο 
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), 
λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπι-
στικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων 
φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων 
και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), 
λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), 
λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιού-
νται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία 
αγαθών (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέ-
ων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων 
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών 
(47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σου-
σαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σινα-
πιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων 
λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πα-



 T  24 Τεύχος B’ 1/02.01.2021

τάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών 
που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυ-
κητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), 
λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών που δεν 
καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό εμπόριο 
ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς 
(47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τη-
λεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.76.

19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.77.

20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλι-
κών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου 
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και 
ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς 
(47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών 
προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η λει-
τουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων 
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλε-
φωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης 
που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/ΚΑΔ 47.78. 

21. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε κα-
ταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.79.

22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊό-
ντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.

23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας 
και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.

24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαί-
θριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λια-
νικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, 
άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθρι-
ων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού εμπο-
ρίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω 
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού 
εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω 
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού 
εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 
47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων 

ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών 
(ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99.

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

26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκ-
δηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.

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

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

29. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ται-
νιών/ΚΑΔ 59.13.11.02.

30. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών 
ταινιών/ΚΑΔ 59.14.

31. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών με-
ταφορών/ΚΑΔ 71.20.14.00, εξαιρουμένων αποκλειστικά 
των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειο-
δοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων 
οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφο-
ρείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς 
και εγχώριες μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος 
εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

32. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και 
αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες ενοικία-
σης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες 
μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, 
ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)/ΚΑΔ 77.21.

33. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22.
34. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής 

ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 77.29. 
35. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθω-

σης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.
36. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 

77.39.19.03.
37. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και 

εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.
38. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, 

υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρε-
σίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.

39. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/
ΚΑΔ 82.30.

40. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπο-
νητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά 
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αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α’ κατηγο-
ρία καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και ποδοσφαίρου 
(Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπια-
κούς αγώνες/ΚΑΔ 85.51.

41. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστά-
σεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52.

42. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/
ΚΑΔ 85.53.

43. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή 
και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59. 

44. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης 
σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11. 

45. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιω-
μένων/ΚΑΔ 88.10.12. 

46. Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών, εξαιρουμένων των Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ)[ΚΑΔ 88.91.12.], καθώς και των υπηρεσιών κατ’ οί-
κον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/ΚΑΔ 88.91. 

47. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.
48. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του 

θεάματος/ΚΑΔ 90.02.
49. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.
50. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.
51. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.
52. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.
53. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 

δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.
54. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακεί-

ων/ΚΑΔ 91.01. 
55. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.
56. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρό-

μοιων πόλων έλξης επισκεπτών/ΚΑΔ 91.03.
57. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων 

και φυσικών βιοτόπων/ΚΑΔ 91.04. 
58. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρε-

σίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-
line) σύνδεση (92.00.21)/ΚΑΔ 92.00.

59. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς 
τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους 
ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που 
διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α’ κατη-
γορίας καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και ποδοσφαί-
ρου (Superleague Ι), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργού-
νται προπονήσεις ομάδων Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου 
(Superleague ΙΙ), Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναι-
κών, πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών (Volleyleague 
και Volleyleague γυναικών), υδατοσφαίρισης ανδρών 
και γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών,
γ) εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που συμ-
μετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς 
αγώνες, δ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες 
σε ατομικά αθλήματα/ΚΑΔ 93.11.

60. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση 
τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α’ κατη-
γορία καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και ποδοσφαί-
ρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπι-
ακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.

61. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13. 
62. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση 

υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικί-
διων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστη-
ριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται 
με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και 
στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και 
ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και 
Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.

63. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θε-
ματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.

64. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας/ΚΑΔ 93.29.

65. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε 
θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινω-
νικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.

66. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέ-
ντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02. 

67. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, 
εξαιρείται η εξ αποστάσεως συμβουλευτική/ΚΑΔ 96.04.

68. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/
ΚΑΔ 96.09.19.06.

69. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.
19.08.

70. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.
19.09.

71. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12. 
72. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. 

(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/
ΚΑΔ 96.09.19.16.

73. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος 
(piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17. 

74. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν 
με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λια-
νικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» 
(shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά κατα-
στήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, 
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων 
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσο-
δο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των 
εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της 
Χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο 
ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side).

75. Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρουμένης της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης/ΚΑΔ 85.10.

β) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την 
παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της περ. α). 
Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συ-
νεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες 
που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της περ. α) με 
την προϋπόθεση της μη προσέλευσης κοινού. 

γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με πολλαπλές δρα-
στηριότητες (ΚΑΔ), συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως 
προς τις δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από 
τους ΚΑΔ της περ. α) υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
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1. Η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο 
για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της 
οικοδομής.

2. Η προσέλευση των επαγγελματιών-αγοραστών γί-
νεται με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων περί 
μάσκας, χρήσης απολυμαντικού κατά την είσοδο και 
τήρησης ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

3. Κατά την είσοδο στο κατάστημα οι επαγγελματίες-
αγοραστές επιδεικνύουν έγγραφο από το οποίο αποδει-
κνύεται η επαγγελματική τους ιδιότητα.

4.  Επιτρέπονται πωλήσεις μόνο με έκδοση τιμολογίου 
και όχι με απόδειξη λιανικής πώλησης.

5. Η αναλογία επαγγελματιών-αγοραστών στον χώρο 
έκθεσης των επιχειρήσεων είναι 4:200 (άτομα/τ.μ.). Στα 
σημεία τιμολόγησης τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) 
μέτρου μεταξύ των πελατών και μεταξύ υπαλλήλων και 
πελατών.

6. Απαγορεύεται η παρουσία μη επαγγελματία αυτο-
τελώς ή ως συνοδού άλλου επαγγελματία. 

Άρθρο 2
Υποχρέωση χρήσης μάσκας

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

2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την πα-
ρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση 
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που απο-
δεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω ανα-
πνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω 
των τεσσάρων (4) ετών.

Άρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επι-
βάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως ανα-
γκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας 
των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις του παρόντος. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει 
μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμμα-
τείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, 
Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 
Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των 
καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφα-
λείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμ-
μετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς 
και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, 
το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου 
Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παρο-
χής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσω-
πικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και 

των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός 
δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων 
υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση 
των καθηκόντων τους. 

2. Από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονται οι μετα-
κινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, 
προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες 
επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περι-
οριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη 
διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο, εφόσον λει-
τουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρ-
μακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση σε 
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται 
μετά από σχετική επικοινωνία).

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα, σύμφωνα 
με τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας.

ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους 
που βρίσκονται σε ανάγκη.

ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους 
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέ-
ων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από 
γονέα ή κηδεμόνα. 

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με 
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση 
της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. 

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι 

δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορι-
σμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή 
ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπό-
θεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. 

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύ-
γου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται 
σχετική ανάγκη.

ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η 
μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας 
του πολίτη.

ιδ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτι-
κών προϊόντων.

ιε) Μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές 
ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος 
σπουδών α’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών 
Υγείας Α.Ε.Ι. ή για λόγους φοίτησης Δοκίμων Υπαστυ-
νόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυλά-
κων Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών και 
Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και 
σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και 
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Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής. 

3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) 
της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί 
του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς 
και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με 
προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδό-
τη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, 
ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 
περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και 
τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωρά-
ριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 
υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. 
Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απο-
κτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω 
της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr 
και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται 
με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

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

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

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπο-
ρεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.
gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βε-
βαίωση κίνησης (τύπου Α). 

4. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της 
παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια, παρέχεται από 
τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας περιέχει 
δε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, τον 
τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς 

και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθη-
τή/της μαθήτριας. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της 
περ. (ιε) της παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και 
παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου είναι εγγεγραμμένος 
κάθε φοιτητής/τρια, που δικαιούται βεβαίωση κίνησης, 
λόγω διενέργειας κλινικών ασκήσεων. Η βεβαίωση πε-
ριέχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας, 
τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος 
ή Σχολής του Α.Ε.Ι., νοσοκομείου ή άλλου χώρου στον 
οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα 
με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά, καθώς και 
το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του φοιτητή/
της φοιτήτριας σε εβδομαδιαία βάση. Η βεβαίωση του 
προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από 
τη Γραμματεία προς τον φοιτητή/την φοιτήτρια μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε 
ψηφιακή υπογραφή είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπο-
γραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια 
φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα. Οι 
βεβαιώσεις της παρούσας λαμβάνονται από την ηλε-
κτρονική σελίδα forma.gov.gr.

5. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 2, 
η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση 
και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδια-
φερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το 
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προ-
ορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο 
της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από 
την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώ-
νονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν 
τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 
13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερο-
μένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το 
περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται 
στον ιστότοπο forma.gov.gr. Για την περ. (ι) της παρ. 2 
απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμ-
βάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/
bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Για την περ. (ιγ) της 
παρ. 2 απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του 
πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα ή 
οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο 
οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. 
Για την περ. (ιδ), όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση 
της βεβαίωσης της παρ. 3, απαιτείται η προσκόμιση δή-
λωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί 
με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλω-
ση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά περίπτωση. 
Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης 
δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δή-
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λωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώ-
σεις. Για την περ. (ιε) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση 
μετακίνησης εκτός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
ή της Περιφέρειας Αττικής, η βεβαίωση κίνησης αφορά 
αποκλειστικά εφάπαξ μετακίνηση και περιέχει: α) στην 
περίπτωση των φοιτητών Τμημάτων/Σχολών Επιστη-
μών Υγείας Α.Ε.Ι., το ονοματεπώνυμο, τον τόπο μόνιμης 
κατοικίας και τον τόπο που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή 
Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου φοιτά και αποτελεί τον 
προορισμό του/της και την αιτιολογία της κίνησης προς 
την περιφερειακή ενότητα που εδρεύει το Τμήμα/η Σχο-
λή Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. λόγω συμμετοχής στη 
διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων με φυσική παρουσία σύμ-
φωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και β) στην 
περίπτωση των Δοκίμων Υπαστυνόμων, Δοκίμων Αστυ-
φυλάκων, Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και 
των σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων 
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, φύλλα αδείας/πορείας που 
χορηγούνται, κατά περίπτωση, από τη Σχολή Αξιωμα-
τικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων ή τη Σχολή Δοκίμων 
Σημαιοφόρων ή τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
Ο φοιτητής/η φοιτήτρια της περ. α) φέρει υποχρεωτικά 
μαζί του αστυνομική ταυτότητα και ο δόκιμος της περ. β) 
υπηρεσιακή ταυτότητα. 

6. Ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι 
μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περι-
οριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από 
και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη 
διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας 
(μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή με-
τάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό 
συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κί-
νηση με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων 
κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5.

7. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου.

Άρθρο 4
Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή 
Περιφέρειας

1. Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, 
εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή 
εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορί-
ων της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) από και προς 
την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό 
εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) 
για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που 
προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων 
ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) για εφάπαξ μετά-
βαση φοιτητή/φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας 
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενό-
τητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας 
Α.Ε.Ι., η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή Αστυφυλάκων της 

Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφό-
ρων ή η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπου-
δών, σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 3.
Η περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται ανα-
λόγως. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση 
μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 3.

2. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η μετα-
κίνηση από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Άρθρο 5
Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου 
και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μετα-
φορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών 
τουριστικών πλοίων, λαντζών και θαλασσίων ταξί από 
την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντιστρόφως, 
καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας. Από την εφαρ-
μογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η κυκλο-
φορία πλοίων και σκαφών προς τον σκοπό μεταφοράς 
επιβατών δια θαλάσσης για τους λόγους των περ. α), γ), 
στ), ζ), ι), ια) και ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3. Ειδικώς η 
μετακίνηση από τα μικρά νησιά προς τα μεγαλύτερα 
νησιά, καθώς και των κατοίκων του Δήμου Τροιζηνίας-
Μεθάνων προς τη νήσο Πόρο, επιτρέπεται και για τους 
λόγους των περ. δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 3. Από 
την εφαρμογή της παρούσας εξαιρείται η μετακίνηση 
από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2. Απαγορεύεται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο 
απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού 
σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγ-
γελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας. 
Τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν 
σε μηχανική βλάβη, ζημία, κυβερνησία και λοιπές συνα-
φείς, απολύτως αναγκαίες, περιπτώσεις που συναρτώ-
νται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των 
οικείων Λιμενικών Αρχών,

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, 
νερό και εφόδια,

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και 
εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περά-
τωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους 
για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα 
ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας 
του Πλοιάρχου αυτού,

ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζο-
νται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών 
της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά 
στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 
(Α’ 92).
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3. Απαγορεύεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικρά-
τεια κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας για τη 
διενέργεια κρουαζιέρας. Κρουαζιερόπλοια, τα οποία ήδη 
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, βρίσκο-
νται ήδη εν πλω εντός της ελληνικής Επικράτειας για δι-
ενέργεια κρουαζιέρας δύνανται να τη συνεχίσουν χωρίς 
αποβίβαση των επιβατών στους λιμένες προσέγγισης 
της Χώρας, πλην του προγραμματισμένου τελικού λιμένα 
της κρουαζιέρας, εφόσον αυτός είναι ελληνικός. Μετά 
τον κατάπλου των πλοίων κατά το προηγούμενο εδάφιο, 

απαγορεύεται η μετακίνησή τους εντός της ελληνικής 
Επικράτειας.

Άρθρο 6
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων 
1 έως 5, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακιν-
δύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις 
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Παράβαση Κυρώσεις

1. Συναθροίσεις/Δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή 
εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και 

του ν. 4703/2020 (Α’ 131)

Διοργάνωση συναθροίσεων ή εκδη-
λώσεων από επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διοργανώνουν ή φιλο-
ξενούν εκδηλώσεις για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιά-
δων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων 
(10.000) και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Διοργάνωση συναθροίσεων ή εκδη-
λώσεων από φυσικά πρόσωπα

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

2. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα

Μη χρήση μάσκας ή υπέρβαση του 
ορίου συνοδών/επισκεπτών ανά 
ασθενή

Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Μη χρήση μάσκας από οποιονδήπο-
τε εντός νοσοκομείου, ιατρείου και 
διαγνωστικού κέντρου

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

3. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομά-
δων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτή-
ρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και 

κέντρα κοινότητας 

Μη τήρηση μέτρων σε Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) 
και άλλες κλειστές δομές που φιλο-
ξενούν ευπαθείς ομάδες

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

Μη τήρηση ειδικών κανόνων λειτουρ-
γίας σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ρούσας

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

5. Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις

Μη λήψη της απαιτούμενης άδειας 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέ-
ρες

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες

Μη τήρηση ειδικών κανόνων σύμφω-
να με τις διατάξεις της παρούσας

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο χιλίων (1.000) ευρώ
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο δύο χιλιάδων 
(2.000) ευρώ

6. Μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων-παρευρισκομένων, 
πώλησης προϊόντων, τήρησης των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης/εξυπηρέτησης μη επαγγελματιών-αγο-
ραστών/ορίου ατόμων στα καφέ και εστιατόρια ξενοδοχείων/απαγόρευσης ζωντανής μουσικής στα καφέ και 

εστιατόρια ξενοδοχείων
Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ. 1η παράβαση: 

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

2η παράβαση: 
-Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή λει-
τουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

3η παράβαση: 
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες

Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και 
έως 100 τ.μ. 1η παράβαση: 

-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης 
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ 
25%-50%, πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
50%-75%, επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ 
>75%, δέκα χιλιάδες (10.000) 
-Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση: 
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης 
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ 
25%-50%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ 
>75%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ 
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
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3η παράβαση: 
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες

Για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. και 
έως 300 τ.μ. 

1η παράβαση: 
 -Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης 
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ 
25%-50%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ
50%-75%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ
>75%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 
-Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση: 
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης 
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 
25%-50%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ
50%-75%, τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ
>75%, πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ 
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

3η παράβαση: 
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες

Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ. 

1η παράβαση: 
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης 
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ 
25%-50%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
50%-75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ
>75%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ 
-Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση: 
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης 
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ 
25%-50%, τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ
50%-75%, σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ
>75%,πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ 
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

3η παράβαση: 
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα 
(90) ημερολογιακές ημέρες
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες

7. Μεταφορές

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που 
αφορούν σε επιβατηγά δημοσίας χρή-
σεως (Ε.Δ.Χ.)

Διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στον οδηγό του οχήματος 
ή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση
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Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που 
αφορούν σε όλα τα λεωφορεία δημό-
σιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και 
υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφο-
ρεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών 
άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφο-
ρεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία 
περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλει-
στού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής 
χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δη-
μοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία 
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ

Είτε σε κάθε επιβάτη είτε στον οδηγό του οχήματος/συρμού είτε σε αμφό-
τερους αναλόγως, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που 
αφορούν σε επιβατηγά - οχηματαγωγά 
πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδο-
μεταφορές, θαλάσσια ταξί και λάντζες 

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

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

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που 
αφορούν σε κρουαζιερόπλοια

α) Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τρι-
ακοσίων (300) ευρώ

β) Στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους, 
καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό 
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που 
αφορούν σε ιδιωτικά και επαγγελμα-
τικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα 
επαγγελματικά τουριστικά ημερό-
πλοια 

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τρι-
ακοσίων (300) ευρώ,
β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και 
τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ

Μη τήρηση απαγόρευσης μετακινή-
σεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας

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

2η παράβαση 
Διοικητικό πρόστιμο στον μεταφορέα τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

8. Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων 

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

9. Λαϊκές αγορές [συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών αγορών]/Εμποροπανηγύρεις/Κυριακάτικες αγορές και 
άλλες αγορές των άρθρων 2, 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)

Μη τήρηση των αποστάσεων από αμ-
φότερους τους πωλητές εφόσον δεν 
τηρούν τις οριζόμενες χωροθετήσεις

α) 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ 
και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και ανα-
στολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες

β) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από 
πέντε (5) παραβάσεις της περ. α) την ίδια μέρα, αναστέλλεται η λειτουργία 
της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες
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Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδι-
κασίας για τη λειτουργία παράλληλων 
αγορών και του επιτρεπόμενου πο-
σοστού συμμετοχής από τους φορείς 
λειτουργίας 

1η παράβαση: 
Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή δραστη-
ριότητας της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες

2η παράβαση: 
Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή δραστη-
ριότητας της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

10. Υποχρέωση ραντεβού/μη τήρησης σχετικού καταλόγου

Παράβαση
Μη τήρηση της υποχρέωσης για πα-
ρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντε-
βού ή μη τήρηση σχετικού καταλόγου

1η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ 

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

11. Σχολές οδηγών και υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων 

1η παράβαση: 
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ 

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

12. Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες

Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων

1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο χιλίων (1.000) 
ευρώ

2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο δύο χιλιάδων 
(2.000) ευρώ

13. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων 
βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών 
σταθμών

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

14. Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας 

Μη τήρηση της αναστολής λειτουρ-
γίας ή της αναστολής προσέλευσης 
κοινού

α) Στις επιχειρήσεις/στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση 
της αναστολής λειτουργίας τους επιβάλλεται για κάθε παράβαση της παρού-
σας διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
β) Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας (ΚΑΔ) που τελεί σε ανα-
στολή από επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με πολλαπλές 
δραστηριότητες (ΚΑΔ), επιβάλλεται επιπλέον του διοικητικού προστίμου 
της περ. α) και αναστολή λειτουργίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων 
για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

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

2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων, 
καθώς και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της 
αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. 
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3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυ-
κλοφορίας των άρθρων 3 και 4 επιβάλλεται, με αιτιολο-
γημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 
τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην 
περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών 
ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης 
του άρθρου 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της 
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη 
ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. 

4. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι 
τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 7
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση πλη-
θυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων ατό-
μων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα 
συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού 
της κυκλοφορίας

1. Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνο-
νται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά έκα-
στης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διά-
στημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας 
εντός των καταυλισμών, υπό την επιφύλαξη των κατ’ 
εξαίρεση επιτρεπόμενων μετακινήσεων της παρούσας. 
Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη 
συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρη-
σιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση 
ενημέρωση των πληθυσμών αυτών. 

2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετα-
κινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε 
κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους 
παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περί-
θαλψη. 

3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων με-
ριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου 
συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και 
δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής 
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιού-
χος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση 
διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην 
αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ. 2 σι-
τίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.

Άρθρο 8
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση 
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων 
διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική 
Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του 
άρθρου 50 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), και οι Λιμενικές 
Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή 
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 
(Α’  133), καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του 
Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονο-
μικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια 
όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, 
το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές 
της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, οι επιθε-
ωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), 
καθώς και το προσωπικό της Μονάδας Επιθεώρησης και 
Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

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

3. Οι αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επι-
βάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 
υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρμα της 
ιστοσελίδας https://kye-gge.midev.gov.gr, τον προγραμ-
ματισμό και τα στοιχεία των σχετικών κυρώσεων σύμφω-
να με το Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής 
απόφασης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή αρχής, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

Άρθρο 9
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων

1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8, μέσω των οικείων 
οργάνων ελέγχου, διενεργούν ελέγχους για την τήρηση 
της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετι-
κών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων 
κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουρ-
γίας, όπου προβλέπεται).

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς 
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συ-
ντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής 
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα V, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας), 
εφόσον συντρέχει περίπτωση. Αν η παράβαση αφορά σε 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή 
οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, 
η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου 
διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία δυο (2) εκ 
των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παρα-
λαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη 
και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης 
πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και 
Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υπο-
βάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο 
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της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όρ-
γανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή 
αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη 
σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο 
έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 
Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιο-
λογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, 
στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 8, με από-
φαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής, 
συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός 
δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιο-
λογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και 
στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβλη-
θείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη 
επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο 
και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον 
Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει 
σχετική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η 
υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση 
του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/
οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα 
με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελε-
γκτικές αρχές.

Άρθρο 10
Επιβολή προστίμων

1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη 
της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που 
προβλέπονται στην παρούσα.

2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που 
τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστο-
λής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτή-
ματος V που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο 
Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περι-
γράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται 
το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συ-
μπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακο-
λούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, 
ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του 
ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης 
μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρή-
σεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια 
αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης 
παράβασης.

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμε-
ται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη 
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 8 της παρούσας αρ-
μόδιων αρχών.

4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όρ-
γανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της πα-
ράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επι-
χείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της 
ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου 
Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση 

κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου, 
αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη 
γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο 
δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια 
του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει 
οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το 
όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 11
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας 
πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλη-
σης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λει-
τουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε απευθείας από 
την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέ-
ας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις 
Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται 
ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λο-
γαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για 
παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Αντίγραφο 
του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρο-
νικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της 
Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας 
για την υποβολή αντιρρήσεων.

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του 
προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή 
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής 
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτ-
λος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να 
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - 
Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).

Άρθρο 12
Γνωστοποίηση κυρώσεων 

Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8 γνωστοποιούν την 
πράξη με την οποία επεβλήθη η διοικητική κύρωση 
της αναστολής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης 
στην οικεία αρχή του δήμου στην οποία δραστηριο-
ποιείται η επιχείρηση, ώστε να μην δύναται να λειτουρ-
γήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης του 
ν. 4442/2016 (Α’ 230), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 
διοικητικού μέτρου.

Άρθρο 13
Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού 
ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενι-
κή Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του 
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων. 
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Άρθρο 14
Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρούσα ισχύει από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 
2021 και ώρα 6.00.

2. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θίγει τη διεξαγωγή 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις διεθνείς υπο-
χρεώσεις της Χώρας.

3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι αρμόδιες αρ-
χές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για 
την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες 
και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
τους.

4. Η παρούσα καταργεί, από την έναρξη ισχύος της, 
την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοι-
χεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής 
απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 
6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” 
(Β’ 5486)» (Β’ 5509), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81699/17.12.2020 (Β’ 5579) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, την υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83978/29.12.2020 (Β’ 5791) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ 
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

1. Για την ασφαλή λειτουργία των Μονάδων Φροντί-
δας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των κλειστών δομών που 
φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, λαμβάνονται τα ακόλουθα 
μέτρα για τους εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και 
κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε αυτές:

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

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

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

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

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

 3. α. Το προσωπικό και οι εθελοντές των Μ.Φ.Η. και 
των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες 
υποχρεούται, με ευθύνη του υπευθύνου της παρ. 2, σε 
καθημερινή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του Πα-
ραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης. 

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

4. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρου-
σμάτων εξειδικεύονται στο Παράρτημα 2, το οποίο απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

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

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

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

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑ-
ΠΗΡΙΕΣ

Για το προσωπικό:
• Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό 

(όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και ασπίδας προσώ-
που όπου απαιτείται

• Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού
• Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού 

από άτομο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό
• Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:
o Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο
o Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετι-

κού με συμπτώματα και επιδημιολογικά σημαντική επα-
φή ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο επιπολασμό 

o Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, RT-PCR 
testing δειγματοληπτικά ή/και μέσω δεξαμενοποίησης 
δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-10) εργαζόμενους 
(sample pooling)

o Σε περίπτωση που υπάρξουν > από δύο (2) κρού-
σματα στην δομή υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) όλου 
του προσωπικού ανά εβδομάδα

• Απομάκρυνση από την εργασία με την εμφάνιση συ-
μπτωμάτων ή μετά από επαφή με επιβεβαιωμένο κρού-
σμα και διενέργεια test (απομάκρυνση για τουλάχιστον 
επτά [7] ημέρες αν PCR θετικό)

• Πρόβλεψη για αντικατάσταση προσωπικού
• Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρο-

νης απασχόλησης του προσωπικού σε περισσότερες της 
μιας δομής

Για τους φιλοξενούμενους:
• Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενού-

μενου στην δομή (κλινική αξιολόγηση, δύο διαδοχικά 
test RT-PCR αρνητικά)

• Έγκαιρη διάγνωση (ευαισθητοποίηση προσωπικού 
για την αναγνώριση συμπτωμάτων, θερμομέτρηση - μέ-
τρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης κ.λπ. ζωτικά δύο φορές 
σε κάθε νοσηλευτική βάρδια)

• Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και 
cohorting αν υπάρξουν περισσότερα του ενός

• Προληπτικό RT-PCR τρόφιμους/φιλοξενούμενους 
ανά μήνα μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου ή μέσω δε-
ξαμενοποίησης δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-10) 
φιλοξενούμενους (sample pooling)

• Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρη-
στους χώρους (εντευκτήρια, κλπ)

• Λήψη γεύματος στο δωμάτιο εφ’ όσον στην τραπεζα-
ρία δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις

• Εξασφάλιση χώρου (μονόκλινο) για προσωρινή απο-
μόνωση κρούσματος ή πιθανού κρούσματος

Για τις δομές:
• Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης κρούσματος/πι-

θανού κρούσματος
• Εξασφάλιση επάρκειας υλικών (απολυμαντικά κ.λπ.) 

και μέσων ατομικής προστασίας
• Αλκοολικά διαλύματα στα δωμάτια/κρεβάτια
• Διαθεσιμότητα χαρτομάντηλων/μασκών σε όλους 

τους χώρους
• Διαθεσιμότητα οξυγόνου
• Διαθεσιμότητα νιπτήρων πλήρως εξοπλισμένων 

(υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, ποδοκίνητος κάδος)
• Σύστημα επικοινωνίας με συγγενείς/επισκέπτες (sms, 

διαδίκτυο, κ.λπ.)
• Σήμανση/πινακίδες/πόστερ (υπενθύμιση κανόνων 

υγιεινής, υγιεινής των χεριών, υγιεινής του βήχα και του 
φταρνίσματος, κ.λπ.)

• Καθαριότητα - τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισμού 
και απολύμανσης χώρων και επιφανειών - διαχείρισης 
μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/odigies-
gia-ton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-
ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-
cov-2/)

• Λήψη μέτρων για επαρκή φυσικό αερισμό κα-
θώς και μέτρα διασφάλισης της διασποράς του ιού 
SARS-CoV-2 κατά την χρήση των κλιματιστικών μο-
νάδων (https://www.moh.gov.gr/articles/health/
dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-
koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-
ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-
s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΤΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ) 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1. Προσωρινός περιορισμός κυκλοφορίας των δι-
αμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κ.Υ.Τ. και στις 
δομές φιλοξενίας όλης της Επικράτειας αυστηρά εντός 
αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνι-
κή Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό της.

2. Καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00 
δίνεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους οικογενειών ή 
ομάδων των διαμενόντων στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φι-
λοξενίας πολιτών τρίτων χωρών να μεταβαίνουν για την 
κάλυψη των απαραίτητων αναγκών τους στα πλησιέ-
στερα αστικά κέντρα. Στις περιοχές όπου είναι δυνατή 
η μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή γίνεται 
χωρίς να προκαλούνται καταστάσεις συγχρωτισμού στο 
εκάστοτε μέσο. Ο έλεγχος των ως άνω μέτρων πραγμα-
τοποιείται από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Δι-
οίκηση των Κ.Υ.Τ. και των δομών φιλοξενίας πολιτών 



 T  38 Τεύχος B’ 1/02.01.2021

τρίτων χωρών οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες 
τρίτων χωρών που διαμένουν στα Κ.Υ.Τ. και στις εν λόγω 
δομές μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μη-
νυμάτων σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς 
και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός 
και πέριξ της δομής για τους λόγους εφαρμογής του 
ανωτέρου περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανά-
γκη πιστής τήρησής του. Κατόπιν επικοινωνίας με τους 
αντίστοιχους φορείς και τα τοπικά τμήματα των διεθνών 
οργανισμών είναι δυνατή η έκδοση ονομαστικής λίστας 
προσωπικού των διεθνών οργανισμών, καθώς και των 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία δίνει το δι-
καίωμα εισόδου στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές. Για το χρονικό 
διάστημα της παρ. 1 επισκέψεις ή δραστηριότητες που 
δεν άπτονται της στέγασης, της σίτισης και της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης των επωφελούμενων και 
απαιτούν μετακίνηση εντός της περιμέτρου του περιο-
ρισμού επιτρέπονται κατόπιν άδειας της Διοίκησης του 
Κ.Υ.Τ. και των δομών.

4. Για την παροχή νομικών υπηρεσιών στους διαμένο-
ντες στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων 
χωρών, πρόσβαση δίδεται κατόπιν έγκρισης της Διοίκη-
σης του Κ.Υ.Τ. και των δομών και σε ειδικό χώρο, όπου 
αυτό είναι εφικτό. Οι εργαζόμενοι εντός του Κ.Υ.Τ. και 
των δομών καλούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες 
προσωπικής υγιεινής και τα ατομικά μέτρα προστασίας 
της υγείας τους, όπως αυτά αναφέρονται σε σχετικές 
ανακοινώσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας. 

5. Εντός της περιμέτρου των Κ.Υ.Τ. και των δομών φι-
λοξενίας πολιτών τρίτων χωρών αναπτύσσονται ειδικές 
υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμό-
τητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων 
του κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση 
υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους των Κ.Υ.Τ. 
και των εν λόγω δομών.

6. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέ-
ρω περιορισμού κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει 
σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημά-
των, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και 
χρήσης τεχνικών φραγμών.

7. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται ως προς τις μετακι-
νήσεις των αιτούντων άσυλο πολιτών τρίτων χωρών 
και ανιθαγενών, καθώς επίσης και αναγνωρισμένων 
προσφύγων ή τελούντων υπό καθεστώς επικουρικής 
προστασίας, που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλω-
μένα μέσα (όπως πλοία, αεροπλάνα, σιδηροδρομικές 
αμαξοστοιχίες, λεωφορεία και αυτοκίνητα) για λόγους 
δημόσιας ασφάλειας ή στο πλαίσιο προγραμμάτων στέ-
γασης και μετεγκατάστασης των παραπάνω προσώπων 
(όπως το HELIOS και το ΕΣΤΙΑ ΙΙ). 

8. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας, εξαιρείται η είσο-
δος πολιτών τρίτων χωρών σε δομές ή Κ.Υ.Τ. στο πλαίσιο 
οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από την 
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ των πε-
ριφερειακών της υπηρεσιών, ήτοι δομών υποδοχής και 
φιλοξενίας, εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου.

9. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι 
εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου 
(Π.Γ.Α.), που εδρεύουν εντός ή εκτός των ορίων των Κ.Υ.Τ., 
η λειτουργία των οποίων δεν αναστέλλεται σε περίπτω-
ση αναστολής εξόδου. Οι Διοικητές των Κ.Υ.Τ. και οι Προ-
ϊστάμενοι των Π.Γ.Α., σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., λαμ-
βάνουν κάθε πρόσφορο μέσο, κατά λόγο αρμοδιότητας 
για την ασφαλή προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση 
από και προς τις εγκαταστάσεις των Π.Γ.Α. του προσωπι-
κού των Π.Γ.Α., των πολιτών τρίτων χωρών, των νομικών 
παραστατών και συμβούλων αυτών, των μεταφραστών 
και όποιου άλλου προσώπου υφίσταται απόλυτη ανάγκη 
να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις αυτών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας 
αναστέλλεται η τέλεση, με την παρουσία φυσικών προ-
σώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους 
λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και 
πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαι-
ρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους 
και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού 
καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, 
τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκεί-
ας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας τους, στο 
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δη-
μόσιας υγείας.

2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών 
συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τε-
λετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 
από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουρ-
γούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιερο-
ψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν 
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λα-
τρείας, εκτός των Ιερών Ναών στους οποίους χοροστατεί 
Μητροπολίτης όπου ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι 
(6), και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας 
ενός (1) ατόμου ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. επιφανείας με 
ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς 
και β) των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής 
για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παρα-
μένουν κλειστές και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουρ-
γός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα 
μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν 
εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέ-
λεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας 
και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση 
που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπρα-
ξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από 
εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό 
μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του 
απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, 
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτο-
μα. Απαγορεύεται να παρευρίσκονται φυσικά πρόσωπα 
στο προαύλιο των χώρων λατρείας, καθώς και η χρήση 
εξωτερικών μεγαφώνων για τη μετάδοση των λειτουρ-
γιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους 
θρησκευτικών τελετών.
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3. Η προσέλευση φυσικών προσώπων για κατ’ ιδίαν 
προσευχή και βραχεία παραμονή στον χώρο λατρείας 
επιτρέπεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων λόγων 
μετακίνησης κατά τις διατάξεις της παρούσας και υπό 
την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επι-
τρέπεται να παρίσταται ταυτοχρόνως εντός του χώρου 
λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός 
ατόμου ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. επιφάνειας, με ελάχιστη 
απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους προς όλες τις 
κατευθύνσεις και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 
είκοσι πέντε (25), τηρουμένων πάντως των προληπτικών 
μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19. Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η τέλεση 
λειτουργίας λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε 
είδους θρησκευτικής τελετής, πρέπει να παρέλθει υπο-
χρεωτικά χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) ώρας 
πριν επιτραπεί η ατομική προσευχή στον εν λόγω χώρο 
λατρείας. Κατά το διάστημα αυτό πρέπει να διενεργείται 
φυσικός αερισμός του χώρου λατρείας.

4. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμ-
βάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 
δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή 
άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσε-
ων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, 
οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ 
εξαίρεση τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, 
ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών που 
προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους 
λατρείας που βρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτι-
ρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, 
κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).

5. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και 
οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης του συνόλου της Επικρά-
τειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της πα-
ρούσας δεν δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες 
ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η λατρευτική 
ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυ-
χαστηρίων μπορεί να συνεχίζεται, κατά την κρίση του 
Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του 
επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση 
ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος πλην της μοναστικής 
αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της 
μοναστικής αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός 
ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση 
δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα 
τα μέτρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές 
για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία 

προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της 
Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή 
του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης 
της Ιεράς Κοινότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
στην παρούσα. Με την ως άνω απόφαση απαγορεύεται 
η είσοδος όλων των επισκεπτών στη Χερσόνησο του 
Άθω ή παρατείνεται ισχύουσα απαγόρευση κατά το 
αναγκαίο χρονικό διάστημα. Ο Διοικητής εποπτεύει την 
ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά 
λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε 
επίπεδο Επικράτειας.

6. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές 
θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και 
ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή 
και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοι-
νού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού 
λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων 
που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των 
λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών 
των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες 
για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέ-
πουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν 
να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία 
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο.

7. Αναστέλλεται η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευ-
τικών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, 
που πραγματοποιούνται εκτός των χώρων θρησκευτικής 
λατρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός 
αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των 
αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το 
προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη 
ιατρική μάσκα προστασίας.

2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς 
τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού 
των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που 
επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης 
πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου 
να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλί-
ζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή 
προς αποφυγή συνωστισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
Μ.Φ.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟ-
ΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Οδηγίες για το προσωπικό:
1. Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσω-

πικό (όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και ασπίδας προ-
σώπου όπου απαιτείται.

2. Επιβάλλεται η τήρηση των βασικών προφυλάξεων 
σε όλες τις δραστηριότητες του προσωπικού, ακόμα και 
εκτός της δομής (π.χ. κατά την προσέλευση ή αποχώρη-
ση με μέσα μαζικής συγκοινωνίας).

3. Ομαδοποίηση προσωπικού και ανάθεση φροντίδας 
συγκεκριμένων δωματίων/φιλοξενουμένων για την κάθε 
ομάδα χωρίς αλλαγές από μέρα σε μέρα.

4. Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού 
σχετικά με την χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλι-
σμού από εκπαιδευτή που έχει οριστεί για τον σκοπό 
αυτό. Επίσης ενθαρρύνεται η συμμετοχή του προσω-
πικού σε προγράμματα τηλε-εκπαίδευσης πάνω στο 
αντικείμενο.

5. Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού με διαλέ-
ξεις, ηχητικά μηνύματα, τηλεφωνικά sms κ.λπ.

6. Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:
i. Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο και δι-

ατήρηση των μετρήσεων σε αρχείο,
ii. Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχε-

τικού με συμπτώματα και έκθεση στον SARS-CoV-2 ή 
ύποπτο κρούσμα ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο 
επιπολασμό,

iii. Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, περιοδικό 
RT-PCR testing δειγματοληπτικά και με δεξαμενοποίηση 
δειγμάτων από 5 εργαζόμενους (sample pooling), σύμ-
φωνα με πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ,

iv. Υποχρεωτικό test στο προσωπικό που επανέρχεται 
στην εργασία μετά από άδεια απουσίας μεγαλύτερη των 
πέντε (5) ημερών,

v. Σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα στην δομή, 
υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) όλου του προσωπικού 
ανά εβδομάδα μέχρι την παρέλευση δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης του τελευταί-
ου κρούσματος.

7. Απομάκρυνση από την εργασία άμεσα μετά την 
εμφάνιση συμπτωμάτων και διενέργεια RT-PCR test: σε 
περίπτωση θετικού PCR test για Covid-19, απομάκρυνση 
από την εργασία για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες.

8. Σε περίπτωση υψηλού κινδύνου επαφής με επι-
βεβαιωμένο κρούσμα: καραντίνα επτά (7) ημερών και 
διενέργεια test πριν την επιστροφή.

9. Τήρηση των αποστάσεων όπου αυτό είναι εφικτό, 
με αποφυγή ομαδικών διαλειμμάτων ή συγχρωτισμού 
σε καντίνες, εντευκτήρια κ.λπ.

10. Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρο-
νης απασχόλησης του προσωπικού σε περισσότερες της 
μιας δομής καθώς και σε άλλες δομές φιλοξενίας (ξενο-
δοχεία) ή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οδηγίες για τους φιλοξενούμενους/ωφελούμενους:
1. Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξε-

νούμενου στην δομή (υποχρεωτική η κλινική αξιολόγη-

ση και αρνητικό test RT-PCR που έχει πραγματοποιηθεί 
τις τελευταίες 48 ώρες πριν την μεταφορά).

2. Χωροταξικός διαχωρισμός φιλοξενουμένων ανά-
λογα με το αν χρήζουν αυξημένης φροντίδας ή είναι 
περιπατητικοί.

3. Απαγόρευση εξόδου των φιλοξενουμένων στις πε-
ριόδους που απαγορεύονται τα επισκεπτήρια.

4. Προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του Covid-19 μέσω 
ενεργητικής επιτήρησης όλων των φιλοξενουμένων (θα 
πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση του προσωπικού 
για αναγνώριση των συμπτωμάτων και να διενεργείται 
θερμομέτρηση - μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης κλπ 
ζωτικά σημεία, 1-2 φορές σε κάθε νοσηλευτική βάρδια).

5. Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και 
cohorting (νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο) αν υπάρξουν 
περισσότερα του ενός κρούσματα.

6. Προληπτικός περιοδικός δειγματοληπτικός έλεγχος 
με RT-PCR στους φιλοξενούμενους/ωφελούμενους με 
δεξαμενοποίηση δειγμάτων από 5 φιλοξενούμενους 
(sample pooling) σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα εκ-
πονήσει ο ΕΟΔΥ.

7. Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος θα πρέπει 
να ακολουθήσει ιχνηλάτηση με δειγματοληψία για test 
Covid-19 με RT-PCR σε όλους τους φιλοξενούμενους.

8. Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινό-
χρηστους χώρους (εντευκτήρια, κ.λπ.).

9. Χρήση μη ιατρικής (προστατευτικής) μάσκας σε 
όσους είναι περιπατητικοί και εφ’ όσον το επιτρέπει η 
νευρολογική/αναπνευστική τους κατάσταση.

10. Λήψη γεύματος/δείπνου κλπ στο δωμάτιο του φι-
λοξενούμενου, εφ’ όσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν 
να τηρηθούν οι αποστάσεις.

Οδηγίες για τις δομές (διοίκηση):
1. Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης κρούσματος/

πιθανού κρούσματος:
i. Σχέδιο αντιμετώπισης μεμονωμένων κρουσμάτων 

Covid-19 σε φιλοξενούμενους.
ii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε 

φιλοξενούμενους - διερεύνηση δυνατότητας έστω και 
προσωρινής νοσηλείας περιπτώσεων Covid-19 με ήπια 
ή και καθόλου συμπτωματολογία.

iii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε 
προσωπικό - σχέδιο αντικατάστασης προσωπικού - λει-
τουργίας με μειωμένο προσωπικό - διερεύνηση δυνα-
τότητας άμεσης εξασφάλισης προσωπικού από ΕΟΔΥ.

2. Άμεση ενημέρωση ΕΟΔΥ (τηλ 210-5212054) σε πε-
ρίπτωση διάγνωσης κρούσματος Covid-19 σε φιλοξε-
νούμενο/τρόφιμο ή σε προσωπικό.

3. Εμβολιασμός των φιλοξενουμένων έναντι γρίπης 
και όλων των προβλεπομένων εμβολίων σύμφωνα με 
την ηλικία τους και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

4. Καθιέρωση πολιτικής χορήγησης αναρρωτικών 
αδειών προσωπικού, ακόμα και με ελάχιστα συμπτώ-
ματα.

5. Εξασφάλιση καθημερινής επάρκειας αλλά και ικανού 
αποθέματος υλικών (απολυμαντικά, αλκοολούχα αντι-
σηπτικά διαλύματα, κάδοι, σάκοι απορριμμάτων, κλπ) 
καθώς και μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες 
απλές χειρουργικές, μάσκες υψηλής αναπνευστικής 
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προστασίας FFP2/FFP3, προσωπίδες, προστατευτική 
ενδυμασία, αδιάβροχη ποδιά, ποδονάρια).

6. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας παροχής οξυγόνου ή 
φιαλών οξυγόνου στα δωμάτια των φιλοξενουμένων.

7. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας νιπτήρων πλήρως εξο-
πλισμένων (υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, ποδοκίνητος 
κάδος).

8. Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου (κενό μονόκλινο 
με εύκολη πρόσβαση και ει δυνατόν σε απομόνωση σε 
σχέση με τα υπόλοιπα δωμάτια) για προσωρινή απομό-
νωση βεβαιωμένου ή πιθανού κρούσματος Covid-19.

9. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας όλου του απαραίτη-
του εξοπλισμού για το δωμάτιο νοσηλείας (θερμόμετρο, 
πιεσόμετρο, παλμικό οξύμετρο, ακουστικά, μόνιτορ πα-
ρακολούθησης, φιάλη οξυγόνου αν δεν υπάρχει δίκτυο 
παροχής, ποδοκίνητος κάδος απορριμμάτων και σάκοι 
απορριμμάτων).

10. Εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσω-
πικού σε κάθε βάρδια, για την πιθανότητα εφαρμογής 
φροντίδας σε Covid-19 (+) ασθενή.

11. Τοποθέτηση αλκοολικών διαλυμάτων σε όλα τα 
δωμάτια όπου αυτό είναι εφικτό ή σε διαδρόμους που 
επιβλέπονται.

12. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας χαρτομάντηλων/μα-
σκών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

13. Ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας με φιλοξενού-
μενους/συγγενείς/επισκέπτες (SMS, Skype, διαδίκτυο, 
κ.λπ.).

14. Σήμανση - ανάρτηση πινακίδων/πόστερ (για υπεν-
θύμιση κανόνων υγιεινής, υγιεινής των χεριών, υγιεινής 
του βήχα και του φταρνίσματος, κ.λπ.).

15. Καθαριότητα - τήρηση πρωτοκόλλων καθαρι-
σμού και απολύμανσης χώρων και επιφανειών - διαχεί-
ρισης μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/
odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choron-
parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-
io-sars-cov-2/).

Λήψη μέτρων για επαρκή φυσικό αερισμό κα-
θώς και μέτρα διασφάλισης της διασποράς του ιού 
SARS-CoV-2 κατά την χρήση των κλιματιστικών μο-
νάδων (https://www.moh.gov.gr/articles/health/
dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-
koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-
ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-
s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

  Υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Υφυπουργός Εργασίας και Υφυπουργός Εργασίας και
Παιδείας και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 Υφυπουργός
Υγείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός  
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δικαιοσύνης Εσωτερικών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

  
Υφυπουργός Εσωτερικών Μετανάστευσης και Ασύλου Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ


