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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/
10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 534).
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 - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 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 «Κατεπείγοντα 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),
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ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 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 «Κατεπείγοντα 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 Οικονομικών» (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 Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),
ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
ιστ. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
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 Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
κ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
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κα. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
κβ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
κγ. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
κδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
κε. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
κστ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
κζ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
κη. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
κθ. της υπό στοιχεία 168Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
λ. της υπό στοιχεία 169Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο»
(Β’ 33),
λα. της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),
λβ. της υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178),
λγ. της υπό στοιχεία 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),
λδ. της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη»
(Β’ 35),
λε. της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48),
λστ. της υπ’ αρ. 1034/7.1.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Στύλιο» (Β’ 22),
λζ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058) και
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λη. της υπό στοιχεία Υ6/14.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
στον Πρωθυπουργό, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 64).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1
Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534).
3. Την από 12.2.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
4. Την ανάγκη επικαιροποίησης των ισχυόντων μέτρων
προστασίας της δημόσιας υγείας, λαμβανομένης υπόψη
της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης των διαφόρων περιοχών της Χώρας.
5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.9768/12.2.2021 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινή
υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα
6:00» (Β’ 534), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Στην περ. α) της παρ. 1Α του άρθρου 1 προστίθενται
η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο Δήμος Καλυμνίων
και ο Δήμος Καρπάθου, αφαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, στην περ. β) της ιδίας παραγράφου προστίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας
και η παρ. 1Α διαμορφώνεται ως εξής::
«1Α. α) Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:
αα) η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, αβ) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αγ) ο Δήμος Εορδαίας της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αδ) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, αε) ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
αστ) ο Δήμος Ανδραβίδας - Κυλλήνης της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αζ) ο
Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, αη) ο Δήμος Πύδνας - Κολιν-
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δρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, αθ) ο Δήμος Καλυμνίων
της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και αι) ο Δήμος Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου - Ηρωϊκής Νήσου Κάσου
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
β) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: βα) η Περιφέρεια Αττικής, ββ) η Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βγ) η
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, εξαιρουμένου του Δήμου Σκύρου, βδ) ο Δήμος
Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
της Περιφέρειας Κρήτης, βε) ο Δήμος Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και βστ) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
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γ) Στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών εντάσσονται:
γα) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και γβ) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
δ) Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.».
β) Σε όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης
του σημείου 20 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1
προστίθενται η δυνατότητα προπονήσεων χωρίς παρουσία θεατών των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου ανδρών της Football league, καθώς και
λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων επιπροσθέτως για αθλητές σωματείων και υποψηφίους των Σχολών
Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Στρατιωτικών Σχολών και το εν λόγω σημείο αντικαθίσταται
ως εξής:

20.


Ȱ/Ȱ




Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘʉɷɻɶʀɸʎ,ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲɶɿɲ
ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎʃɲɿɲɶʙʆɸʎʃɲɿɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻɲʏʉʅɿʃʙʆ
ɲɽʄɻʅɳʏʘʆ,ʊʋʘʎɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
https://gga.gov.gr/component/content/article/278Ͳ
covid/2981Ͳcovid19Ͳsports

Ƀɿʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʍɻʅɸʀʉʐɿʍʖʑʉʐʆʃɲɿ
ɶɿɲɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎɲɽʄɻʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʃʏʊʎ
ʘʌʉʄʉɶʀʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʍʖʉʄɸʀʘʆ,ȰȵȻʃɲɿʋɳʍɻʎ
ʔʑʍɸʘʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɷʉʅʙʆ.

Ȱɽʄɻʏɿʍʅʊʎ(ɲɶʙʆɸʎ,ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ)


ɅȵȴȻȰȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ


x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʆʉɿʃʏʙʆɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉ
ɲʋʊʉʅɳɷɸʎɹʘʎʏʌɿʙʆ
(3)ɲʏʊʅʘʆ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐʋʌʉʋʉʆɻʏɼʃɲɿ
ʖʘʌʀʎʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲ
ɽɸɲʏʙʆ,ʋʌʉʎʏʉʆ
ʍʃʉʋʊɳɽʄɻʍɻʎʅɹʍʘ
ɲʏʉʅɿʃʙʆɲɽʄɻʅɳʏʘʆ.
x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɶɿɲ

x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɶɿɲ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʃɲɿʖʌɼʍɻʎʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆ
ɲʃʊʄʉʐɽʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ:


ȵɅȻɅȵȴɃȰɉɂȸɀȵɁɃɉ
ȾȻɁȴɉɁɃɉ


x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʆʉɿʃʏʙʆɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉ
ɲʋʊʉʅɳɷɸʎɹʘʎʏʌɿʙʆ
(3)ɲʏʊʅʘʆ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐʋʌʉʋʉʆɻʏɼʃɲɿ
ʖʘʌʀʎʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲ
ɽɸɲʏʙʆ,ʋʌʉʎʏʉʆ
ʍʃʉʋʊɳɽʄɻʍɻʎʅɹʍʘ
ɲʏʉʅɿʃʙʆɲɽʄɻʅɳʏʘʆ.

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʃɲɿʖʌɼʍɻʎʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆ
ɲʃʊʄʉʐɽʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ:


ȵɅȻɅȵȴɃȵɅȻɈȸɆȸɇȸɇ


x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɶɿɲ

x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʆʉɿʃʏʙʆɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉ
ɲʋʊʉʅɳɷɸʎɹʘʎʏʌɿʙʆ
(3)ɲʏʊʅʘʆ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐʋʌʉʋʉʆɻʏɼʃɲɿ
ʖʘʌʀʎʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲ
ɽɸɲʏʙʆ,ʋʌʉʎʏʉʆ
ʍʃʉʋʊɳɽʄɻʍɻʎʅɹʍʘ
ɲʏʉʅɿʃʙʆɲɽʄɻʅɳʏʘʆ.

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʃɲɿʖʌɼʍɻʎʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆ
ɲʃʊʄʉʐɽʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ:


ȵɅȻɅȵȴɃ
ɀȸɈɆɃɅɃȿȻɈȻȾɏɁ
ɅȵɆȻɃɍɏɁ
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x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɶɿɲ

x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʆʉɿʃʏʙʆɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉ
ɲʋʊʉʅɳɷɸʎɹʘʎʏʌɿʙʆ
(3)ɲʏʊʅʘʆ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐʋʌʉʋʉʆɻʏɼʃɲɿ
ʖʘʌʀʎʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲ
ɽɸɲʏʙʆ,ʋʌʉʎʏʉʆ
ʍʃʉʋʊɳɽʄɻʍɻʎʅɹʍʘ
ɲʏʉʅɿʃʙʆɲɽʄɻʅɳʏʘʆ.

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʃɲɿʖʌɼʍɻʎʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆ
ɲʃʊʄʉʐɽʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ:


ȵɅȻɅȵȴɃɅɃȿɉ
ȰɉɂȸɀȵɁɃɉȾȻɁȴɉɁɃɉ
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ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎʃɲɿ
ɲɶʙʆɸʎʖʘʌʀʎʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲɽɸɲʏʙʆ:ɲ)
ʏʘʆʉʅɳɷʘʆʋʉʐ
ʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɲ
ʋʌʘʏɲɽʄɼʅɲʏɲ
ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐʏɻʎȰ’
ʃɲɿȲ’ȵɽʆɿʃɼʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
(SuperleagueȻʃɲɿ
SuperleagueȻȻ),ʍʏɲ
ʋʌʘʏɲɽʄɼʅɲʏɲʏɻʎȰ’
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
(Basketleague)ʃɲɿʏɻʎ
Ȱ’ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆ
ʋɸʏʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
(Volleyleagueɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆ)ʃɲɿʍʏɿʎ
ɸʐʌʘʋɲʁʃɹʎ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɸɿɷɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲʏʘʆ
ʉɿʃɸʀʘʆɷɿɸɽʆʙʆ
ʉʅʉʍʋʉʆɷɿʙʆ,ɴ)ʏʘʆ
ɸɽʆɿʃʙʆʉʅɳɷʘʆ,
ɲʆɷʌʙʆɼɶʐʆɲɿʃʙʆ,
ʋʉʐɹʖʉʐʆɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʍʏʉ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲʃɲɿɶ)ɶɿɲʏɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ
ɲɶʙʆʘʆʋʉʐ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʃʌɿʏɼʌɿʉ
ʋʌʊʃʌɿʍɻʎʍɸɷɿɸɽʆɸʀʎ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎʊʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆɲɽʄɻʏɹʎ

ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎʃɲɿ
ɲɶʙʆɸʎʖʘʌʀʎʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲɽɸɲʏʙʆ:ɲ)
ʏʘʆʉʅɳɷʘʆʋʉʐ
ʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɲ
ʋʌʘʏɲɽʄɼʅɲʏɲ
ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐʏɻʎȰ’
ʃɲɿȲ’ȵɽʆɿʃɼʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
(SuperleagueȻʃɲɿ
SuperleagueȻȻ),ʍʏɲ
ʋʌʘʏɲɽʄɼʅɲʏɲʏɻʎȰ’
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
(Basketleague)ʃɲɿʏɻʎ
Ȱ’ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆ
ʋɸʏʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
(Volleyleagueɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆ)ʃɲɿʍʏɿʎ
ɸʐʌʘʋɲʁʃɹʎ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɸɿɷɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲʏʘʆ
ʉɿʃɸʀʘʆɷɿɸɽʆʙʆ
ʉʅʉʍʋʉʆɷɿʙʆ,ɴ)ʏʘʆ
ɸɽʆɿʃʙʆʉʅɳɷʘʆ,
ɲʆɷʌʙʆɼɶʐʆɲɿʃʙʆ,
ʋʉʐɹʖʉʐʆɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʍʏʉ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲʃɲɿɶ)ɶɿɲʏɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ
ɲɶʙʆʘʆʋʉʐ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʃʌɿʏɼʌɿʉ
ʋʌʊʃʌɿʍɻʎʍɸɷɿɸɽʆɸʀʎ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎʊʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆɲɽʄɻʏɹʎ

ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎʃɲɿ
ɲɶʙʆɸʎʖʘʌʀʎʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲɽɸɲʏʙʆ:ɲ)
ʏʘʆʉʅɳɷʘʆʋʉʐ
ʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɲ
ʋʌʘʏɲɽʄɼʅɲʏɲ
ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐʏɻʎȰ’
ʃɲɿȲ’ȵɽʆɿʃɼʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
(SuperleagueȻʃɲɿ
SuperleagueȻȻ),ʍʏɲ
ʋʌʘʏɲɽʄɼʅɲʏɲʏɻʎȰ’
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
(Basketleague)ʃɲɿʏɻʎ
Ȱ’ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆ
ʋɸʏʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
(Volleyleagueɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆ)ʃɲɿʍʏɿʎ
ɸʐʌʘʋɲʁʃɹʎ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɸɿɷɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲʏʘʆ
ʉɿʃɸʀʘʆɷɿɸɽʆʙʆ
ʉʅʉʍʋʉʆɷɿʙʆ,ɴ)ʏʘʆ
ɸɽʆɿʃʙʆʉʅɳɷʘʆ,
ɲʆɷʌʙʆɼɶʐʆɲɿʃʙʆ,
ʋʉʐɹʖʉʐʆɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʍʏʉ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲʃɲɿɶ)ɶɿɲʏɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ
ɲɶʙʆʘʆʋʉʐ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʃʌɿʏɼʌɿʉ
ʋʌʊʃʌɿʍɻʎʍɸɷɿɸɽʆɸʀʎ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎʊʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆɲɽʄɻʏɹʎ

ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎʃɲɿ
ɲɶʙʆɸʎʖʘʌʀʎʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲɽɸɲʏʙʆ:ɲ)
ʏʘʆʉʅɳɷʘʆʋʉʐ
ʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɲ
ʋʌʘʏɲɽʄɼʅɲʏɲ
ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐʏɻʎȰ’
ʃɲɿȲ’ȵɽʆɿʃɼʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
(SuperleagueȻʃɲɿ
SuperleagueȻȻ),ʍʏɲ
ʋʌʘʏɲɽʄɼʅɲʏɲʏɻʎȰ’
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
(Basketleague)ʃɲɿʏɻʎ
Ȱ’ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆ
ʋɸʏʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
(Volleyleagueɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆ)ʃɲɿʍʏɿʎ
ɸʐʌʘʋɲʁʃɹʎ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɸɿɷɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲʏʘʆ
ʉɿʃɸʀʘʆɷɿɸɽʆʙʆ
ʉʅʉʍʋʉʆɷɿʙʆ,ɴ)ʏʘʆ
ɸɽʆɿʃʙʆʉʅɳɷʘʆ,
ɲʆɷʌʙʆɼɶʐʆɲɿʃʙʆ,
ʋʉʐɹʖʉʐʆɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʍʏʉ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲʃɲɿɶ)ɶɿɲʏɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ
ɲɶʙʆʘʆʋʉʐ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʃʌɿʏɼʌɿʉ
ʋʌʊʃʌɿʍɻʎʍɸɷɿɸɽʆɸʀʎ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎʊʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆɲɽʄɻʏɹʎ
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ʍʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎɹʖɸɿ
ɼɷɻɸʋɿʏʌɲʋɸʀɻ
ʋʌʉʋʊʆɻʍɻʅɸ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ.
x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɶɿɲ
ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎʖʘʌʀʎʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲɽɸɲʏʙʆɲ)
ʏʘʆʉʅɳɷʘʆʋʉʐ
ʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɲ
ʋʌʘʏɲɽʄɼʅɲʏɲʏɻʎȰ’
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ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʉʏɸʍʏɶɿɲ

x Ɉɻʎʖʌɼʍɻʎʏʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɲʋʊ
ʊʍʉʐʎɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍɸ
ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸɿɻȳɸʆɿʃɼ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑʃɲʏʊʋɿʆ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʎʏɻʎ
ȵʄʄɻʆɿʃɼʎɃʄʐʅʋɿɲʃɼʎ
ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ(ȵ.Ƀ.ȵ.)ʃɲɿ
ʏɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼʎ
Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃɼʎ
ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ(ȵ.Ʌ.ȵ.)ɶɿɲ
ʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆ
ɲʆɲɶʃʙʆ
ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎʏʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎɃʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ
ʃɲɿɅɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ
Ȱɶʙʆɸʎʏʉʐɹʏʉʐʎ
2021.

ɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆɲ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ.
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x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿ
ʖʌɼʍɻʎʏʘʆ
ʃʉʄʐʅɴɻʏɻʌʀʘʆɶɿɲ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ
ɲʋʊɳʏʉʅɲʅɸ
ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɲʋʊʏʉʐʎʍʐʆʉɷʉʑʎ
ʏʉʐʎ,ɸʔʊʍʉʆɲ)ɹʖɸɿ
ʍʐʆʏɲɶʉɶʌɲʔɻɽɸʀɻ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʘʎ
ʅɹɽʉɷʉʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎʃɲɿ
ɴ)ʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸʏɲɿ
ʋʌʊʍʔɲʏɻɿɲʏʌɿʃɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʋʉʐ
ɸʋɿʏʌɹʋɸɿʏɻ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʅɹɽʉɷʉ
ʃɲʏɳʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲ
ʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉ.
x Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻʏɻʎ
ʋɲʌɲʅʉʆɼʎʋʉʄɿʏʙʆʍɸ
ʖʙʌʉʐʎɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ
ɳɽʄɻʍɻʎ,ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎ
ʅɲʌʀʆɸʎ,ʋɳʌʃɲʃɲɿ
ɳʄʍɻ.

x Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻʏɻʎ
ʋɲʌɲʅʉʆɼʎʋʉʄɿʏʙʆʍɸ
ʖʙʌʉʐʎɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ
ɳɽʄɻʍɻʎ,ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎ
ʅɲʌʀʆɸʎ,ʋɳʌʃɲʃɲɿ
ɳʄʍɻ.

ʃʉʌʘʆʉʁʊCOVIDͲ19
ʃɲɿɶ)ʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ɲʋʉɷʐʏɼʌɿɲʃʄɸɿʍʏɳ.

x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿ
ʖʌɼʍɻʎʏʘʆ
ʃʉʄʐʅɴɻʏɻʌʀʘʆɶɿɲ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ
ɲʋʊɳʏʉʅɲʅɸ
ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɲʋʊʏʉʐʎʍʐʆʉɷʉʑʎ
ʏʉʐʎ,ɸʔʊʍʉʆɲ)ɹʖɸɿ
ʍʐʆʏɲɶʉɶʌɲʔɻɽɸʀɻ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʘʎ
ʅɹɽʉɷʉʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎ
ʃɲɿɴ)ʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸʏɲɿ
ʋʌʊʍʔɲʏɻɿɲʏʌɿʃɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʋʉʐ
ɸʋɿʏʌɹʋɸɿʏɻ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʅɹɽʉɷʉ
ʃɲʏɳʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲ
ʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉ.

ʃʉʌʘʆʉʁʊCOVIDͲ19
ʃɲɿɶ)ʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ɲʋʉɷʐʏɼʌɿɲʃʄɸɿʍʏɳ.

x Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻʏɻʎ
ʋɲʌɲʅʉʆɼʎʋʉʄɿʏʙʆʍɸ
ʖʙʌʉʐʎɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ
ɳɽʄɻʍɻʎ,ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎ
ʅɲʌʀʆɸʎ,ʋɳʌʃɲʃɲɿ
ɳʄʍɻ.

x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿ
ʖʌɼʍɻʎʏʘʆ
ʃʉʄʐʅɴɻʏɻʌʀʘʆɶɿɲ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ
ɲʋʊɳʏʉʅɲʅɸ
ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɲʋʊʏʉʐʎʍʐʆʉɷʉʑʎ
ʏʉʐʎ,ɸʔʊʍʉʆɲ)ɹʖɸɿ
ʍʐʆʏɲɶʉɶʌɲʔɻɽɸʀɻ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʘʎ
ʅɹɽʉɷʉʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎʃɲɿ
ɴ)ʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸʏɲɿ
ʋʌʊʍʔɲʏɻɿɲʏʌɿʃɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʋʉʐ
ɸʋɿʏʌɹʋɸɿʏɻ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʅɹɽʉɷʉ
ʃɲʏɳʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲ
ʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉ.

ʃʉʌʘʆʉʁʊCOVIDͲ19
ʃɲɿɶ)ʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ɲʋʉɷʐʏɼʌɿɲʃʄɸɿʍʏɳ.
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x Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻʏɻʎ
ʋɲʌɲʅʉʆɼʎʋʉʄɿʏʙʆʍɸ
ʖʙʌʉʐʎɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ
ɳɽʄɻʍɻʎ,ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎ
ʅɲʌʀʆɸʎ,ʋɳʌʃɲʃɲɿ
ɳʄʍɻ.

x Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿ
ʖʌɼʍɻʎʏʘʆ
ʃʉʄʐʅɴɻʏɻʌʀʘʆɶɿɲ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ
ɲʋʊɳʏʉʅɲʅɸ
ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɲʋʊʏʉʐʎʍʐʆʉɷʉʑʎ
ʏʉʐʎ,ɸʔʊʍʉʆɲ)ɹʖɸɿ
ʍʐʆʏɲɶʉɶʌɲʔɻɽɸʀɻ
ʃʉʄʑʅɴɻʍɻʘʎ
ʅɹɽʉɷʉʎɽɸʌɲʋɸʀɲʎʃɲɿ
ɴ)ʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸʏɲɿ
ʋʌʊʍʔɲʏɻɿɲʏʌɿʃɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʋʉʐ
ɸʋɿʏʌɹʋɸɿʏɻ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʅɹɽʉɷʉ
ʃɲʏɳʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲ
ʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉ.

ʃʉʌʘʆʉʁʊCOVIDͲ19
ʃɲɿɶ)ʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ɲʋʉɷʐʏɼʌɿɲʃʄɸɿʍʏɳ.
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γ) Στα σημεία 33 και 34 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθενται οι εξαιρέσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις των ομάδων που μετέχουν
στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football
league και οι δραστηριότητες των αθλητικών ομίλων
που συμμετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα, αντιστοίχως,
και τα σημεία αντικαθίστανται ως εξής:
«33. 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’ και Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου (Superleague Ι και
Superleague ΙΙ), Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Βasket
league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών και
γυναικών), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται
προπονήσεις ομάδων Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης
γυναικών, υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) τις εγκαταστάσεις
που διενεργούνται προπονήσεις ομάδων ποδοσφαίρου
ανδρών της Football league, δ) τις εγκαταστάσεις όπου
προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, ε) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα/
ΚΑΔ 93.11.
34. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην
Α’ και Β’ κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι και
Superleague ΙΙ), στην κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών
της Football league, στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague
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ανδρών και γυναικών) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.».
δ) Στο τέλος της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται σημείο 31, ως εξής:
«31. Οικοδομικές δραστηριότητες πλην των δημοσίων
έργων και των έργων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου και στον Δήμο Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.».
ε) Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικώς οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που
διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται
από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από
το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση,
εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του
συλλόγου τους.».
2. Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 με την επιφύλαξη των περ. α)
και β) της παρ. 1Α του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’ 534), όπως διαμορφώνονται με το άρθρο 1 της παρούσας, οι οποίες ισχύουν από το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου
2021 και ώρα 6:00.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δικαιοσύνης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υποδομών και Μεταφορών

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

