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Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επι-

χειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώ-

ρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επι-

κράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού 

τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Π.Ν.Π.) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική 
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 105),

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατε-
πείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α΄ 46),

γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του 
άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) που 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181),

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

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

ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

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

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

ι. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),

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

ιβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),

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

ιε. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),

ιστ. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» 
(Β΄ 3009),

ιζ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053),

ιη. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο 
Αυγενάκη» (Β΄ 3099),
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ιθ. της υπ’  αρ. 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 υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Με-
ταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικρά-
τειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄ 1647).

3. Την υπ’  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κα-
νόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1780).

4. Την υπ’  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδο-
μών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικρά-
τειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β΄ 1869).

5. Την υπ’  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κα-
νόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1988).

6. Την υπ’  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κα-
νόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2087).

7. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β΄ 2168).

8. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 
(Β΄ 2168)» (Β΄ 2211).

9. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/9.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 
(Β΄ 2168)» (Β΄ 2217).

10. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση 
λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγο-
ρών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), 
για το χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 
ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους 
δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640).

11. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέ-
ναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτε-
χνικής εκπαίδευσης» (Β΄ 1867), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020 
όμοια κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.02020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
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Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανό-
νες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” 
(Β΄ 1867)» (Β΄ 2037).

12. Την υπ’  αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Μέτρα για την ασφαλή 
επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παι-
δικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085).

13. Την υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσω-
τερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων 
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
τους» (Β΄ 1739).

14. Την υπ’ αρ. 55591/ΓΔ4/13.5.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας 
«Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων 
σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β΄ 1846).

15. Την υπ’ αρ. Φ.251/60473/Α5/21.5.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγεί-
ας και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδι-
κών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» (Β΄ 1967).

16. Τις από 4.5.2020, 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020, 
25.5.2020, 27.5.2020, 28.5.2020, 29.5.2020, 2.6.2020, 
5.6.2020, 10.6.2020, 11.6.2020 και 12.6.2020 εισηγήσεις 
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

17. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων, 
προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον 
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την 
περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κα-
νονικότητα.

18. Την υπ’ αρ. Β1β/οικ.36856/13.6.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων 
δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων 
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν 
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, 
των ακόλουθων αποστάσεων:
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2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπη-
ρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που 
παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση 
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

3. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων γυμναστικής/ 
93.13 και των υπηρεσιών σωματικής ευεξίας (πιλάτες 
κ.λπ.)/96.04.10.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λει-
τουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήμα-
τος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

4. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών ιερόδουλων/
96.09.19.12 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, 
τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙ, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

5. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών επαγγελματικής απο-
κατάστασης για άτομα με αναπηρίες/88.10.13 και των 
υπηρεσιών επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτο-
μα με αναπηρίες/88.10.14.00 οφείλουν να τηρούν τους 
κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες 
του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας.

6. Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των καταστη-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ 56.30.10.09, 
56.30.10.10 και 56.30.10.11, απαγορεύεται η χρήση των 
μπαρ ως χώρου παραμονής των πελατών.

7. Προκειμένου να λειτουργήσουν οι αγορές του άρ-
θρου 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), οι φορείς λειτουργίας 
τους οφείλουν να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και μόνο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@gge.gr τα στοιχεία 
της παρ. 1 που αφορούν στο τοπογραφικό διάγραμμα, 
με κοινοποίηση στην τοπική αστυνομική αρχή. Σε αντί-
θετη περίπτωση η λειτουργία της αγοράς θεωρείται μη 
νόμιμη.

Άρθρο 2
Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών 
της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017

1. Για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή, 
15 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020 
επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της 
περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), σε όλη 
την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παρα-
γωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε 
αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές 
σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες 
πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
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β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαί-
θριες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020 
(Α΄ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πω-
λητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο 
κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

2. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δη-
μοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά 
πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες 
αγορές ευθύνης τους για την περ. α΄ της παρ. 1.

3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, 
μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον 
ν. 4177/2013 (Α΄ 173).

Άρθρο 3
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας 
ιδιωτικών επιχειρήσεων-κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του 
άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακιν-
δύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα 
από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα 
με τον πίνακα που ακολουθεί:
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2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους 
κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για 
κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα 
(150) ευρώ.

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανό-
νες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς

1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχη-
μάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες 
υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης 
για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων 
δημόσιας χρήσης.

2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υπο-
χρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του 
μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών 
φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, 
διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, 
προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και 
να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυ-
γή συνωστισμού.

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρ-
χής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, 
δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό

1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. 
ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρή-
σης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) 
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) 
επιβατών, πλέον του οδηγού.

2. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή (9) θέσεων, δη-
μόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβα-
τηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του 
ν. 4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά τεσσάρων (4) 
επιβατών πλέον του οδηγού.

3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση 
η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα 
επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανή-
λικα τέκνα τους.

4. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3, είναι υποχρεω-
τική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από 
τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, 
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρ-
χής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ 
τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
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Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά 
ιδιωτικής χρήσης οχήματα

1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) 
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2) 
επιβατών πλέον του οδηγού.

2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) 
οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), 
επιτρέπεται η μεταφορά τεσσάρων (4) επιβατών πλέον 
του οδηγού.

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα 
διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα 
που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 
61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1548).

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαί-
ρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, μόνο εφόσον 
στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα 
τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η δι-
απίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη 
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου 
(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, 
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 
αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους 
επιβάτες.

Άρθρο 7
Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις 
με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, 
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις

1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία 
αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία 
μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, του-
ριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία 
περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λε-
ωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία 
δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας 
ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, στα μέσα σταθερής τροχιάς αρ-
μοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις σιδηροδρο-
μικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών 
μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου 
μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχη-
μα/συρμό.

2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη πέραν του ποσοστού της 
παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς 
και εντός των οχημάτων και συρμών, το προσωπικό και οι 
επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προ-
στασίας. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρό-
ντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 
αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 8
Ειδικά μέτρα προστασίας 
κατά τη μετακίνηση των μαθητών

1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών, 
κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 έως 6 της παρούσας, 
εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρό-
ντος άρθρου.

2. α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προ-
κειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να 
διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση 
με τάξη και την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς απο-
φυγή συνωστισμού.

β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοι-
χεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το 
ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.

γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση 
των οχημάτων της παρ. 5, απολυμαίνονται καθημερινά 
πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών 
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου δια-
λύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1% 
(διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα [9] μέρη νερό και 
ένα [1] μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός 
και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.

3. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μετα-
φοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές 
μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.

4. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η με-
ταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχο-
λικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των 
μέτρων της παρ. 2.

5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών 
με τα επιβατηγά οχήματα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 
[δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και 
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό], η χρήση μη 
ιατρικής μάσκας προστασίας τόσο από τους επιβάτες, 
όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση 
παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, 
εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 5.

Άρθρο 9
Μέτρα προστασίας κατά 
τις αεροπορικές μετακινήσεις

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

2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς 
τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού 
των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιριών που 
επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης 
πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου 
να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλί-
ζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή 
προς αποφυγή συνωστισμού.
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3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, 
επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 
αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ.

Άρθρο 10
Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά 
και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία 
που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές

1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των 
πλοιάρχων των επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγω-
γών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, 
διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του εξήντα 
τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού επιβατών των 
πλοίων ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) εφόσον το 
πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης 
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινό-
ντων σε αυτά. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων 
δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφό-
σον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε 
άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφο-
ρετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή 
μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

2. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώ-
ματος των πλοίων υποχρεούνται, πριν την επιβίβαση, 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την 
αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς 
τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων 
κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχη-
ματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφο-
ρές, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(https://www.ynanp.gr/el/).

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας 
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρ-
χής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς 
πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρό-
στιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στους πλοιάρ-
χους διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

Άρθρο 11
Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, 
μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και 
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών, φορέων 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα 
του πολιτισμού

Στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς 
χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης επι-
σκεπτών, φορείς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και 
δεν καταλαμβάνονται από άλλη διάταξη της παρούσας, 
η λειτουργία των οποίων είχε απαγορευθεί στο πλαίσιο 
των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες και οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την 
τήρηση των ακόλουθων αποστάσεων.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ Ειδικές απαιτήσεις

Πρόβες ζωντανών 
θεαμάτων και 
ακροαμάτων 

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

Κινηματογραφικά 
γυρίσματα

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

Αρχαιολογικοί χώροι

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

Μουσεία - Ιστορικοί 
χώροι και κτίρια - 
παρόμοιοι πόλοι έλξης 
επισκεπτών

-Υποχρεωτική τήρηση της 
απόστασης ενάμισι (1,5) 
μέτρου κατ’ ελάχιστον σε 
ανοικτούς χώρους και δύο 
(2) μέτρων κατ’ ελάχιστον 
σε κλειστούς χώρους.
-Υποχρεωτική χρήση 
μη ιατρικής μάσκας από 
εργαζομένους, ξεναγούς 
και επισκέπτες.
-Οι ομάδες επισκεπτών 
(γκρουπ) δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα οκτώ (8) 
άτομα.

Άρθρο 12
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα 
του πολιτισμού-κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα του πολιτισμού και που δεν τηρούν τις απαιτήσεις 
του άρθρου 11, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό δι-
ακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, 
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 

πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ 
και από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ για παρά-
βαση φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί:

Παράβαση Κυρώσεις

Μη τήρηση αποστάσεων

Μη τήρηση κανόνων ως 
προς σκηνές που απαιτούν 
σωματική επαφή

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
χιλίων (1.000) ευρώ

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

Μη καταγραφή 
εισερχομένων-
εξερχομένων και μη 
διατήρηση καταγραφής 
επί τριάντα (30) ημέρες

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
χιλίων (1.000) ευρώ

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

Παρουσία μη αναγκαίων 
ατόμων στον χώρο της 
πρόβας ή του γυρίσματος 
και πέριξ αυτών

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
εκατό (100) ευρώ 
για κάθε άτομο

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
διακοσίων (200) ευρώ 
για κάθε άτομο

2. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τους 
αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, τους ιστορικούς 
χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης επι-
σκεπτών και δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και 
τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, επιβάλλεται για κάθε 
παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρ-
χής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 13
Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών 
χώρων μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρί-
ων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών και 
των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων, 
καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων 
στους αρχαιολογικούς χώρους

1. Η ασφαλής λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, 
μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων 
πόλων έλξης επισκεπτών, καθώς και η ασφαλής διεξα-
γωγή προβών ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων 
και κινηματογραφικών γυρισμάτων γίνονται σύμφωνα 
με την από 5.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19, καθώς και την από 27.5.2020 εισήγηση της 
64ης συνεδρίασης και την από 28.5.2020 εισήγηση 
της 65ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης 
Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογό-
νους Παράγοντες, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοι-
νοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου 
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.
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2. Οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Yπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οφείλουν να 
λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και 
προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών, σύμφωνα με 
την παρούσα και τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανι-
σμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Άρθρο 14
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας 
δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

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

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

α. Απαγορεύονται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών 
οργάνων, εξαιρουμένων:

αα. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020. Στην περίπτωση 
αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται με την τήρηση 
υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του 
εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική 
για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπί-
δας (προσωπίδας),

αβ. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις απολυ-
τήριες εξετάσεις του έτους 2020 σε Ωδεία και Μουσικές 
Σχολές της Επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή η διδα-
σκαλία και η διενέργεια εξετάσεων πραγματοποιούνται 
με την τήρηση υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέ-
τρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου 
και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστα-
τευτικής προμετωπίδας (προσωπίδας).

β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υπο-
χρεωτική για τον δάσκαλο χρήση μη ιατρικής προστα-
τευτικής μάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής 
πετάσματος (διαχωριστικού).

γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι η διδασκαλία λαμβάνει χώρα ατομικά και 
γίνεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής 
μάσκας από τον δάσκαλο ή και προαιρετική χρήση πε-
τάσματος (διαχωριστικού).

δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλει-
στούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαί-
δευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου 
μεταξύ των ατόμων.

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

3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων 
υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέ-
ων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση 
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

4. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του 
άρθρου πρώτου φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα 
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, 
σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, 
ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών 
διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τή-
ρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουρ-
γείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

5. Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαί-
δευσης το διδακτικό έτος παρατείνεται έως τις 31.7.2020.

Άρθρο 15
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης-κυρώσεις

1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου 14 
που δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες 
λειτουργίας επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακιν-
δύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) 
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα 
από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα 
με τον πίνακα που ακολουθεί:

Παράβαση Κυρώσεις

Απαγόρευση διδασκαλίας 
και χρήσης πνευστών

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

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για 
τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες

Χρήση κρουστών 
οργάνων χωρίς χρήση 
από τον δάσκαλο μη 
ιατρικής προστατευτικής 
μάσκας

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

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ και αναστολή 
λειτουργίας για 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23129Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

Φωνητική διδασκαλία η 
οποία δεν λαμβάνει χώρα 
ατομικά

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο δύο 
χιλιάδων (2.000) ευρώ

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
τεσσάρων χιλιάδων 
(4.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας για 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες

Φωνητική διδασκαλία 
χωρίς χρήση από τον 
δάσκαλο μη ιατρικής 
προστατευτικής μάσκας 

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

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ και αναστολή 
λειτουργίας για 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες

Μη τήρηση της ελάχιστης 
απόστασης ενάμισι (1,5) 
μέτρου στις αίθουσες 
διδασκαλίες και στους 
λοιπούς κλειστούς 
χώρους των ανωτέρω 
δομών καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
χιλίων (1.000) ευρώ

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ και αναστολή 
λειτουργίας για δέκα 
πέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες

Μη τήρηση του κανόνα 
για ενδελεχή και 
συχνό καθαρισμό και 
τοπική απολύμανση 
των επιφανειών που 
αγγίζονται από  μαθητές-
σπουδαστές και 
δασκάλους- καθηγητές

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
χιλίων (1.000) ευρώ

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ και αναστολή 
λειτουργίας για δέκα 
πέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες

Μη τήρηση της ελάχιστης 
απόστασης ενάμισι 
(1,5) μέτρου στους 
χώρους γραφείων, 
διοικητικών και άλλων 
υπηρεσιών των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και των 
φορέων των ανωτέρω 
δομών καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
χιλίων (1.000) ευρώ

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ και αναστολή 
λειτουργίας για δέκα 
πέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες

2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν 
τους κανόνες του άρθρου 14, επιβάλλεται στις επιχει-
ρήσεις και στους φορείς του εν λόγω άρθρου για κάθε 
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ.

3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανό-
νες του άρθρου 14, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 16
Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία 
των βρεφικών, βρεφονηπιακών 
και παιδικών σταθμών

1. Για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών, 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών λαμβάνονται 
τα ακόλουθα μέτρα:

α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού 
COVID-19 στον χώρο του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή 
παιδικού σταθμού.

β. Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των 
στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού 
και των γονέων/κηδεμόνων.

γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής.
δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και 

εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα 
και εξοπλισμό.

2. Τα μέτρα της παρ.  1 και η διαχείριση υπόπτων 
κρουσμάτων εξειδικεύονται στις από 23.5.2020 οδη-
γίες του ΕΟΔΥ με τίτλο «Λοίμωξη από τον νέο κορωνο-
ϊό SARS-COV-2 (COVID-19) - Οδηγίες για νηπιαγωγεία, 
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς», οι οποίες 
είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/
odigies-gia-nipiagogeia-paidikoys-kai-vrefonipiakoys-
stathmoys/

3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται 
στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι 
αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους 
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς 
κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με 
την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύ-
νου για νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή 
ορίζεται στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών 
(Β΄ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οι-
κογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην πα-
ραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Για 
τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την 
οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν 
προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό 
σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης 
υπεύθυνης δήλωσης.

4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν 
τους κανόνες των παρ. 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε 
παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 
αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και 
χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση υπο-
τροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, 
αντίστοιχα.
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Άρθρο 17
Μέτρα προστασίας και κανόνες 
λειτουργίας φορέων παροχής εκπαίδευσης 
και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων 
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 
δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου 
και βαθμού της χώρας

1. Ο τρόπος λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαί-
δευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων 
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών 
δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την από 
2.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγεί-
ας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ορίζεται ως εξής: 
Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται από-
σταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που η τήρηση των 
παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν 
περιορισμών που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το 
τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα. Για τα 
φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα 
ξένων γλωσσών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο τέ-
ταρτο της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και 
Εσωτερικών (Β΄ 1739).

2. Η διοίκηση των πάσης φύσεως φορέων και δομών 
της παρ. 1 φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κα-
τάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και 
εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό 
των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού 
και την τήρηση των οδηγιών υγιεινής χεριών, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας το 
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.

3. Ειδικά το πρακτικό μάθημα της «Πληροφορικής» 
πραγματοποιείται με κάλυψη των πληκτρολογίων με 
μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την 
εναλλαγή κάθε χρήστη.

4. Ο τρόπος διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων 
των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1, σύμ-
φωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτρο-
πής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, 
ορίζεται ως εξής:

Α. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθη-
τών και μεταξύ των μαθητών και των εξεταστών εντός 
αίθουσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Β. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής 
μάσκας.

Γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
Δ. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπου-

νιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
Ε. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθου-

σών και μη χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, σύμ-
φωνα με την από 23.4.2020 και υπ’ αρ. πρωτ. Δ1 (δ)/ΓΠ 
οικ.26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας και 
την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της 
Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημό-
σιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

5. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ 
των ανωτέρω εξετάσεων ακολουθείται συγκεκριμένος 

τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι διοργανω-
τές αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της 
παρούσας σε όλα τα στάδια.

6. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται στην 
επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) 
ευρώ.

Άρθρο 18
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας 
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

1. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τα-
χυπλόων σκαφών, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση, οι εκ-
παιδευόμενοι πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5) 
μέτρου εντός των κλειστών χώρων. Κατά τη διάρκεια 
της πρακτικής εκπαίδευσης μπορούν να επιβαίνουν στα 
σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων έως τρία (3) άτομα 
και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.

2. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά 
τη θεωρητική εκπαίδευση που πραγματοποιείται εντός 
των κλειστών χώρων, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της 
παρ. 1.

3. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρε-
σίες αναψυχής σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώ-
ματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαι-
δευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών 
υπηρεσιών αναψυχής χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυ-
τικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει να 
αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν 
εκπαιδευόμενο/χρήστη.

4. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων ανα-
ψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκί-
νητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών ακολουθούν τους 
περιορισμούς περί αριθμού επιβαινόντων που ισχύουν 
για τα σκάφη αναψυχής, εκτός εάν πρόκειται για άτομα 
της ίδιας οικογένειας.

5. Στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποι-
ητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών 
ταχυπλόων σκαφών, που διενεργούνται σε κλειστό χώρο, 
μεταξύ των εκπαιδευομένων τηρείται απόσταση ενάμισι 
(1,5) μέτρου.

6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρ-
χής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 19
Μέτρα προστασίας εντός 
νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών 
και χώρων συνάθροισης κοινού

1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα 
πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Διευ-
θυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ 
των ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η 
χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρι-
κής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.

2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουρ-
γία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, 
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ρα-
ντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται 
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ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των 
υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοι-
κτούς και κλειστούς, που δεν καταλαμβάνονται από ει-
δική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση 
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης 
μάσκας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επι-
βάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων 
(300) ευρώ. Για κάθε παράβαση των κανόνων ελάχιστης 
απόστασης και αναλογίας του παρόντος επιβάλλεται, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Άρθρο 20
Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών 
και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων

1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυ-
ταθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήρια επιτρέπεται 
η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης, 
ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων, Τμημά-
των Αμειβόμενων Αθλητών (ΤΑΑ) και Ανωνύμων Αθλητι-
κών Εταιρειών (ΑΑΕ) και αθλούμενους με τους όρους και 
τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV, 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2. Επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, 
η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την 
παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο 
αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας 
ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί 
από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και εφόσον 
έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας 
τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων.

3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γί-
νεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς 
άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της 
ΓΓΑ και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης 
αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που 
εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτρο-
πή της ΓΓΑ και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΓΑ.

4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν 
τους κανόνες του παρόντος και του παραρτήματος, επι-
βάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη 
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενή-
ντα (150) και πεντακοσίων (1.000) ευρώ αντίστοιχα και σε 
περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων 
(3.000) ευρώ, αντίστοιχα.

Άρθρο 21
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
της παρούσης για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση 
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων 
διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας (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 και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης 
τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 
του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του 
Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομι-
κών 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 Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς 
ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν 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 
επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις υποχρεούνται 
να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετι-
κών κυρώσεων σύμφωνα 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 άρ-
θρου 22.

Άρθρο 22
Διαδικασίες ελέγχων-
πιστοποίηση παραβάσεων

1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 21 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 κατά το άρθρο 3. Αν η πα-
ράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση 
άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλά-
ται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την 
παρουσία δυο (2) εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων. 
Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνε-
ται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα 
αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23132 Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πρά-
ξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο 
ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρ-
ρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρ-
χής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε 
την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιεί-
ται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που ανα-
γράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής 
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), 
όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμέ-
νου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) 
εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του 
άρθρου 21, με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπη-
ρεσίας ή της Αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή, 
η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις 
αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συ-
γκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή 
τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορ-
ριφθούν, 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 προθε-
σμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν 
αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λει-
τουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο 
επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της παράβα-
σης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.

Άρθρο 23
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, πε-
ριγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφε-
ται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη 
συμπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου. 
Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμε-
νο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας 
του ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχεί-
ρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή 
αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην 
αρμόδια Αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βε-
βαίωσης παράβασης.

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμε-
ται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη 
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 21 της παρούσας 
αρμόδιων 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 24
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας 
πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυ-
ροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Ανα-
στολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου 
(e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, 
είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/
e- paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παρά-
βολα), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), 
είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα 
εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον 
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 
«Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Αντίγραφο του 
παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης 
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την 
υποβολή αντιρρήσεων.

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του 
προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή 
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής 
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος 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 Εσό-
δων-Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α΄ 90).

Άρθρο 25
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.

Άρθρο 26
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τις 15 Ιουνίου 2020 έως 
και τις 28 Ιουνίου 2020.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Οδηγίες για την επαναλειτουργία 
των γυμναστηρίων

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
- ανάρτηση, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, οδηγιών που αφορούν:
• στους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής
• στην εφαρμογή της υγιεινής των χεριών
• στα συμβατά συμπτώματα για COVID-19 λοίμωξη.
- ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ατόμων ανάλογα με τα τετραγωνικά (αθλούμενοι όχι περισσότεροι του 50%).
- είσοδος των αθλουμένων με προ συνεννόηση και με πλήρη καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματε-

πώνυμο, τηλέφωνο), καθώς και του είδους και της διάρκειας της άσκησης.
- πρόβλεψη για επάρκεια υγειονομικού υλικού:
• αλκοολούχο αντισηπτικό
• χειρουργικές μάσκες
• γάντια μιας χρήσης.
- τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εμφανή σημεία.
- απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων ανάμεσα στα όργανα αερόβιας άσκησης (π.χ. διάδρομοι, ποδήλατα, 

ελλειπτικά κ.λπ.) ή κατασκευή ακρυλικών υαλοπινάκων που θα βρίσκεται έμπροσθεν των οργάνων και καθ’ όλο το 
μήκος αυτών ιδανικά και με επάνω καλυπτικό τμήμα (οροφή) το οποίο θα καθαρίζεται με αλκοολούχο αντισηπτικό 
διάλυμα πριν την χρήση του από τον επόμενο αθλούμενο. (Εικόνα 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- για ομαδικές ασκήσεις αερόβιας γυμναστικής που εκτελούνται σε Τμήματα απόσταση τουλάχιστον δύο (2) 
μέτρων μεταξύ των αθλούμενων.

- καθαρισμός/απολύμανση των οργάνων με καθαριστικό/απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευ-
αστή, μετά από κάθε χρήση.

- στους χώρους αναμονής αφαιρούνται περιττά αντικείμενα (π.χ. περιοδικά) και τηρούνται οι κανόνες της φυσικής 
απόστασης.

Λειτουργία των αποδυτηρίων
- Πριν την επαναλειτουργία των αποδυτηρίων, εφόσον οι χώροι παρέμειναν αχρησιμοποίητοι για περισσότερες 

από επτά (7) ημέρες, ο καθαρισμός και η απολύμανση τους γίνεται στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών.
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
- Περιορισμός εισόδου στο χώρο – μόνο για αθλούμενους, παίκτες, προπονητές και το ελάχιστο απαραίτητο λοιπό 

προσωπικό με ταυτόχρονη εφαρμογή της οδηγίας «…έως τέσσερα (4) άτομα ανά 20 τ.μ. και για τα επόμενα κάθε 
10 τ.μ., ένα επιπλέον άτομο…» με προαιρετική χρήση μάσκας όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

- Στην περίπτωση μικρότερων χώρων η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους αθλούμενους, παίκτες και τους προπο-
νητές, με προαιρετική χρήση μάσκας και τήρηση φυσικής απόστασης όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

- Αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία στο χώρο των αποδυτηρίων.
- Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα όπου είναι εφικτό.
- Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοιχτά παράθυρα. Σε ότι αφορά τη χρήση του κλιματισμού εφαρ-

μογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέρα από 
μέσα προς τα έξω χωρίς ανακύκλωση.
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- Ατομική χρήση ντους όπου είναι εφικτό. Στην περί-
πτωση που δεν υπάρχουν ατομικά ντους και αυτά εί-
ναι σε σειρά συστήνεται να υπάρχει μεταξύ δύο ντους 
ένα κενό. Στην περίπτωση που τα ατομικά ντους δεν 
επαρκούν αριθμητικά συστήνεται μεταξύ δύο χρήσε-
ων καθαρισμός/απολύμανση της βρύσης σύμφωνα 
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/
covid19-apolimansi-14-05-20.pdf. Καλός αερισμός του 
χώρου με ανοικτά παράθυρα.

- Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών (π.χ. σαμπου-
άν) και η χρήση σαγιονάρας.

- Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του πρέπει να φορά στολή/ρόμπα εργασίας και 
γάντια μιας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τα-
κτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακο-
λουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι 
ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι [20]
δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να 
χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλι-
σμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά 
γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά 
την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το καθαριστι-
κό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία 
καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθα-
ριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. 
Μετά την αφαίρεσή τους τα μέσα ατομικής προστασίας 
πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων με 
καπάκι και να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με 
νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτι-
κού για είκοσι [20] δευτερόλεπτα).

- Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων συστήνεται 
καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους https://eody.gov.
gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-
14-05-20.pdf

- Μετά τον καθαρισμό/απολύμανση τα αποδυτήρια 
κλείνουν και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι την επόμενη 
χρήση.

- Εναλλακτικά για μικρότερους χώρους στους οποίους 
υπάρχουν φοριαμοί προτείνεται η τοποθέτηση καρέκλας 
δίπλα από κάθε όργανο στην οποία ο αθλούμενος τοπο-
θετεί τα ρούχα και το σάκο μεταφοράς τους.

- Χρήση της τουαλέτας με προδιαγραφές:
• κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης 

καταιονισμός νερού
• σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυ-

τόχρονα με τον καταιονισμό νερού
• νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία
• χειροπετσέτες
• ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων
• τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο 

της τουαλέτας).
- Συχνός καθαρισμός/απολύμανση, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους.
- Λειτουργία εγκαταστάσεων κλιματισμού σύμφωνα 

με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων 
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες 
λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».

- Απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων αυτόματων πω-
λήσεων.

- Διάθεση μόνο εμφιαλωμένου νερού.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια της 

εργασίας τους.
- Εκπαίδευση, εξοικείωση και συχνή εφαρμογή της 

υγιεινής των χεριών.
- Εκπαίδευση, εξοικείωση και σωστή εφαρμογή της 

αναπνευστικής υγιεινής.
- Αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας.
- Άμεση απομάκρυνση από τον χώρο στην περίπτω-

ση που παρουσιάσουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα, δύ-
σπνοια) συμβατά με COVID-19 λοίμωξη κατά τη διάρκεια 
της εργασίας τους. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου 
κρούσματος COVID-19 λοίμωξης σε εργαζόμενο η επά-
νοδος στην εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-to-
nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-
metadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-i-
paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/

- Εάν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου πρόβλεψη 
για ανάθεση καθηκόντων με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης.

Γ. ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ
- Χρήση του κοντινότερου στον τόπο κατοικίας γυ-

μναστηρίου.
- Μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσω-

πικό μεταφορικό μέσο.
- Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή/και πλύσιμο 

των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης 
καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο 
γυμναστικής.

- Εφαρμογή κανόνων φυσικής απόστασης.
- Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (π.χ. πετσέτα).
- Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφι-

κτό από το μέγεθός τους (π.χ. μπάλες, λάστιχα, στρώ-
ματα).

- Πλύσιμο των ρούχων, πετσετών που χρησιμοποιή-
θηκαν στο γυμναστήριο στο πλυντήριο με κοινό απορ-
ρυπαντικό, σε υψηλή θερμοκρασία (60°C).

- Αποφυγή της γυμναστικής σε κλειστό χώρο, την 
τρέχουσα φάση της επιδημίας, εάν το άτομο ανήκει σε 
ομάδα υψηλού κινδύνου (εγκύκλιος ΕΟΔΥ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ 
ΝΟΣΟΥ COVID-19

Οι οίκοι ανοχής αποτελούν ειδική κατηγορία επιχει-
ρήσεων με ιδιομορφίες λειτουργίας λόγω της ίδιας της 
φύσης της εργασίας, όπου απαιτείται εγγύτητα εργαζο-
μένου και πελάτη προκειμένου να παρασχεθούν οι απα-
ραίτητες υπηρεσίες.

Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν στην λειτουργία και 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε οίκους ανοχής και έχουν 
ως σκοπό τον περιορισμό της φυσικής επαφής και την 
διάδοση της νόσου Covid-19.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Κάθε επιχείρηση οφείλει να διασφαλίζει ότι τηρούνται 

οι ακόλουθες οδηγίες-απαιτήσεις. Η επιχείρηση θα πρέ-
πει να παρέχει επαρκή και κατάλληλα μέτρα προφύλαξης 
προκειμένου να τηρούνται οι οδηγίες. Υπεύθυνος για την 
τήρηση των οδηγιών είναι ο εργοδότης.

Μέτρα υγιεινής των χεριών
1. Τακτικό πλύσιμο χεριών με νερό και υγρό σαπούνι 

ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
2. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πλένουν τα χέρια 

τους με υγρό σαπούνι και νερό κατά την άφιξη στο 
χώρο εργασίας, μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών 
σε πελάτες καθώς και πριν και μετά από διαλείμματα. 
Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας υγρού σαπουνιού 
και χειροπετσετών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό 
διάλυμα.

3. Κατά την άφιξή τους οι πελάτες ενημερώνονται πως 
θα πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους με υγρό σαπούνι 
και νερό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα το 
οποίο θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στον χώρο υπο-
δοχής και αναμονής.

4. Ενημέρωση εργαζομένων και πελατών για αποφυγή 
επαφής με επιφάνειες και αντικείμενα εντός της επιχεί-
ρησης, ειδικά αυτά που αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, 
κάγκελα σκάλας κ.λπ.).

5. Σε περίπτωση που πελάτης φέρει πανωφόρι, το κρε-
μάει μόνος του σε ειδικό χώρο που καθαρίζεται συχνά, 
αποφεύγοντας της επαφή με ρουχισμό άλλων πελατών.

6. Αφαίρεση από τις αίθουσες αναμονής περιττών 
αντικειμένων, που πιθανόν να αγγίζουν οι πελάτες όπως 
περιοδικά, διαφημιστικά φυλλάδια κ.ά.

7. Αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αντικει-
μένων όπως κουζίνα, καφετιέρα κ.λπ.

8. Αποφυγή πληρωμής με μετρητά και χρήση πλαστι-
κών καρτών με ανέπαφη συναλλαγή.

Εξασφάλιση τήρησης αποστάσεων
1. Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην 

επιχείρηση κατά ενάμιση (1,5) μέτρο τουλάχιστον.
2. Εξασφάλιση απόστασης τουλάχιστον ενάμιση (1,5) 

μέτρου μεταξύ εργαζομένων και πελατών στους χώρους 
αναμονής.

3. Τήρηση αποστάσεων στους χώρους αναμονής του-
λάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών ή 
χρήση διαχωριστικών ακρυλικών υαλοπινάκων. Εάν εί-
ναι εφικτό, κατάργηση του χώρου αναμονής και είσοδος 
στην επιχείρηση πελατών ακριβώς πριν την παροχή της 
υπηρεσίας. Δυνατότητα εφαρμογής υπηρεσίας ραντεβού.

4. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός της επιχείρησης 
θα πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα ενός ατόμου ανά 
10 m². Ο μέγιστος αριθμός πελατών εντός της επιχείρη-
σης θα πρέπει να αναγράφεται στην είσοδο. Δεν επιτρέ-
πονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός της επιχείρησης.

5. Διαχωρισμός χώρων αναμονής από χώρους εργα-
σίας. Χρήση –εάν θεωρείται αναγκαίο– διαχωριστικής 
ταινίας ή σημείων με ευκρινές χρώμα στο πάτωμα για 
την εξασφάλιση τήρησης αποστάσεων.

6. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη είσοδος στην επιχεί-
ρηση σε παρέες άνω των δύο ατόμων.

7. Εάν υπάρχει ουρά εκτός της επιχείρησης τότε με 
ευθύνη του εργοδότη τοποθετούνται στον εξωτερικό 
χώρο ευκρινή σημάδια που εξασφαλίζουν την απόσταση 
τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών 
που περιμένουν.

Καθαρισμός χώρου-Αερισμός
1. Τακτικός καθαρισμός επιφανειών και αντικειμένων 

όπως απαιτείται και ειδικά αυτών που έχουν αγγίξει πολ-
λά άτομα (π.χ. πόμολα, καθίσματα αναμονής, κάγκελα 
σκάλας κ.λπ.).

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

3. Τακτικός καθαρισμός εγκαταστάσεων τουαλέτας 
(ιδανικά μετά από κάθε χρήση). Αποφυγή επαφής με 
δυνητικά μολυσματικά απόβλητα. Χρήση προστατευτι-
κής μάσκας, γαντιών και ποδιάς μιας χρήσης –όπου είναι 
δυνατόν– κατά τον καθαρισμό της τουαλέτας. Απόρριψη 
του προστατευτικού εξοπλισμού, ειδικά των γαντιών, 
αμέσως μετά τη χρήση.

4. Διατήρηση ανοιχτών παραθύρων και θυρών για εί-
σοδο νωπού αέρα εκτός από τις πόρτες δωματίων που 
παρέχονται σεξουαλικές υπηρεσίες.

5. Εξασφάλιση τακτικού και επαρκούς αερισμού στα 
δωμάτια εργασίας. Το δωμάτιο θα πρέπει να αερίζεται 
για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά μεταξύ κάθε επα-
φής πελάτη.

Οδηγίες για την επιχείρηση σε σχέση με εργαζόμενους 
και πελάτες

1. Οδηγίες για την τήρηση των αποστάσεων και των 
μέτρων ατομικής υγιεινής και αναπνευστικής προστα-
σίας, μπορούν να τοποθετηθούν στην είσοδο και στον 
χώρο υποδοχής.

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

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

4. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε εργαζό-
μενο, άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο εργασίας 
και αυτοπεριορισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

5. Απαγόρευση εισόδου σε πελάτη που παρουσιάζει συ-
μπτώματα από το αναπνευστικό (βήχα, πτάρνισμα κ.λπ.).

6. Τήρηση πελατολογίου όπου θα αναγράφεται το μι-
κρό όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας για λόγους εχεμύ-
θειας. Όλοι οι πελάτες ενημερώνονται ότι τα δεδομένα 
επικοινωνίας τους διατηρούνται για τέσσερις εβδομάδες 
σε κλειστό φάκελο για τον εντοπισμό και ιχνηλάτηση 
σε περίπτωση κρούσματος. Μετά την παρέλευση του 
εν λόγω διαστήματος, ο φάκελος θα καταστρέφεται με 
ευθύνη του παρόχου της υπηρεσίας.

7. Ενημέρωση εργαζομένων και πελατών για τα εφαρ-
μοζόμενα μέτρα.

Ειδικές οδηγίες
1. Διατήρηση καθαρών κλινοσκεπασμάτων και εσω-

ρούχων εργασίας. Τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες 
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αλλάζονται μετά από κάθε πελάτη και πλένονται 
τουλάχιστον στους 60°C με απορρυπαντικό. Τα ρούχα 
που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ερωτικής 
υπηρεσίας (π.χ. εσώρουχα) πρέπει να αλλάζουν μετά την 
υπηρεσία και στη συνέχεια να καθαρίζονται σε πρόγραμ-
μα πλυντηρίου τουλάχιστον 60°C με απορρυπαντικό ή 
στους 40°C με απολυμαντικό απορρυπαντικό.

2. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια τους με 
νερό και υγρό σαπούνι ή με αλκοολούχο αντισηπτικό 
διάλυμα πριν και μετά από κάθε πελάτη. Εάν χρειάζεται, 
εφαρμογή γαντιών μιας χρήσης. Αποφυγή περιττής φυ-
σικής επαφής (π.χ. χειραψία).

3. Προφυλακτικά θα πρέπει να διατίθενται υποχρεωτι-
κά πριν την παροχή υπηρεσιών, και επιβάλλεται η χρήση 
αυτών.

4. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι πελάτες να χρησιμο-
ποιούν το ντους όπου είναι δυνατόν πριν και μετά την 
παροχή της σεξουαλικής υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Για τους επισκέπτες:
- Περιορισμός επισκεπτηρίου (ένας ανά νοσηλευόμε-

νο/φιλοξενούμενο και μόνο κατόπιν ραντεβού).
- Τήρηση βιβλίου επισκεπτηρίου με πλήρη στοιχεία 

(τηλέφωνα, mail, κ.λπ.) για πιθανή ιχνηλάτηση.
- Ενημερωτικά φυλλάδια για τους επισκέπτες.
- Προειδοποίηση για πιθανή εκ νέου απαγόρευση του 

επισκεπτηρίου σε περίπτωση εμφάνισης > από δύο (2) 
περιστατικών Covid-19 στην δομή.

- Σύσταση για αποφυγή επισκεπτηρίου επί υπόπτων 
συμπτωμάτων του επισκέπτη.

- Αυστηρή τήρηση μέγιστου χρόνου επισκεπτηρίου 
στα τριάντα (30) λεπτά.

- Γενική χρήση καλύμματος προσώπου ή μάσκας από 
τους επισκέπτες (όλη την ώρα του επισκεπτηρίου).

- Σύσταση για υγιεινή των χεριών πριν την είσοδο των 
επισκεπτών.

- Περιορισμός εισόδου στο μη απαραίτητο προσωπικό

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

(όλη την ώρα της βάρδιας), καθώς και ασπίδας 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:
• Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο
• Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετι-

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

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

• Σε περίπτωση που υπάρξουν > από δύο (2) κρούσμα-
τα 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 εώς δέκα (5-10) 
φιλοξενούμενους (sample pooling).

- Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρη-
στους χώρους (εντευκτήρια, κ.λπ.).

- Λήψη γεύματος στο δωμάτιο εφόσον 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 καθώς 
και μέτρα διασφάλισης της διασποράς του ιού SARS-
CoV-2 κατά την χρήση των κλιματιστικών μονάδων 
(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-
dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-
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sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-
dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-
kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά 

δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή από-
σταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός 
αθλουμένων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιρο-
ποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστη-
μονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο 
της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της  ΓΓΑ, 
σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19:
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

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

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

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

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

Ανοικτά γήπεδα 
καλαθοσφαίρισης/
πετοσφαίρισης/
χειροσφαίρισης

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

Λοιπές ανοικτές αθλητικές 
εγκαταστάσεις 

- 1 άτομο ανά 12 τ.μ. για τα 
πρώτα 600 τ.μ. και
- 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα 
άνω των 600 τ.μ.

Κλειστά γήπεδα και 
γυμναστήρια

- 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα 
πρώτα 400 τ.μ. και
- 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα 
άνω των 400 τ.μ.

Γυμναστήρια με όργανα

- 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για 
στατικές ασκήσεις
- 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για 
κινητικές ασκήσεις

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

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

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

Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 
ή 33 Χ 21

Έως 6 άτομα ανά 
διαδρομή ή 78 άτομα 
συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 
ή 25 Χ 12

Έως 6 άτομα ανά 
διαδρομή ή 36 άτομα 
συνολικά

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

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ

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

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

Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 
ή 33 Χ 21

Έως 5 άτομα ανά 
διαδρομή ή 65 άτομα 
συνολικά

Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 
ή 25 Χ 12

Έως 5 άτομα ανά 
διαδρομή ή 30 άτομα 
συνολικά

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

* Υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις πρέπει να τηρείται 
ο κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων 

https://gga.gov.gr/images/log_sheet_v7.pdf
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 Υφυπουργός  Εργασίας και
Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός   Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  




