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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και
ώρα 6:00.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 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» (A’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,
ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
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COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020,
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. των άρθρων 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων
και άλλα ζητήματα» (Α’ 48),
η. του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά
με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου,
επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 118),
θ. του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 «Ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251),
ι. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ια. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
ιβ. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
ιγ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιδ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
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ιε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
ιστ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη»
(Α΄ 159),
ιζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
ιη. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7),
ιθ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
κ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
κα. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
κβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
κγ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
κδ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
κε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
κστ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
κζ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
κη. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
κθ. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142),
λ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
λα. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
λβ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
λγ. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
λδ. της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),
λε. 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),
λστ. 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),
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λζ. 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),
λη. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607),
λθ. της υπ’ αρ. 4252/30.8.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996),
μ. της υπ’ αρ. 317/22.9.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο»
(Β’ 4383) και
μα. της υπό στοιχεία Υ26/13.8.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου»
(Β’ 3788).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6756/4.2.2022 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και
του 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 τη Δευτέρα,
7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα,
14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 430).
3. Tην υπ’ αρ. 6632/16.4.2021 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του
κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αρ. 8958/15.6.2020 (Β’ 2370) και 9418/23.6.2020
(Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις»
(Β’ 1632 και διόρθωση σφάλματος Β’ 1996), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 10197/10.6.2021 (Β’ 2504) και
19469/1.11.2021 (Β’ 5118) όμοιες αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών
και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης,
Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέ-
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ντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων,
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την
έναρξη του σχολικού έτους 2021 - 2022 και μέτρα για
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά
τη λειτουργία τους» (Β’ 4187), όπως τροποποιήθηκε με
τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.66036/21.10.2021 (Β’ 4960) και
Γ.Π.οικ.360/6.1.2022 (Β’ 7) όμοιες κοινές υπουργικές αποφάσεις και όπως εκάστοτε ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β΄ 4188).
6. Την υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Επικρατείας
«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»
(Β΄ 4406), όπως εκάστοτε ισχύει.
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7. Την υπ’ αρ. 6000/27.12.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 182 του
ν. 4876/2021 (Α’ 251)» (Β’ 6269).
8. Τις από 9.2.2022 και 11.2.2022 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19.
9. Την ανάγκη προσαρμογής των ισχυόντων έκτακτων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της
τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.
10. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.8680/11.2.2022 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 1
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας,
σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες Α και Β:
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Ȱ. ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ ɅɃɉ ȻɇɍɉɃɉɁ ȳȻȰ Ƀȿȵɇ ɈȻɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
1.

2.

3.

ɍʌɼʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ (ʉɷɻɶʀɸʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳ.Ʌ.17917/22.3.2021
ɸɶʃʑʃʄɿʉ
ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɉɶɸʀɲʎ,
ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɻ
ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ:
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19): ɲ) ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʖʙʌʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʊʍʘʆ ɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʏʉʅɿʃʊ ʖʙʌʉ ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ, ɴ) ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ, ɸʃʏʊʎ ɲʆ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ. Ȱʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʅɳʍʃɲʎ ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ: ɲ) ʏɲ ɳʏʉʅɲ ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɻ
ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɷɸʆ ɸʆɷɸʀʃʆʐʏɲɿ ɶɿɲ ɿɲʏʌɿʃʉʑʎ ʄʊɶʉʐʎ ʋʉʐ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ɹɶɶʌɲʔɲ, ʊʋʘʎ ʄʊɶʘ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɴ) ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ɻʄɿʃʀɲʎ ʃɳʏʘ ʏʘʆ
ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɸʏʙʆ.
Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ [ɹʆɲ (1) ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 2 ʏ.ʅ.] ʍɸ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ, ɸʀʏɸ ɲʅɿɶɸʀʎ ɶɿɲ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ʃɲɿ
ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ɸʀʏɸ ʅɿʃʏʉʑʎ, ʊʋʉʐ ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ
ɸʅɴɲɷʊʆ ɲʆɳ ɳʏʉʅʉ ʍʏɿʎ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.
Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ/ʖʌɼʍɻ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɷɿɲʄʑʅɲʏʉʎ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɳʆʘ ʏʉʐ ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (70%) ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʍɻʗʀɲ ʖɸʌɿʙʆ.

4.

ɉʋʉʖʌɹʘʍɻ ɲʆɳʌʏɻʍɻʎ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔʉ ɼ ʗɻʔɿɲʃʊ ʏʌʊʋʉ ʍɸ ɸʅʔɲʆɹʎ ʍɻʅɸʀʉ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ʅɹɶɿʍʏʉʐ
ɲʌɿɽʅʉʑ ɲʏʊʅʘʆ, ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ.

5.

ȵʇɲɸʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʅɸ ʔʐʍɿʃʊ ɼ ʏɸʖʆɻʏʊ ʏʌʊʋʉ ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1(ɷ)/ȳɅ.ʉɿʃ.26335/23.4.2020 ʃɲɿ ȴ1/ȳɅ.ʉɿʃ.81816/18.12.2020 ɸɶʃʐʃʄʀʘʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɉɶɸʀɲʎ
ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ
ɲʆɲʌʏɻɽɸʀ,
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,
ʍʏɿʎ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɸʎ:
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kaialles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
ʃɲɿ
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-thxeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2.

Ȳ. ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ ȰɁȰ ɅȵȴȻɃ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
Ȱ/Ȱ
1.

ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
ȴɻʅʊʍɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʅɸ ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ɹʘʎ ʋɸʆɼʆʏɲ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (50%), ɴɳʍɸɿ ʋʄɳʆʉʐ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɳɽɸ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ɻ ʔʑʍɻ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ
ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ, ʉɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ʋʉʐ
ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɿʎ ʉʅɳɷɸʎ ɲʐʇɻʅɹʆʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲɿ
ʉɿ ɲʆɳɶʃɸʎ ʃɳɽɸ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ.

x

Ƀɿ ʐʋɳʄʄɻʄʉɿ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɿʎ
ʉʅɳɷɸʎ ɲʐʇɻʅɹʆʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ (ʐʋʉʋɸʌ. 2.1 –
2.9 ʏɻʎ ʋɸʌ. 2 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴȻȴȰȴ/Ɍ.64/420/16446/17.9.2020 ʃʉɿʆɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ ɉɶɸʀɲʎ ʃɲɿ
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ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ, Ȳ’ 4011), ɸʋɲʆɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɸʌɶɲʍʀɲ ʏʉʐʎ ʅɸ ɲʐʏʉʋʌʊʍʘʋɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ.

x

Ƀɿ ʐʋɳʄʄɻʄʉɿ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɿʎ
ʉʅɳɷɸʎ ɲʐʇɻʅɹʆʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ (ʐʋʉʋɸʌ. 1.1 –
1.11 ʏɻʎ ʋɸʌ. 1 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴȻȴȰȴ/Ɍ.64/420/16446/17.9.2020 ʃʉɿʆɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ ɉɶɸʀɲʎ ʃɲɿ
ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ), ɸʋɲʆɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ
ʏʉʐʎ ʅɸ ɲʐʏʉʋʌʊʍʘʋɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ, ʍɸ ɽɹʍɸɿʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʃʉɿʆʊ.

x

ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏʉ ɿɲʏʌʉʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ȴɿʉʀʃɻʍɻ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ ɻ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐ ʍʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɽɹʍɸɿʎ,
ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏɻʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʊʋʉʐ
ɲʆɼʃɸɿ.

x

ȸ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏɲɷɿɲʃɳ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ
ɲʌʅʊɷɿʉʐ Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ.

x

ȸ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏʉʐ ʃʉɿʆʉʑ ɶʀʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ
ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ, ɲʄʄɳ ʊʖɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ, ʃɲʏʊʋɿʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉʐ ʌɲʆʏɸɴʉʑ.

x

Ɉʉ ʃʉɿʆʊ ɸɿʍɹʌʖɸʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ
ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
ʍɻʅɸʀʉʐ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ʃɲʏɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ, ɿɷʀʘʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɳ
ʏʅɼʅɲʏɲ, ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʋɿɷɹʖʉʆʏɲɿ ɲʆɲɴʉʄɼʎ.

x

6

Ƀɿ ʍʐʆɸɷʌɿɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃɲɿ
ʉɿ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸɿʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʘʎ ɸʇɼʎ:

6093
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɲ) ɀɹʍʘ ʏɻʄɸɷɿɳʍʃɸʗɻʎ ɳʆɸʐ ʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ
ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ, ɼ
ɴ) ʅɹʍʘ ʔʐʍɿʃɼʎ ʋɲʌʉʐʍʀɲʎ ʅɸ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ɹʘʎ ɸʋʏɳ (7) ɲʏʊʅʘʆ (ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʏʉʐ ɸɳʆ
ɲʐʏɳ ɸʀʆɲɿ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆɲ ɼ ʊʖɿ ɼ ɸɳʆ ɹʖʉʐʆ
ʆʉʍɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ɼ ʊʖɿ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9)
ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʑʋɲʌʇɻʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ
ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ, ɲʐʏʉʀ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʅɸ ʏɻʄɸɷɿɳʍʃɸʗɻ. ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ
ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ɲʀʏɻʍɼʎ ʏʉʐʎ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ʋʌʉɸɷʌɸʑʉʆʏʉʎ, ɼ
ɶ) ʅɹʍʘ ʔʐʍɿʃɼʎ ʋɲʌʉʐʍʀɲʎ ʊʍʘʆ
ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ɸʀʆɲɿ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9. ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ʉɿ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɸʀʆɲɿ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ
ʆʉʍɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɸɷɳʔɿʉ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʅɸ
ʏɻʄɸɷɿɳʍʃɸʗɻ.

x

Ⱦɲʏɳ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ, ɲʐʏɼ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ
ɸʀʏɸ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ ʖʘʌʀʎ
ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʉʐ ʃɲʄʉʑʅɸʆʉʐ ʍɸ
ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ɸʀʏɸ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ ɸʔʊʍʉʆ ʋʄɻʌʉʑʏɲɿ
ʏʉ ʘʎ ɳʆʘ ʊʌɿʉ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʏʉ ʍʐʄʄʉɶɿʃʊ
ʊʌɶɲʆʉ ʉʌʀɺɸɿ ʏʉʐʎ ɲʆɲɶʃɲʀʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ
ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ
ʏɻʆ ʏɲʐʏʉʋʌʉʍʘʋʀɲ ʏʉʐ ʃɲʄʉʑʅɸʆʉʐ ʃɲɿ ʏɻ
ʅɻ ʐʋʉɴʉɼɽɻʍɼ ʏʉʐ ɲʋʊ ɸʇʘɶɸʆɸʀʎ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ.

x

Ɉɲ ɸʋɿʅʉʌʔʘʏɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʏʉʐ ȵɽʆɿʃʉʑ
Ⱦɹʆʏʌʉʐ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿ
Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ
ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿ Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʐʄʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ, ʐʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ 8.
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʏʉ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌʉʖɼ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɼ ʏɻʆ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɿʃɸʀɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.

x

Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ
ʉʅɳɷɸʎ ɲʐʇɻʅɹʆʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʅɸ ʋɲʌʉʖɼ
ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲʎ ɼ ʋɲʌʉʖɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍɸ ʖʙʌʉ
ɸʃʏʊʎ ɸʋɲʔɼʎ ʅɸ ʃʉɿʆʊ, ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ.

x

Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʅɸ ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɸʌɶʉɷʊʏɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 67 ʏʉʐ ʆ.
4808/2021 (Ȱ’ 101) ʃɲɿ ʅɹʖʌɿ ʋʉʍʉʍʏʉʑ
ʋɸʆɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (50%). ȸ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʏʘʆ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏɲɷɿɲʃɳ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʌɶɲʍɿɲʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɸʌɶʉɷʊʏɻ.

x

ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʃʉɿʆʉʑ ʅʊʆʉ ʍɸ ɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍɽɸʀ ʌɲʆʏɸɴʉʑ [ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏɲʖʐʅɸʏɲʔʉʌʙʆ, ɸʄʄɻʆɿʃʙʆ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʘʆ
(ȵȿɈȰ), ȴȵȸ, ȵɉȴȰɅ ʃ.ʄʋ.].

x

ȵɿɷɿʃʙʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ʏʌɳʋɸɺɸʎ, ʏʉ ʃʉɿʆʊ
ɸɿʍɹʌʖɸʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9. ȸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
ɸʄɹɶʖɸʏɲɿ ʅɸ ʅɹʌɿʅʆɲ ʏɻʎ ʏʌɳʋɸɺɲʎ.

x

8

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʅɸ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ɹʘʎ ɸʋʏɳ (7)
ɲʏʊʅʘʆ.

6095
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x
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ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ, ʖʘʌʀʎ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ɲʏʊʅʘʆ ʏʉʐ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ, ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ
ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʃɲɿ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

ȴɿʃɲʍʏɼʌɿɲ, ɸɿʍɲɶɶɸʄʀɸʎ, ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɳ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ, ȵɽʆɿʃɼ ɇʖʉʄɼ ȴɿʃɲʍʏɿʃʙʆ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʙʆ

ɇʏɲ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ, ʍʏɿʎ ɸɿʍɲɶɶɸʄʀɸʎ ʃɲɿ ʍʏɲ
ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɳ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ Ȱ ʃɲɿ ɿʍʖʑʉʐʆ ʏɲ ʃɳʏʘɽɿ:

ȶʅʅɿʍɽɲ, ɳʅɿʍɽɲ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀɲ,
ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳ
ɶʌɲʔɸʀɲ ʃɲɿ ʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ
ʔʉʌɹɲ “ȵʄʄɻʆɿʃʊ Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ” ʃɲɿ
ʋɸɿɽɲʌʖɿʃɳ ʍʐʅɴʉʑʄɿɲ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʅɸʏɹʖʉʐʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʉʀ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʀ

x

ɀɹʖʌɿ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɳʏʉʅɲ ʍʏɻʆ ɲʀɽʉʐʍɲ.
Ⱦɲʏ' ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʀɽʉʐʍɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʐʋɸʌɴɸʀ ʏɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15),
ɸɳʆ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʃʌʀʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɸɷʌɸʑʉʆʏʉʎ ʏʉʐ
ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ, ɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ɲʐʏʙʆ
ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʆɲɶʃɲʀɲ, ʍʏɿʎ ɷʀʃɸʎ ʋʉʐ
ɷɿɸʇɳɶʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.

x

ɀɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɲʌʅʉɷʀʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ
ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ɼ
ɸɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎ, ʋʉʐ ʏʉɿʖʉʃʉʄʄɳʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ
ʏʉʐ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ɼ ʏɻʎ ɸɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎ ʃɲɿ
ɲʆɲʌʏɳʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐʎ, ɸʔʊʍʉʆ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ, ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɺɻʏɼʅɲʏɲ
ʋʉʐ ɲʆɳɶʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʑʌʐɽʅɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʏʘʆ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʉʐʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ɲʆɲɶʃɲʀɲ
ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʐʋ' ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐʎ, ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ɼ ʏɻʎ
ɸɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎ ɸʆʊʗɸɿ ʏɻʎ ʋɲʆɷɻʅʀɲʎ ʏʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19.

x

Ƀɿ ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ
ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɸɿʍɲɶɶɸʄɿʙʆ ɶʀʆʉʆʏɲɿ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ ʃɲɿ
ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅɹʍʘʆ. Ʌʌʉʎ ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏɻʎ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ
ɷɿɲɷʀʃʘʆ, ʅɲʌʏʑʌʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɻɶʊʌʘʆ, ɻ
ɷɿɲʃʉʋɼ ʏɻʎ ɷʀʃɻʎ ʃɲɿ ʉ ʉʌɿʍʅʊʎ ʆɹɲʎ
ɷɿʃɲʍʀʅʉʐ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ
ɶʌɲʅʅɲʏɹɲ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ ʍʏʉʆ ȴɿʃɻɶʉʌɿʃʊ
ɇʑʄʄʉɶʉ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ ʏʉʐ ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ, ɲʆ ʏʉ
ȴɿʃɲʍʏɼʌɿʉ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ, ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ
ʃɲɿ ʍɸ ɲʐʏɼʆ.

x

ȸ ɸʋɿʅʉʌʔʘʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ȵɇȴɿ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɸʀʏɸ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɸʀʏɸ
ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
e:presence. ɀɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʏɻʎ ȵɇȴɿ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ, ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʉ ʏʌʊʋʉʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɲʐʏɼʎ.

x

Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʍʏɲ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ, ʏɿʎ
ɸɿʍɲɶɶɸʄʀɸʎ, ʏɲ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɳ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ, ʏɲ ɹʅʅɿʍɽɲ ʃɲɿ ɳʅɿʍɽɲ
ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀɲ, ʏɲ ʋɳʍɻʎ
ʔʑʍɸʘʎ ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳ ɶʌɲʔɸʀɲ ʃɲɿ
ʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ
«ȵʄʄɻʆɿʃʊ Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ», ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ȵɽʆɿʃɼ ɇʖʉʄɼ ȴɿʃɲʍʏɿʃʙʆ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʙʆ, ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɲʀɽʉʐʍɸʎ ʊʋʉʐ
ʍʐʆɸɷʌɿɳɺʉʐʆ ʏɲ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ
ʋɸɿɽɲʌʖɿʃɳ ʍʐʅɴʉʑʄɿɲ, ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʅɸʏɹʖʉʐʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʉʀ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʀ, ʉɿ
ɷɿʃɲʍʏɿʃʉʀ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʀ, ʉɿ ɷɿʃɻɶʊʌʉɿ,
ʉɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɹʎ, ʉɿ ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ʃɲɿ
ʉɿ ʋʉʄʀʏɸʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ
ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ
ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ,
ɷɼʄʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (self-
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ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

x

ȸ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ȵɇȴɿ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ. ɀɸ
ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʏɻʎ ȵɇȴɿ
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ
ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɲʐʏɼʎ. Ⱦɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɲ ʅɲɽɼʅɲʏɲ ɷʑʆɲʆʏɲɿ
ʆɲ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ e:presence ɼ ʏɻʎ ʗɻʔɿɲʃɼʎ
ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ MOODLE. ɀɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʏɻʎ ȵɇȴɿ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ
ʄʊɶʉɿ ʏɻʎ ʃɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɳ.

x

ȸ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʍʋʉʐɷɲʍʏʙʆ ʏɻʎ Ⱦȷ’
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ʍɸɿʌɳʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ. ɀɸ
ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʏɻʎ ȵɇȴɿ
ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀ ɻ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ
ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ, ɸʔʊʍʉʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ
ɸɿɷɿʃɹʎ ʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐʎ Ɍʉʌɸʀʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ȴɿɲʅɸʍʉʄɳɴɻʍɻʎ ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɴɲʍɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʅɸ
ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ. ɀɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʏʉʐ ɸʃɳʍʏʉʏɸ Ɍʉʌɹɲ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
ȴɿɲʅɸʍʉʄɳɴɻʍɻʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ
ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɴɲʍɿʃɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ. ȸ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ɴɲʍɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉʐʎ, ʏʉʐʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɹʎ ʃɲɿ ʏʉ
ʄʉɿʋʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ
ʍʏʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʌɿʉ:

Ⱦɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ, ɲʌʃɸʀ
ɻ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ɷɼʄʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test) ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀ ʍɸ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ
ɸʀʃʉʍɿ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (24) ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ
ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏʘʆ ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ,
ɷɿɲɷʀʃʘʆ, ʃɲʏɻɶʉʌʉʐʅɹʆʘʆ ʃɲɿ
ʅɲʌʏʑʌʘʆ ʍʏɿʎ ʘʎ ɳʆʘ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9, ʍʏɿʎ ʃɳʏʘɽɿ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:
o

o

o

o

x

Ⱦɲʏɳɽɸʍɻ ʍʏɲ ɲʍʏɿʃɳ ɼ ʍʏɲ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ, ʐʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ
ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ɸʋɸʀɶʉʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ:
ɲ) ɲʀʏɻʍɻʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
(ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ, ɲʀʏɻʍɻ
ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʃ.ʄʋ.) ʅɸ ɲʀʏɻʅɲ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɷɿɲʏɲɶɼʎ ɼ
ɴ) ɲʀʏɻʍɻʎ ɸʃʉʑʍɿɲʎ
ɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ ʅɸ ɲʀʏɻʅɲ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɷɿɲʏɲɶɼʎ ɼ
ɶ) ɲʐʏʉʏɸʄʉʑʎ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɷɿɲʏɲɶɼʎ
ɇʐɺɼʏɻʍɻ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɷɿɲʏɲɶɼʎ ʅɸ ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ
ɸʋɸʀɶʉʆʏɲ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ
Ⱦɲʏɳɽɸʍɻ ʃɲɿ ʍʐɺɼʏɻʍɻ
ɲɶʘɶʙʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ ʆ.
1264/1982 (A’ 79)
Ʌɲʌɳʍʏɲʍɻ ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆ
ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ, ʃɲʏɻɶʉʌʉʐʅɹʆʘʆ
ʃɲɿ ʅɲʌʏʑʌʘʆ ɸʆʙʋɿʉʆ
ȵɿʍɲɶɶɸʄɹɲ ɼ ʃɲɿ Ȱʆɲʃʌɿʏɼ ʍɸ
ʋʉɿʆɿʃɹʎ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɲʐʏʉʔʙʌʉʐ,
ʋʄɻʅʅɸʄɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʃɲʃʉʐʌɶɻʅɳʏʘʆ.

Ɉɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ, ʐʋʊ [ɲ],
[ɴ] ʃɲɿ [ɶ], ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ self-test
ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿ ɸʀʏɸ ʍɸ ɹɶʖɲʌʏɻ
ʅʉʌʔɼ ɸʀʏɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɹʍʘ
ʃɿʆɻʏɼʎ ʍʐʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ
ʔʑʄɲʇɻʎ (security) ɼ ʍɸ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏɻʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʏɲ
ʍɲʌʙʆʉʐʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɹʍʘ ʏɻʎ

[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

10

ɇʏɲ ɹʅʅɿʍɽɲ, ɳʅɿʍɽɲ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀɲ,
ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳ ɶʌɲʔɸʀɲ ʃɲɿ
ʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ “ȵʄʄɻʆɿʃʊ
Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ” ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ Ȱ. ɀɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ
ʏʘʆ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ, ʏʘʆ ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɶʌɲʔɸʀʘʆ ʃɲɿ ʐʋʉʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ Ɍʉʌɹɲ
«ȵʄʄɻʆɿʃʊ Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ» ʃɲɿ ʏʘʆ
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Ȱ/Ȱ

ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

ɸɿɷɿʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 33
ʏʉʐ ʆ. 4816/2021 (Ȱʚ 118) Covid Free
GR. ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɸʔʊʍʉʆ ʏɲ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ɲʄʄʉɷɲʋʊ ʋʉʐ ʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʏʌʀʏɻ ʖʙʌɲ (ɸʃʏʊʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ
ȶʆʘʍɻʎ), ʏɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ʏʉʐ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ ɸʄɹɶʖʉʐʆ
ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ʍɸ
ɹɶʖɲʌʏɻ ʅʉʌʔɼ. ɇʏʉʐʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃʉʑʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʎ, ɷɿʃɻɶʊʌʉʐʎ,
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɹʎ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ʃɲɿ
ʋʉʄʀʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɸʔʉɷɿɲʍʅɹʆʉɿ
ʅɸ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʍʏɿʎ ʘʎ
ɳʆʘ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ.

x

4.
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Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʙʆ ȳʌɲʔɸʀʘʆ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ,
Ɇʊɷʉʐ ʃɲɿ Ⱦʘ-ȿɹʌʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ
ɲʆɲɶʃɲʀɸʎ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ, ʉ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ ɸʄɹɶʖʉʐ,
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʋʉʔɸʐʖɽʉʑʆ ʔɲɿʆʊʅɸʆɲ
ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ, ɻ ʏɻʌɻʏɹɲ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ɲɸʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʃʉɿʆʉʖʌɼʍʏʘʆ
ʖʙʌʘʆ ʏɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɳʄʄʉ ɲʆɲɶʃɲʀʉ
ʅɹʏʌʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ, ʋʉʐ
ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʐʋ’ ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ,
ɸʆʊʗɸɿ ʏɻʎ ʋɲʆɷɻʅʀɲʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID19.

ȵɿɷɿʃɳ ʍʏʉʐʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃʉʑʎ
ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ʄʉɿʋʉʑʎ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʍʏɿʎ ʘʎ ɳʆʘ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9
ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ, ʃɲɿ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ɸʌɶɲʍʀɲ
ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɸʆʏʊʎ ɼ ɸʃʏʊʎ
ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ʏʉʐʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳ.Ʌ.ʉɿʃ.55570/12.9.2021 (Ȳ’
4207) ʃɲɿ
ȴ1ɲ/ȳ.Ʌ.ʉɿʃ.64232/15.10.2021 (Ȳ’
4766) ʃʉɿʆɹʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɹʎ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʐʆ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 4 ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɳʌɽʌʉʐ.

Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀɲ, ʃʄɿʆɿʃɹʎ, ɿɲʏʌɸʀɲ,
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌɲ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ȶʆɲʎ (1) ʍʐʆʉɷʊʎ/ɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎ ɲʆɳ ɲʍɽɸʆɼ.

x ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʏɸɽɸʀ ʍɸ

x

Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ
(ʏɲʃʏɿʃʙʆ) ʖɸɿʌʉʐʌɶɸʀʘʆ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʊ
ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊ (Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀɲ, ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ ʃ.ʄʋ.).

x

ȸ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ
ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ.

x

Ȱʍɽɸʆɸʀʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɼ
ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ ʐɶɸʀɲʎ ɶɿɲ ɸʇɹʏɲʍɻ ɷɸʆ

ɲʆɲʍʏʉʄɼ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ
ʏʉʐ ɼ ɻ ɸʌɶɲʍʀɲ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɷɸʆ
ɶʀʆɸʏɲɿ ɷɸʃʏɼ ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 206 ʏʉʐ ʆ. 4820/2021 (Ȱ’ 130)
ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ
ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʐʏʉʑ ʆʊʍɻʍɸ ɲʋʊ
ʃʉʌʘʆʉʁʊ Covid-19 ɿʍʖʑʉʐʆ ʏɲ ɸʇɼʎ:
o Ƀ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʎ ʅʉʌɿɲʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ (PCR) ʏʉʐ
ʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃʉʑ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐ
ɶʀʆɸʏɲɿ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɷʉʅɼ.
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Ȱ/Ȱ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
o

o

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ ʋʌʙʏʉʎ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ɹʖɸɿ
ɶʀʆɸɿ ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ
ɸʋɿɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ ɸʆʏʊʎ
ɸɿʃʉʍɿʏɸʏʌɲʙʌʉʐ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ
ɷʉʅɼ ʐɶɸʀɲʎ.
ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ
ɸʃ ʏʘʆ ʋʌʉʏɹʌʘʆ ʄɻʔɽɹʆʏʉʎ
ɷɸʀɶʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɻ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɷʉʅɼʎ ʅɸ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ʏʉʐ ɸʆʊʎ (1)
ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ
ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ.

x ȳɿɲ ʏʉ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ
ʃɲʏʊʋɿʆ ɲʀʏɻʍɼʎ ʏʉʐ ʍʏɻʆ ɸɿɷɿʃɼ
ʏʌɿʅɸʄɼ ɸʋɿʏʌʉʋɼ ʏɻʎ ʋɲʌ. 4 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 2 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.50933/13.8.2021 (Ȳ’ 3794)
ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ ʃɲɿ
ʏʉʐ Ȱʆɲʋʄɻʌʘʏɼ ɉʋʉʐʌɶʉʑ ɉɶɸʀɲʎ
ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʏʉʐ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ɻ ȵʋɿʏʌʉʋɼ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸɿɲʃʙʆ ȿʉɿʅʙʇɸʘʆ ʃɳɽɸ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏʉʆ
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʊʋʉʐ
ʐʋɻʌɸʏɸʀ ʃɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏɻʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɳʎ ʏʉʐ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɼ ʏʉʐ ʍɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɽɹʍɸɿʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʊʍʉ ʏʉʐ ɿɷʀʉʐ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʊʍʉ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɲʍɽɸʆʙʆ. Ɉʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʍʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɷʑʉ
(2) ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʏɲʖɸʀɲʎ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ɲʆʏɿɶʊʆʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 (rapid test).

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ ʍɸ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ
ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19.

x

Ȱʍɽɸʆɸʀʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɼ
ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ ʐɶɸʀɲʎ ɶɿɲ ɸʋɸʅɴɲʏɿʃɼ ɸʇɹʏɲʍɻ
ɼ ɶɿɲ ɸʇɹʏɲʍɻ ʋʉʐ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿ
ɲɸʌʊʄʐʅɲ ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ ʍɸ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ɹʄɸɶʖʉ
(PCR ɼ rapid test) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9. Ƀ ʏʌʊʋʉʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʑɸʏɲɿ, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ, ɲʋʊ ʏʉʆ
Ʌɲʆɸʄʄɼʆɿʉ Ȼɲʏʌɿʃʊ ɇʑʄʄʉɶʉ ʃɲɿ ʏɻʆ ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ƀɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃɼ Ƀʅʉʍʋʉʆɷʀɲ.

x

Ȱʋʊ ʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ɲʍɽɸʆɸʀʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɼ
ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ ʐɶɸʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ɸʃʏɳʃʏʘʆ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ.

x

Ƀɿ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʃɲɿ ʉɿ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʍʐʆʉɷʉʀ ɲʍɽɸʆʙʆ ɷɸʆ
ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ ʍɸ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɼ ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ
ʐɶɸʀɲʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɻʅʊʍɿʘʆ
ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ɿɲʏʌɸʀʘʆ.

x

Ƀɿ ʅɻ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ ʅɻ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ
ʍʐʆʉɷʉʀ ɲʍɽɸʆʙʆ, ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ ʍɸ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ɹʄɸɶʖʉ (PCR ɼ rapid test) ɸʆʏʊʎ
ʍɲʌɳʆʏɲ ʉʃʏʙ (48) ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ
ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɼ ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʐɶɸʀɲʎ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷɻʅʊʍɿʘʆ ʃɲɿ
ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ɿɲʏʌɸʀʘʆ.

x

Ƀɿ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʃɲɿ ʉɿ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʍʐʆʉɷʉʀ ʆʉʍɻʄɸʐʊʅɸʆʘʆ
ɲʍɽɸʆʙʆ ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ ʍɸ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ɹʄɸɶʖʉ
(PCR ɼ rapid test) ɸʆʏʊʎ ʍɲʌɳʆʏɲ ʉʃʏʙ (48)
ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɳʄʄɻ
ɷɻʅʊʍɿɲ ɼ ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ ʐɶɸʀɲʎ.

x

Ƀɿ ʅɻ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ ʅɻ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ
ʍʐʆʉɷʉʀ ʆʉʍɻʄɸʐʊʅɸʆʘʆ ɲʍɽɸʆʙʆ ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ
ʍɸ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID19 ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ PCR ɸʆʏʊʎ ʍɲʌɳʆʏɲ ʉʃʏʙ (48)
ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɳʄʄɻ
ɷɻʅʊʍɿɲ ɼ ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ ʐɶɸʀɲʎ.
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ɀʉʆɳɷɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ,
ʃɹʆʏʌɲ ʖʌʉʆʀʘʎ ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ, Ⱦɹʆʏʌɲ
Ȱʆʉɿʃʏɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ
(ȾȰɅȸ), ɷʉʅɹʎ ʃɲɿ ʇɸʆʙʆɸʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɸʐʋɲɽʙʆ ʉʅɳɷʘʆ/ȰʅɸȰ, ʉɿʃʉʏʌʉʔɸʀɲ,
ʇɸʆʙʆɸʎ ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɼʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɲʍʏɹɶʘʆ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɷʉʅɹʎ ɳʅɸʍɻʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɻʎ ʔʏʙʖɸɿɲʎ
(ʐʋʆʘʏɼʌɿɲ, ʃɹʆʏʌɲ ɻʅɹʌɲʎ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ
ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ,
ʍʐʍʍʀʏɿɲ), ɷʉʅɹʎ ʋɲɿɷɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ,
Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
Ʌɲɿɷɿʙʆ (ȾȴȰɅ), Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ
Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ Ʌɲɿɷɿʙʆ ʅɸ Ȱʆɲʋɻʌʀɲ
(ȾȴȰɅʅɸȰ) ʃɲɿ ʃɹʆʏʌɲ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ,
ʍʏʌɲʏʊʋɸɷɲ

Τεύχος B’ 607/12.02.2022

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

x

ɇʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ, ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
ʏʘʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ɸʄɹɶʖʘʆ ɸʋɿɴɸɴɲɿʙʆʉʆʏɲɿ
ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ Covid Free GR
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 33 ʏʉʐ ʆ. 4816/2021 (Ȱʚ 118).

x

Ȱʋʊ ʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ
ʍʐʆʉɷʉʀ ɲʍɽɸʆʙʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ Ɉʅɼʅɲ
ȵʋɸɿɶʊʆʏʘʆ Ʌɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ.

x

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʄɼʗɻʎ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ʅɹʏʌʘʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ
ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʏʉʐ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ɼ ʏɻʎ ʃʄɿʆɿʃɼʎ ɼ ʏʉʐ ʃɹʆʏʌʉʐ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.

x

ȸ ɸʀʍʉɷʉʎ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʃɲɿ
ʔɲʌʅɲʃʉʒʋɲʄʄɼʄʘʆ ʍɸ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ, ʃʄɿʆɿʃɹʎ
ʃɲɿ ʃɹʆʏʌɲ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ
ɶɿɲ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʅɸ
ʏɻʆ ʋʌʊʍɽɸʏɻ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ
ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9,
ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʋʀʍʃɸʗɼ ʏʉʐʎ.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

Ȼɷɿʘʏɿʃɹʎ, ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʃɲɿ ɷɻʅʉʏɿʃɹʎ ʅʉʆɳɷɸʎ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɲʏʊʅʘʆ
ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ, ɼʏʉɿ:
(ɲ) Ⱦɹʆʏʌɲ ɲʋʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 10 ʏʉʐ ʆ. 2072/1992 (Ȱ’ 125).
(ɴ) ɇʏɹɶɸʎ ɉʋʉʍʏɻʌɿɺʊʅɸʆɻʎ ȴɿɲɴʀʘʍɻʎ ɶɿɲ
ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɸɿɷɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 30 ʏʉʐ
ʆ. 2072/1992.
(ɶ) ɇʏɹɶɸʎ Ȱʐʏʊʆʉʅɻʎ ȴɿɲɴʀʘʍɻʎ Ȱʏʊʅʘʆ ʅɸ
ȵɿɷɿʃɹʎ Ȱʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
ɉɶɸʀɲʎ ʃɲɿ Ʌʌʊʆʉɿɲʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
Ʌ4ɴ/ʉɿʃ.4681/1996 (Ȳ’ 825).
(ɷ) ɀʉʆɳɷɸʎ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌ.
5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʏʉʐ ʆ. 2345/1995 (Ȱ’ 213).

Ƀɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʋʀʍʃɸʗɻʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ɶɿɲ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ
ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȼ, ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

(ɸ) Ⱥɸʌɲʋɸʐʏɼʌɿɲ ɍʌʉʆʀʘʎ Ʌɲʍʖʊʆʏʘʆ ʏʉʐ ʋ.ɷ.
631/1974 (Ȱ’ 271).
(ʍʏ) Ⱦʄɸɿʍʏɹʎ ɷʉʅɹʎ ʏʘʆ Ⱦɹʆʏʌʘʆ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
Ʌʌʊʆʉɿɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʏʉʐ ʆ. 4109/2013 (Ȱ’
16), ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉɿ ɼ
ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ.

ɇʏɻ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ
Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ, ʃɹʆʏʌʘʆ
ʖʌʉʆʀʘʎ ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ, ɷʉʅʙʆ ʃɲɿ

(ɺ) Ȼɷʌʑʅɲʏɲ ʋɸʌʀɽɲʄʗɻʎ ʖʌʉʆʀʘʎ ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 28 ʏʉʐ ȵʆɿɲʀʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
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ʇɸʆʙʆʘʆ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɸʐʋɲɽʙʆ ʉʅɳɷʘʆ,
ʇɸʆʙʆʘʆ ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɼʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɲʍʏɹɶʘʆ, ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɷʉʅʙʆ ɳʅɸʍɻʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɻʎ ʔʏʙʖɸɿɲʎ
(ʐʋʆʘʏɼʌɿɲ, ʃɹʆʏʌɲ ɻʅɹʌɲʎ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ
ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ,
ʍʐʍʍʀʏɿɲ), ɷʉʅʙʆ ʋɲɿɷɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʃɲɿ ʃɹʆʏʌɲ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʊʍʉɿ ʋɲʌɹʖʉʐʆ
ɸɽɸʄʉʆʏɿʃɼ ɸʌɶɲʍʀɲ.
ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʏɸɽɸʀ ʍɸ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʏʉʐ
ɼ ɻ ɸʌɶɲʍʀɲ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɷɸʆ ɶʀʆɸʏɲɿ
ɷɸʃʏɼ ʃɲʏʚ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 206
ʏʉʐ ʆ. 4820/2021 (Ȱ’ 130) ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɲʐʏʉʑ ʆʊʍɻʍɸ ɲʋʊ ʃʉʌʘʆʉʁʊ Covid-19
ɿʍʖʑʉʐʆ ʏɲ ɸʇɼʎ:
o Ƀ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʎ ʅʉʌɿɲʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ (PCR) ʏʉʐ
ʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃʉʑ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐ
ɶʀʆɸʏɲɿ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɷʉʅɼ.
o ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ ʋʌʙʏʉʎ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ɹʖɸɿ
ɶʀʆɸɿ ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ
ɸʋɿɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ ɸʆʏʊʎ
ɸɿʃʉʍɿʏɸʏʌɲʙʌʉʐ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ
ɷʉʅɼ ʐɶɸʀɲʎ.
o ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ
ɸʃ ʏʘʆ ʋʌʉʏɹʌʘʆ ʄɻʔɽɹʆʏʉʎ
ɷɸʀɶʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɻ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɷʉʅɼʎ ʅɸ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ʏʉʐ ɸʆʊʎ (1)
ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ
ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ.

Ʌɲʌʉʖʙʆ ɉɶɸʀɲʎ ʏɻʎ 31ɻʎ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ 2018 (Ȳ’
4898).
(ɻ) Ƀɿʃʉʏʌʉʔɸʀɲ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 30 ʏʉʐ ȵʆɿɲʀʉʐ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ Ʌɲʌʉʖʙʆ ɉɶɸʀɲʎ.
(ɽ) ȵɿɷɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 6 ʏʉʐ ʆ.
861/1979 (Ȱ’ 2).
(ɿ) Ⱦɹʆʏʌɲ ȸʅɸʌɼʍɿɲʎ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ
ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ ɉɶɸʀɲʎ ʃɲɿ
Ʌʌʊʆʉɿɲʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
Ʌ1ɶ/ȰȳɅ/ʉɿʃ.14963/2001 (Ȳ’ 1397).
(ɿɲ) Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɿɻʅɹʌɸʐʍɻʎ ȸʅɸʌɼʍɿɲʎ
Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
ɉɶɸʀɲʎ, Ʌʌʊʆʉɿɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ Ȱʍʔɲʄʀʍɸʘʆ
ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ Ʌ4ɲ ʉɿʃ.4633/1993 (Ȳ’ 789).
(ɿɴ) Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
Ʌɲɿɷɿʙʆ ʃɲɿ Ȱʏʊʅʘʆ ʅɸ Ȱʆɲʋɻʌʀɲ (ȾȴȰɅȰʅɸȰ)
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 2 ʏʉʐ ʆ. 4756/2020 (Ȱ’ 235), ʃɲɿ
(ɿɶ) Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɲʋɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿ ʍʏʉ
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ «Ȳʉɼɽɸɿɲ ʍʏʉ ʍʋʀʏɿ»:
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʊʎ ʃɲʏɳ ʏʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ɶɿɲ ʊʄʉ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
(ɿɲʏʌɿʃʊ, ʋɲʌɲʁɲʏʌɿʃʊ, ʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃʊ, ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ʃɲɿ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏʉ ɳʌɽʌʉ 206 ʏʉʐ ʆ. 4820/2021 (Ȱ’ 130) ʃɲɿ ʏɿʎ
ʃɲʏ’ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ɲʐʏʉʑ ɸʃɷʉɽɸʀʍɸʎ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɹʎ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ.

x

ɀʉʆɳɷɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ, ʃɹʆʏʌɲ
ʖʌʉʆʀʘʎ ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ, ɷʉʅɹʎ ʃɲɿ ʇɸʆʙʆɸʎ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɸʐʋɲɽʙʆ ʉʅɳɷʘʆ/ȰʅɸȰ,
ʉɿʃʉʏʌʉʔɸʀɲ:
(ɲ) Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ, ɸʃʏʊʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ɸʋʀʍʃɸʗɻʎ ʍɸ ɲʍɽɸʆɸʀʎ ʏɸʄɿʃʉʑ
ʍʏɲɷʀʉʐ.
(ɴ) Ⱦɲʏɳ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ ʃɲɿ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȼ (Ȱ), ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x

14

Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ Ʌɲɿɷɿʙʆ
(ȾȴȰɅ): ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʃɲʏ’ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ɻ ʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 (Ȳ' 4187)
ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲɿ ɿɷʀʘʎ ʏɲ ɳʌɽʌɲ
1 ɹʘʎ 8 ɲʐʏɼʎ. ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʙʆ ɸʄɹɶʖʘʆ ʋʉʐ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ
ʍʖʉʄɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ, ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏʘʆ ɸʄɹɶʖʘʆ
(ʋɲɿɷɿʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ) ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ʃɲɿ
ʍʏʉʐʎ ʐʋɸʑɽʐʆʉʐʎ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 ʏʘʆ ȾȴȰɅ.
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6.

ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

Ⱦɹʆʏʌɲ ɉʋʉɷʉʖɼʎ ʃɲɿ Ɉɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
(ȾɉɈ), ɲʆʉɿʖʏɹʎ ɷʉʅɹʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʖʙʌʉʎ
ʐʋʉɷʉʖɼʎ ʃɲɿ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ʋʉʄɿʏʙʆ
ʏʌʀʏʘʆ ʖʘʌʙʆ
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x

Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ Ʌɲɿɷɿʙʆ
ʅɸ Ȱʆɲʋɻʌʀɲ (ȾȴȰɅʅɸȰ): ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ɸʇɼʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏɻʎ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ
ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ: ɲ) ʏɻʆ
ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ Ȱ.Ʌ.
ȴ11/Ɍ.29/ȳ.Ʌ.ʉɿʃ.19881/691/22.5.2020 (ȰȴȰ:
ȵ8Ʌ546ɀɈȿȾ-ȿȸɍ), ɴ) ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ Ȱ.Ʌ.
ȳ.Ʌ./ȴ12/32819/1018/10.9.2020 (ȰȴȰ:
Ɏȿɇ446ɀɇȿȾ-ɍȲɍ) ʃɲɿ ɶ) ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
Ȱ.Ʌ. ȴ11/ȳ.Ʌ.ʉɿʃ.47270/2074/17.11.2020
(ȰȴȰ: ɎɃ3ɏ46ɀɈȿȾ-0Ⱥȳ).

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɷɻʅʉʏɿʃʙʆ Ⱦɹʆʏʌʘʆ Ȱʆʉɿʃʏɼʎ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ (ȾȰɅȸ) ʅɸ ʏɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʅʊʆʉ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʘʆ ʃɲɿ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɲ) ɸʀʏɸ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʍʏʉʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʋʉʐ
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɷʉʅɼ, ɴ) ɸʀʏɸ
ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ, ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʋʌʉɲɶʘɶɼʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ʍɸ ʃɳɽɸ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʏɻʌɸʀʏɲɿ
ɲʌʖɸʀʉ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʘʆ ɲʆɳ ɻʅɹʌɲ,
ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɿʍʖʐʊʆʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɲʆʉɿʖʏɼʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʃɲɿ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʅɸ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʅʊʆʉ
ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʋʉʐ ɲ) ɸʀʏɸ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɴ) ɸʀʏɸ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.
3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɶ) ɸʀʏɸ ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ, ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʐʏʉʑʎ ʃɲɿ ʅɸ
ɸʐɽʑʆɻ ʏʘʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ɷʉʅʙʆ, ʍɸ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸʇʊɷʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ȻȻ, ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʐʋʊʗɻ ʏʘʆ
ɿɷɿɲɿʏɸʌʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʊʋʉʐ ɸɷʌɸʑɸɿ ʏʉ
ȾɉɈ ɼ ɻ ɷʉʅɼ.

Ƀɿ ɷɿʉɿʃɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ȾɉɈ ʃɲɿ ʏʘʆ ɳʄʄʘʆ
ɷʉʅʙʆ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ʋʉʄɿʏʙʆ ʏʌʀʏʘʆ
ʖʘʌʙʆ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʏʉʐʎ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʃɲɿ
ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ȻȻ, ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ. ȵɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ɽɹʏʉʐʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʍʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
1
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ȾɉɈ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɷʉʅʙʆ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ʋʉʄɿʏʙʆ ʏʌʀʏʘʆ ʖʘʌʙʆ
ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍɸ ɿʍʖʑ.

7.

ɇʖʉʄɸʀɲ ʃɲɿ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɷʉʅɹʎ

x

ȴɿɲ ɺʙʍɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʍʖʉʄɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ,
ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɼʎ ɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ (ʆɻʋɿɲɶʘɶɸʀʘʆ, ɷɻʅʉʏɿʃʙʆ,
ʉʄʉɼʅɸʌʘʆ ʍʖʉʄɸʀʘʆ, ɶʐʅʆɲʍʀʘʆ ʃɲɿ ʄʐʃɸʀʘʆ
ɶɸʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ) ʏɻʎ
ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021
ʃʉɿʆɼʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ «ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ Ʌʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ
ʃɲɿ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ȵɿɷɿʃɼʎ
Ȱɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ
ʃɹʆʏʌʘʆ ʃɲɿ ʍʖʉʄɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ, ɇʖʉʄɸʀʘʆ
ȴɸʑʏɸʌɻʎ ȵʐʃɲɿʌʀɲʎ, Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʘʆ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ
ɹʏʉʐʎ - ʏɳʇɻʎ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ ȵɅȰ.ȿ., Ⱦɹʆʏʌʘʆ ȴɿɳ
Ȳʀʉʐ ɀɳɽɻʍɻʎ, ɷʉʅʙʆ ȵ.ȵ.Ⱦ. ʃɲɿ ȴ.Ȳ.ɀ. ʏɻʎ
ɇɿɴɿʏɲʆɿɷɸʀʉʐ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɇʖʉʄɼʎ Ɉɸʖʆʙʆ ʃɲɿ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ, ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ, ʃɹʆʏʌʘʆ
ʇɹʆʘʆ ɶʄʘʍʍʙʆ, ʔʉʌɹʘʆ ʋɲʌʉʖɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ,
ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ ɿʆʍʏɿʏʉʑʏʘʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʍʐʆɲʔʙʆ ɷʉʅʙʆ, ȴɻʅʉʍʀʘʆ
ʃɲɿ Ȼɷɿʘʏɿʃʙʆ, ȴɻʅʉʍʀʘʆ Ȳɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ, ʏɻʎ
ȵɽʆɿʃɼʎ Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ȳɸʆɿʃʙʆ Ȱʌʖɸʀʘʆ ʏʉʐ Ⱦʌɳʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɹʆɲʌʇɻ ʏʉʐ ʍʖʉʄɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2021 - 2022 ʃɲɿ
ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ɷɿɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ʃɲʏɳ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐʎ» (Ȳ’ 4187), ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

ȴɿɳ ɺʙʍɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃɹʆʏʌʘʆ ʇɹʆʘʆ
ɶʄʘʍʍʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 ʃʉɿʆɼ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.
ȳɿɲ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏʉ ʅɳɽɻʅɲ, ʊʄʉɿ/ʊʄɸʎ ʉɿ
ʅɲɽɻʏɹʎ/ʏʌɿɸʎ ʃɲɿ ʉɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ/ɸʎ ʏʘʆ
ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ/ʃɹʆʏʌʘʆ ʇɹʆʘʆ ɶʄʘʍʍʙʆ
ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʍʏʉʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʏʉʐ
ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʉʐ/ʃɹʆʏʌʉʐ ʇɹʆʘʆ ɶʄʘʍʍʙʆ,
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test) ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɷʑʉ (2)
ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ. Ƀɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ ʏʘʆ
ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ/ʃɹʆʏʌʘʆ ʇɹʆʘʆ ɶʄʘʍʍʙʆ ʋʉʐ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʆʊʍɻʍɻʎ, ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʍʏʉʆ
ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʏʉʐ ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʉʐ/ʃɹʆʏʌʉʐ ʇɹʆʘʆ
ɶʄʘʍʍʙʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (self test) ʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɷʑʉ (2) ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ. Ƀɿ

Ʌɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍɸ ɿʍʖʑ, ʃɲʏɳ ʏʉ ʅɹʌʉʎ
ʃɲʏɳ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸʆ ɲʆʏʀʃɸɿʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ɸɿɷɿʃɹʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ:
ɲ) Ɉɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 ʃʉɿʆɼ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ «ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ Ʌʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ
ʃɲɿ ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ,
ȵɿɷɿʃɼʎ Ȱɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ,
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ʃɹʆʏʌʘʆ ʃɲɿ ʍʖʉʄɿʃʙʆ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ, ɇʖʉʄɸʀʘʆ ȴɸʑʏɸʌɻʎ
ȵʐʃɲɿʌʀɲʎ, Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʘʆ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ ʏɳʇɻʎ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ ȵɅȰ.ȿ., Ⱦɹʆʏʌʘʆ ȴɿɳ
Ȳʀʉʐ ɀɳɽɻʍɻʎ, ɷʉʅʙʆ ȵ.ȵ.Ⱦ. ʃɲɿ ȴ.Ȳ.ɀ.
ʏɻʎ ɇɿɴɿʏɲʆɿɷɸʀʉʐ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɇʖʉʄɼʎ
Ɉɸʖʆʙʆ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ,
ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ, ʃɹʆʏʌʘʆ ʇɹʆʘʆ
ɶʄʘʍʍʙʆ, ʔʉʌɹʘʆ ʋɲʌʉʖɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ, ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ ɿʆʍʏɿʏʉʑʏʘʆ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ
ʍʐʆɲʔʙʆ ɷʉʅʙʆ, ȴɻʅʉʍʀʘʆ ʃɲɿ
Ȼɷɿʘʏɿʃʙʆ, ȴɻʅʉʍʀʘʆ Ȳɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ, ʏɻʎ
ȵɽʆɿʃɼʎ Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ʃɲɿ
ʏʘʆ ȳɸʆɿʃʙʆ Ȱʌʖɸʀʘʆ ʏʉʐ Ⱦʌɳʏʉʐʎ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʏʉʐ ʍʖʉʄɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 20212022 ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ
ɷɿɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19
ʃɲʏɳ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐʎ» (Ȳ’ 4187),
ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȳ.Ʌ.ʉɿʃ.66036/21.10.2021 (Ȳ’
4960) ʃɲɿ ȳ.Ʌ.ʉɿʃ.360/6.1.2022 (Ȳ’ 7)
ʊʅʉɿɸʎ ʃʉɿʆɹʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɹʎ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ.
ɴ) Ɉɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
111525/ȳȴ4/9.9.2021 ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ «Ʌɲʌʉʖɼ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ɸʇ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʍʖʉʄɿʃʊ ɹʏʉʎ 2021-2022» (Ȳʚ 4188),
ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.
ɶ) Ɉɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
124068/ȳȴ4/1.10.2021 ʃʉɿʆɼ ɲʋʊʔɲʍɻ
ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ
Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ, ɉɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

«Ɉɼʌɻʍɻ ɽʐʌʀɷʘʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ
Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ ʍʏɻʆ ȵʆɿɲʀɲ Ɏɻʔɿɲʃɼ
Ʌʑʄɻ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ (gov.gr ȵɎɅ) ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ
ʍʐʆɷʌʉʅɼ ʏʘʆ ʆʊʅɿʅʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ
ɶɿɲ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʔʐʍɿʃɼʎ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʎ ʍɸ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɷʉʅɼ ʅɹʍʘ
ʏɻʎ ɸɿɷɿʃɼʎ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ
«edupass.gov.gr»» (Ȳ’ 4558), ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.
Ƀɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ʏʘʆ ʍʖʉʄɸʀʘʆ
ʃɲɿ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ɷʉʅʙʆ ɷɸʆ ɽʀɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

Τεύχος B’ 607/12.02.2022

ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ ʏʘʆ ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʃɹʆʏʌʘʆ ʇɹʆʘʆ ɶʄʘʍʍʙʆ, ʋʉʐ ɷɸʆ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʆʊʍɻʍɻʎ, ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʍʏʉʆ
ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʏʉʐ ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʉʐ/ʃɹʆʏʌʉʐ ʇɹʆʘʆ
ɶʄʘʍʍʙʆ, ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (rapid test ɼ PCR) ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ
ɷʑʉ (2) ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ ʅɸ ɷɲʋɳʆɻ ʏʉʐʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ
Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ Ȱ’ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 3 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 ʃʉɿʆɼʎ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ (Ȳ’ 4187), ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ. ȳɿɲ ʏʉ ʄʉɿʋʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏʘʆ
ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ/ʃɹʆʏʌʘʆ ʇɹʆʘʆ ɶʄʘʍʍʙʆ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ ʊ,ʏɿ ɿʍʖʑɸɿ ʃɳɽɸ
ʔʉʌɳ ʍʏʉʆ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʏʉʅɹɲ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ
ɷʉʅɹʎ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ Ⱦɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ Ⱦʌɳʏɻʍɻʎ, ʅɸ
ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʘʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʘʆ/ʃɲʏɲʌʏɿɺʊʅɸʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʅɹʏʌɲ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021
ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑɸɿ.

x

ȴɿɳ ɺʙʍɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʘʆ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ (Ȼ.ȵ.Ⱦ.) ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃɲʏɲʌʏɿɺʊʅɸʆʘʆ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʃɲɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ
ȶʏʉʐʎ – Ɉɳʇɻʎ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ ȵɅȰ.ȿ., ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋʉʐ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ/ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʌʏɿɺʊʅɸʆʘʆ ʏʘʆ Ȼ.ȵ.Ⱦ. ʃɲɿ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ȶʏʉʐʎ –
Ɉɳʇɻʎ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ ȵɅȰ.ȿ., ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋʉʐ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

ȴɿɳ ɺʙʍɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ Ⱦɹʆʏʌʘʆ ȴɿɳ Ȳʀʉʐ
ɀɳɽɻʍɻʎ (Ⱦ.ȴ.Ȳ.ɀ.) ʃɲɿ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ
ɳʍʃɻʍɻʎ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʘʆ, ɸʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ,

1
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ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɇʖʉʄɸʀʘʆ ȴɸʑʏɸʌɻʎ ȵʐʃɲɿʌʀɲʎ
(ɇ.ȴ.ȵ.) Ȱʚ ʃɲɿ Ȳʚ Ⱦʑʃʄʉʐ, ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʘʆ/ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ. Ƀɿ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉɿ ʃɲɿ ʉɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɹʎ, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʏʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʃɲɿ ɷɿɷɲʃʏɿʃʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ,
ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉʆ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʊ ʏʉʐʎ ɹʆɲʆʏɿ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ
COVID-19, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʍʉɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ɿʍʏʉʌɿʃʊ
ʆʊʍɻʍɻʎ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ʏʌɿʅɼʆʉʐ,
ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɷɲʋɳʆɻ ʏʉʐʎ ʍɸ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ (rapid ɼ PCR) ɷʑʉ (2)
ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ, ʋʌʉ Ɉʌʀʏɻʎ ʃɲɿ
Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ɹʘʎ ʍɲʌɳʆʏɲ ʉʃʏʙ (48) ʙʌɸʎ
ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʋʀɷɸɿʇɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ. Ⱦɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ, ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ
ɸɴɷʉʅɳɷɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɳɽɸ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ
ɷʉʅɼʎ ʉ ʋʌʙʏʉʎ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ (rapid
ɼ PCR) ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɹʘʎ ʃɲɿ ʍɲʌɳʆʏɲ ʉʃʏʙ
(48) ʙʌɸʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ɻʅɹʌɲ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻʎ
ʍʏɻʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɷʉʅɼ.

x

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʃʉɿʆɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏɻʎ ɉʋʉʐʌɶʉʑ ʃɲɿ ʏɻʎ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ
Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
111525/ȳȴ4/9.9.2021 «Ʌɲʌʉʖɼ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ɸʇ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɹʏʉʎ
2021-2022» (Ȳʚ 4188), ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ɷʀɷɸʏɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʃɲɿ
ʍʏɿʎ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʋʌʊʍɽɸʏɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:

18

-

ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ɼ
ʅɹʄʉʐʎ ȵ.ȵ.Ʌ.-ȵ.Ȳ.Ʌ. ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ (ɷɲʍʃɳʄʉʐ ɼ ʆɻʋɿɲɶʘɶʉʑ
ʅɻ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ) ʋʉʐ ʆʉʍɸʀ ʄʊɶʘ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ɼ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍɸ
ɲʋʉʅʊʆʘʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑʉʆʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʃɲɿ
ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʔʐʍɿʃɼʎ
ɲʆɲʋʄɼʌʘʍɼʎ ʏʉʐ.

-

Ȱʋʊ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʎ ʃɲɿ ʅɹʄɻ ȵ.ȵ.Ʌ.ȵ.Ȳ.Ʌ. ʋʉʐ ʆʉʍʉʑʆ ʄʊɶʘ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ
COVID-19 ɼ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʆʏɲ

6105
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ, ʍɸ
ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ ɴɳʍɻ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ʍɸ
ɽɹʍɻ ʆɲ ʋɲʌɳʍʖʉʐʆ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ/ɷɿɷɲʃʏɿʃʊ ɹʌɶʉ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɸʐʌʘʋɲʁʃʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɲʆʏɲʄʄɲɶɼʎ/
ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ/ʐʋʉɷʉʖɼʎ ʅɲɽɻʏʙʆ/ʏʌɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ. ȳɿɲ ʏɿʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʃɲɿ ɽɲʄɳʍʍɿɸʎ
ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ
ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ, ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ, ʏʘʆ
ɻʅɸɷɲʋʙʆ/ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʏʘʆ ɻʅɸɷɲʋʙʆ/ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ
ʅɲɽɻʏʙʆ/ʏʌɿʙʆ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 18 ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ
ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ
ɸʋɿɴʀɴɲʍɻʎ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɸʋɿɴɲʏʙʆ,
ɻʅɸɷɲʋʙʆ ʃɲɿ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.6757/4.2.2022 ʃʉɿʆɼ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ «Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɸɿʍʊɷʉʐ
ʍʏɻ ɍʙʌɲ ʋʌʉʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19» (Ȳ’ 431), ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ. Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ IV, ʋʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ. ɇɸ ʃɳɽɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʐʋʊʖʌɸʉɿ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻʎ ʏʘʆ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻ
ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ʊʄʉɿ ʉɿ ɻʅɸɷɲʋʉʀ ʃɲɿ
ɲʄʄʉɷɲʋʉʀ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ ʃɲɿ ʅɲɽɻʏɹʎ/ʏʌɿɸʎ,
ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ/ɸʎ ʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʐʋʉɷʉʖɼ ʏʉʐʎ, ʃɲɿ ʋʌʉʎ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ʅɹʏʌɲ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19, ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ʍʏɻ ʖʙʌɲ
ʐʋʉɷʉʖɼʎ.

x

Ȱʆɲʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʍʖʉʄɿʃʙʆ
ɸʃɷʌʉʅʙʆ, ɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆ ɸʋɿʍʃɹʗɸʘʆ, ʍʖʉʄɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʋɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɸʋɿʍʃɹʗɸʘʆ
ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ
ʅɸʏɲʔʉʌɿʃʉʑ ʅɹʍʉʐ ɸʆʏʊʎ ʃɲɿ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ
ȵʋɿʃʌɳʏɸɿɲʎ.

x

Ʌʄɼʌɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɷʉʅʙʆ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʅɸ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
(ʉʅɲɷɿʃɳ, ɲʏʉʅɿʃɳ ʅɲɽɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ)
ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ
ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
(www.culture.gov.gr/el/announcements/SiteP
ages/announcements.aspx.).

x

ȴɿɷɳʍʃʉʆʏɸʎ ɷʉʅʙʆ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ɼ ʆʉʍɼʍɸɿ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ
ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
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ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʍɸ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ
ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid test) ɷʑʉ (2)
ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ ɿɷʀɲ ɷɲʋɳʆɻ.

x

ɇʋʉʐɷɲʍʏɹʎ/ʏʌɿɸʎ/ʅɲɽɻʏɹʎ/ʏʌɿɸʎ ɷɸʃɲʉʃʏʙ
(18) ɸʏʙʆ ʃɲɿ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʉʅʙʆ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ɼ ʆʉʍɼʍɸɿ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ
ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʍɸ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ
ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid test) ɷʑʉ (2)
ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ.

x

ɇʋʉʐɷɲʍʏɹʎ/ʏʌɿɸʎ/ʅɲɽɻʏɹʎ/ʏʌɿɸʎ ʃɳʏʘ ʏʘʆ
ɷɸʃɲʉʃʏʙ (18) ɸʏʙʆ ʏʘʆ ɷʉʅʙʆ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ɼ ʆʉʍɼʍɸɿ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ
ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʍɸ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID19 ɷʑʉ (2) ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ
ʏʉʐ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test).

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ɴɿɴʄʀʉʐ
ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ/ɸʇɸʌʖʉʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ ɷʉʅɹʎ
ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ.

x

ɇʑʍʏɲʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʔʀʄʏʌʘʆ ʃɲʏɲʃʌɳʏɻʍɻʎ
ʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆ ʐʗɻʄɼʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ HEPA (High
Efficiency Particulate Airfilter) ʍʏɿʎ ɲʀɽʉʐʍɸʎ
ɷʉʅʙʆ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 19 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 (Ȳ’ 4187) ʃʉɿʆɼʎ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.
ȸ ɸʀʍʉɷʉʎ ʍʏʉ ɸʇɸʏɲʍʏɿʃʊ ʃɹʆʏʌʉ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ
ʅʊʆʉ ʅɸ ʏɻʆ ɲʋʄɼ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʆʊʍɻʍɻʎ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ʏʌɿʅɼʆʉʐ ɼ ɹɶʖɲʌʏɻʎ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ/ɷɼʄʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (self- test) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɸʀʃʉʍɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (24) ʙʌɸʎ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʇɹʏɲʍɻ ɼ ɳʄʄʉʐ ʏʑʋʉʐ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(PCR ɼ rapid test) ɹʘʎ ʃɲɿ ʍɲʌɳʆʏɲ ʉʃʏʙ (48)
ʙʌɸʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʇɹʏɲʍɻ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿ
ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉ, ɲʆ ɸʀʆɲɿ ɸʆɼʄɿʃʉʎ/ɻ, ɼ
ʏʉʆ ɶʉʆɹɲ/ʃɻɷɸʅʊʆɲ ʏʉʐ ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ
ɲʆɼʄɿʃʉ/ɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ ʏʉʐ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 5, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ. ȸ ɷɲʋɳʆɻ
ɶɿɲ ʏʉʆ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɼ ʏʉʆ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ
ɹʄɸɶʖʉ ɴɲʌʑʆɸɿ ʏʉʆ/ʏɻʆ ɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉ/ɻ. Ƀɿ
ʔʉʌɸʀʎ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʘʆ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ/ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ
ʍʏʉ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ
ɲʋɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏʘʆ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉɿ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɲʋʊ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸʆ
ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʆʊʍɻʍɻʎ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ
ʏʌɿʅɼʆʉʐ, ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (rapid test ɼ PCR) ɹʘʎ ʃɲɿ ʍɲʌɳʆʏɲ
ʉʃʏʙ (48) ʙʌɸʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʇɹʏɲʍɻ. ȸ ɷɲʋɳʆɻ
ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏʉʐ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ ɴɲʌʑʆɸɿ ʏʉ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ. Ƀɿ
ʔʉʌɸʀʎ/ɸʇɸʏɲʍʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ
ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʍʏɻʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ
kiroseis_gge@mnec.gr ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ȵʅʋʉʌʀʉʐ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ⱦɲʏɲʆɲʄʘʏɼ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ
ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʃɹʆʏʌʉʐ ʏʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
ɇɿɷɻʌʉɷʌʊʅʘʆ ȵʄʄɳɷɲʎ (Ƀɇȵ) ʃɲɿ ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ
ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʉʔʐɶɼ ʏɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ
COVID-19:
ɲ) ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ, ʏɻʎ
ɽɸʘʌɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ, ʏʘʆ
ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʅɻʖɲʆʉɷɻɶʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿ ɸʋɿʏʐʖʙʎ ʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ɳɷɸɿɲʎ ʅɻʖɲʆʉɷɻɶʉʑ,
ɴ) ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏɻʎ
ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʅɻʖɲʆʉɷɻɶʉʑ,
ɶ) ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏɻʎ
ɽɸʘʌɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ ʏʘʆ
ʅɻʖɲʆʉɷɻɶʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʅɻʖɲʆʉɷɻɶʉʑ.
Ƀɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸʃʋɲɿɷɸʑʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ
ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ɉʋʉɷʉʅʙʆ ʃɲɿ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ
ʃɲɿ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ
(www.yme.gov.gr/).

x

21

Ƀɿ ʍʖʉʄɹʎ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʖɸɿʌɿʍʏʙʆ ʏɲʖʐʋʄʊʘʆ
ʍʃɲʔʙʆ, ʆɲʐɲɶʉʍʘʍʏɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʋɲʌʉʖɸʀʎ ʃɲʏɲɷʐʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ,
ʉɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻʎ ɽɲʄɲʍʍʀʘʆ
ʅɹʍʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ɸʃʅʀʍɽʘʍɻʎ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʄɹʅɴʘʆ ʃɲɿ
ʏɲʖʑʋʄʉʘʆ ʅɿʃʌʙʆ ʍʃɲʔʙʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʏɻʌʙʆʏɲʎ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʙʎ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 8, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ. Ƀɿ
ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ: ɲ)
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ɳɷɸɿɲʎ ʖɸɿʌɿʍʏɼ ʏɲʖʑʋʄʉʉʐ ʍʃɳʔʉʐʎ, ɴ)
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ ʆʊʅɿʅʘʆ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏʉ ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ ʏʉʐ ɷʑʏɻ, ɶ)
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼ
ʐʋʉʗɼʔɿʘʆ ʖɸɿʌɿʍʏʙʆ ʏɲʖʑʋʄʉʘʆ ʍʃɲʔʙʆ, ɷ)
ɳɷɸɿɲʎ ʖɸɿʌɿʍʏɼ ʋɻɷɲʄɿʉʑʖʉʐ ʃɲɿ ɸ) ɳɷɸɿɲʎ
ʆɲʐɲɶʉʍʙʍʏɻ, ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ʏɻʌʙʆʏɲʎ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʙʎ ʏɲ ɷɿɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɲ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ.

8.

Ȱʆʙʏɲʏɲ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ Ȼɷʌʑʅɲʏɲ
(Ȱ.ȵ.Ȼ.)/Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɸʎ

x

ȴɿɲ ɺʙʍɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʏʘʆ ȴʉʃʀʅʘʆ
Ȱʍʏʐʔʐʄɳʃʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɇʐʆʉʌɿɲʃʙʆ Ɍʐʄɳʃʘʆ
Ƀʌɿʍʅɹʆʉʐ ɍʌʊʆʉʐ ʍʏɻ ɇʖʉʄɼ Ȱʍʏʐʔʐʄɳʃʘʆ
ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲʎ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʋʉʔʐɶɼʎ
ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19.

x

ȸ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʃɳɽɸ ʅʉʌʔɼʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɲʚ, ɴʚ
ʃɲɿ ɶʚ ʃʑʃʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ., ʊʋʘʎ ɻ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ (ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʙʆ,
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ɼ ɸʄɸʑɽɸʌɻʎ
ɸʋɿʄʉɶɼʎ), ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ, ɻ
ɲʐʏʉʏɸʄɼʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ
ɸʅɴɳɽʐʆʍɻʎ ʍɸ ʅɿʃʌɹʎ ʉʅɳɷɸʎ ʔʉɿʏɻʏʙʆ, ʉɿ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ, ʉɿ ʃʄɿʆɿʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ
ʃɲɿ ɻ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɸʇɳʍʃɻʍɻ ʔʉɿʏɻʏʙʆ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ
ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ.
4009/2011 (Ȱʚ 195), ʏʉʐ ʆ. 4485/2017 (Ȱʚ
114), ʏʉʐ ȵʍʘʏɸʌɿʃʉʑ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʃɳɽɸ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ʃɲɿ ʏʉʐ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʃɳɽɸ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ, ɸʔʊʍʉʆ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ «ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ Ȱʆʙʏɲʏʘʆ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ȼɷʌʐʅɳʏʘʆ (Ȱ.ȵ.Ȼ.) ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ɷɿɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ
COVID-19 ʃɲʏɳ ʏʉ ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊ ɹʏʉʎ 20212022» (Ȳʚ 4406), ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

ȸ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ɇʋʉʐɷʙʆ (Ʌ.ɀ.ɇ.) ʅɸ
ʅɸɽʊɷʉʐʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 30 ʏʉʐ ʆ.
4485/2017 (Ȱʚ 114), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʅɸ
ʅɸɽʊɷʉʐʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɲʋʊ
ʏʉ ȵʄʄɻʆɿʃʊ Ȱʆʉɿʖʏʊ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ (ȵ.Ȱ.Ʌ.) ɷɸʆ
ɽʀɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ,
ɸʔʊʍʉʆ ɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸʇ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɹʖɸɿ ʋʌʉɴʄɸʔɽɸʀ
ʍʏɻʆ ɲʋʊʔɲʍɻ ʀɷʌʐʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ɿʍʖʑʉʆʏɲ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ʃɳɽɸ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

Ʌɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍɸ ɿʍʖʑ, ʃɲʏɳ ʏʉ ʅɹʌʉʎ
ʃɲʏɳ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸʆ ɲʆʏʀʃɸɿʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ɸɿɷɿʃɹʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ:
ɲ) Ɉɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ «ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ Ȱʆʙʏɲʏʘʆ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ȼɷʌʐʅɳʏʘʆ (Ȱ.ȵ.Ȼ.) ʃɲɿ
ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ɷɿɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ʃɲʏɳ ʏʉ
ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊ ɹʏʉʎ 2021-2022» (Ȳ’ 4406).
ɴ) Ⱦɲʏɳ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ. ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ
ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ
ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ (ʍɻʅɸʀɲ 1 ʃɲɿ 2).
ɶ) Ƀɿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ
ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ., ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ
ɸɳʆ ʏʉ Ȱ.ȵ.Ȼ. ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐʎ.
ɷ) Ƀɿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɿʍʖʑʉʐʆ
ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ Ⱦʉʄʄɹɶɿɲ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ
ȴɻʅʊʍɿɸʎ ɇʖʉʄɹʎ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ.
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x

ȸ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʍɸ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ ɼ
ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲ ɷɿɸʇɳɶɸʏɲɿ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʃɳɽɸ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ʍʋʉʐɷʙʆ ɲʚ ɼ ɴʚ ʃʑʃʄʉʐ ʃɲɿ ʏʉʆ ɿʍʖʑʉʆʏɲ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ Ʌʌɲʃʏɿʃɼʎ ȱʍʃɻʍɻʎ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʏʉʐ
Ȱ.ȵ.Ȼ., ɸʔʊʍʉʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ,
ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʐʋʉɷʉʖɼʎ ʐɿʉɽɸʏɸʀ
ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ, ʘʎ ɸɿɷɿʃɼ ʅʉʌʔɼ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʋɲʌʉʖɼ ɸʇɲʌʏɻʅɹʆɻʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ
ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʏʊʏɸ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɻ ʔʑʍɻ ʏɻʎ
ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʉ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʃɲɿ ʍʐʆɲɿʆɸʀ
ʉ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ, ɻ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ
ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ.
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ
ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ɹʖɸɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɸɷɳʔɿʉ, ɲʐʏɼ
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʋʄɼʌʘʎ ɷɿɸʃʋɸʌɲɿʘɽɸʀʍɲ ʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɸʋɿʄɹʇɿʅɻ ɷɲʋɳʆɻ. Ⱦɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʏɻʎ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɳʍʃɻʍɻʎ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɸʎ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɲ
ɹʃʏɲʃʏɲ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ
ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ʋʉʐ
ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ
ɲʋɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿ ʍʏʉʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʔʉʌɹɲ ʋʉʐ
ɷɿɸʇɳɶɸʏɲɿ ɻ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ 119847/ȳȴ6/23.9.2021
ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑɸɿ.

x

Ɉɲ ɸʋɿʅʉʌʔʘʏɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ȵʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ ʃɲɿ
ȴɿɲ Ȳʀʉʐ ɀɳɽɻʍɻʎ (Ⱦ.ȵ.ȴȻ.ȲȻ.ɀ.) ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʃɲɿ
ʄʉɿʋɳ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʃɲɿ ʏɿʎ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ
ɲʃɲɷɻʅɲʁʃɹʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʏʉʐʎ (ʋ.ʖ. ȴɿɷɲʍʃɲʄɸʀɲ)
ʉʌɶɲʆʙʆʉʆʏɲɿ ɸʀʏɸ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ ɸʀʏɸ ɸʇ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɼʎ ʏʉʐʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

Ⱦɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ, ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ,
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ʃɲɿ ɳʄʄɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ.,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʅʉʆɳɷʘʆ ʏʉʐʎ
(ɇʖʉʄɹʎ, Ɉʅɼʅɲʏɲ, ȵʌɶɲʍʏɼʌɿɲ, Ⱦʄɿʆɿʃɹʎ,
ɀʉʐʍɸʀɲ ʃɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ)
ɷɿɸʇɳɶɸʏɲɿ ʃɲʆʉʆɿʃɳ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃɸʀʅɸʆɻ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ, ʏʉʐʎ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ȵʍʘʏɸʌɿʃʊ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ
ʃɳɽɸ Ȱ.ȵ.Ȼ ɼ ʏɻʎ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʅʉʆɳɷɲʎ, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʏɲ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʅɹʏʌɲ ɲʋʉʔʐɶɼʎ ɷɿɳɷʉʍɻʎ
ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ʋʉʐ ʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʋʊʔɲʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ 119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.
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x

Ɉɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ
(ʔʉɿʏɻʏɿʃɳ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ, ʃʐʄɿʃɸʀɲ ʃ.ʄʋ.), ʋʉʐ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 7 ʏɻʎ ʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ 119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼʎ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

ɇʏɿʎ ʔʉɿʏɻʏɿʃɹʎ ɸʍʏʀɸʎ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʃɲɿ ʏʉʐ
Ȼ.Ɂȵ.ȴȻ.ȲȻ.ɀ. ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ɲʆɲɶʃɲʀɲ
ʅɹʏʌɲ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉʐʎ
ʖʙʌʉʐʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ɲʐʏɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 8 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

Ɉɲ ʔʉɿʏɻʏɿʃɳ ɶʐʅʆɲʍʏɼʌɿɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 9 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

Ƀɿ ɲʀɽʉʐʍɸʎ ʖʌɼʍɻʎ ʋʉʄʐʅɹʍʘʆ, ʏɲ ʔʉɿʏɻʏɿʃɳ
ɲʆɲɶʆʘʍʏɼʌɿɲ, ʏɲ ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʌɿɲ, ʉɿ ʖʙʌʉɿ
ʅɸʄɹʏɻʎ ʔʉɿʏɻʏʙʆ, ʉɿ ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɸʎ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ʃɲɿ ʏɲ ʅʉʐʍɸʀɲ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 10 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

ȸ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʍɸ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʃɳɽɸ ʃʑʃʄʉʐ ʏʘʆ
Ȱ.ȵ.Ȼ. ɼ ɳʄʄʘʆ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ɷɿɸʇɳɶʉʆʏɲɿ
ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ., ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɲʆ
ʏɲ Ȱ.ȵ.Ȼ. ɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ ɼ ʏɻʆ ɸʐɽʑʆɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐʎ, ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖʙʌɲ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 11 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

Ƀɿ ʏɸʄɸʏɹʎ ɲʋʉʔʉʀʏɻʍɻʎ ɷɿɸʇɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 12 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ, ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 13 ʋʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x

Ɉɲ ʍʐʆɹɷʌɿɲ ʃɲɿ ʉɿ ɻʅɸʌʀɷɸʎ ɷɿɸʇɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 12 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ, ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 10 ʋʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x

ȵʐʌʘʋɲʁʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʘʎ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʆ ɲʆʏɲʄʄɲɶɼ ɼ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ, ɸʌɸʐʆɻʏʙʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ʄʉɿʋʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ɲʆʏɲʄʄɲɶɼ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɼ ʏɻʆ ʐʋʉɷʉʖɼ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ,
ɸʌɸʐʆɻʏʙʆ, ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ʄʉɿʋʉʑ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʃɲɽɻɶɻʏʙʆ ɲʋʊ
Ȼɷʌʑʅɲʏɲ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʋʌʉʎ Ȱ.ȵ.Ȼ. ʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎ ʐʄʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ɳʌɽʌʉ 13 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
119847/ȳȴ6/23.9.2021 ʃʉɿʆɼʎ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

9.

10.

Ȳʌɸʔɿʃʉʀ, ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʉʀ, ʋɲɿɷɿʃʉʀ
ʍʏɲɽʅʉʀ

ɍʙʌʉɿ ʄɲʏʌɸʀɲʎ/ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎ ʏɸʄɸʏɹʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʏʉʐ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ȻȻȻ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ʅɸ
ɸʐɽʑʆɻ ʏʘʆ ʉɿʃɸʀʘʆ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʙʆ
ɲʌʖʙʆ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ɇʖʉʄʙʆ ʏɻʎ Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ Ȱʃɲɷɻʅʀɲʎ, ɶɿɲ ʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɻ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55254/9.9.2021 ʃʉɿʆɼ
ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ (Ȳʚ 4187), ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

ɇʏɿʎ ȴɻʅʊʍɿɸʎ ɇʖʉʄɹʎ ɀɸʏɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʃɲɿ ȵʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ
Ɂɲʐʏɿʃʉʑ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʐʄʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʅɸ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ʅɸɽʊɷʉʐʎ.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȵɃȴɉ
ʃɲɿ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ
ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ (https://ypergasias.gov.gr/odigiesgia-vrefikous-vrefonipiakous-kai-paidikousstathmous-schetika-me-ton-koronoio/) ʃɲɿ
ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ
(https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisiaytodioikisi/ygeionomiko-protokollodimotikon-paidikon-stathmon).

x

Ɉɹʄɸʍɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ, ʄɲʏʌɸʐʏɿʃʙʆ ʍʐʆɳʇɸʘʆ,
ɿɸʌʉʋʌɲʇɿʙʆ, ʅʐʍʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ
ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʙʆ ʏɸʄɸʏʙʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ɶɿɲ ʃɲʏ’ ɿɷʀɲʆ
ʋʌʉʍɸʐʖɼ ʍɸ ʊʄʉʐʎ ɲʆɸʇɲɿʌɹʏʘʎ ʏʉʐʎ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ
ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɼʎ ʄɲʏʌɸʀɲʎ (ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ
ʆʉʅɿʃʉʑ, ʃɲʆʉʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʉʑ
ʃɲɽɸʍʏʙʏʉʎ ʆɲʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌɸʃʃʄɻʍʀʘʆ,
ɸʐʃʏɻʌʀʘʆ ʉʀʃʘʆ, ʏɸʅɸʆʙʆ, ʍʐʆɲɶʘɶʙʆ ʃ.ʄʋ.)
ʃɳɽɸ ɷʊɶʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɽʌɻʍʃɸʀɲʎ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

Ȱʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʉʀ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʀ ʃɲɿ ʉɿ
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Ȱ/Ȱ
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ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɿɸʌʉʗɳʄʏɸʎ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɼʎ ʏɸʄɸʏɼʎ.

x

Ɉɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɼ
ʏɸʄɸʏɼ ʃɲʏʊʋɿʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.

11.

Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ, ʅʉʐʍɸʀɲ, ʃʄɸɿʍʏɳ
ʅʆɻʅɸʀɲ ʃɲɿ ʖʙʌʉɿ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ
ɸɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʙʆ
ɸʃɽɹʍɸʘʆ

Ȱ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃʄɸɿʍʏʙʆ ʖʙʌʘʆ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
(www.culture.gov.gr/el/announcements
/SitePages/announcements.aspx.).

x

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʅʊʆʉ ɶɿɲ
ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ɼ
ʆʉʍɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.

x

Ƀɿ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(self-test) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

ȵʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʉɿ ʉʅɲɷɿʃɹʎ ʇɸʆɲɶɼʍɸɿʎ ʅɸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

Ȳ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɲʆʉɿʖʏʙʆ (ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ) ʖʙʌʘʆ ʅɸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

x
12.

ȷʘʆʏɲʆɳ ɽɸɳʅɲʏɲ ʃɲɿ ɲʃʌʉɳʅɲʏɲ,
ʄʉɿʋɹʎ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɹʎ ʏɹʖʆɸʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
(www.culture.gov.gr/el/announcements
/SitePages/announcements.aspx)
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ȵʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʉɿ ʉʅɲɷɿʃɹʎ ʇɸʆɲɶɼʍɸɿʎ ʅɸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

Ȱ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʃʄɸɿʍʏʙʆ ʖʙʌʘʆ
(ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɶɻʋɹɷʘʆ) ʅʊʆʉ ɶɿɲ
ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ɼ ʆʉʍɼʍɸɿ
ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ (ʋʄɻʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 2 ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ ɲʐʏʉʑ) ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎ
ʃɲʆʊʆɸʎ:

x

Ƀɿ ɽɸɲʏɹʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

Ʌʉʍʉʍʏʊ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ɸʃɲʏʊ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ
(100%).

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʊʍʉʐʎ
ɷɸʆ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻ ʍʃɻʆɼ ʏʉʐ
ɺʘʆʏɲʆʉʑ ɽɸɳʅɲʏʉʎ/ɲʃʌʉɳʅɲʏʉʎ,
ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ 1 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ
(1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ
ʖʉʌʘɷʀɲʎ. ȵɿɷɿʃʙʎ ʉɿ ʅʉʐʍɿʃʉʀ ʏʘʆ
ɸɶʖʊʌɷʘʆ ʏɻʌʉʑʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ɸʆʊʎ (1) ʅɹʏʌʉʐ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʉ
ʃɲɽɹʆɲʎ ʏʉ ɷɿʃʊ ʏʉʐ ɲʆɲʄʊɶɿʉ.

x

ɇʑʍʏɲʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʔʀʄʏʌʘʆ ʃɲʏɲʃʌɳʏɻʍɻʎ
ʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆ ʐʗɻʄɼʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ HEPA (High
Efficiency Particulate Airfilter).

Ȳ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɲʆʉɿʃʏʙʆ (ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ) ʖʙʌʘʆ
(ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ɶɻʋɹɷʘʆ) ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ
(ʋʄɻʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 2 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɲʐʏʉʑ) ʃɲɿ
ʅʊʆʉ ʅɸ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ:

x
2

Ʌʉʍʉʍʏʊ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʘʎ ɸʇɼʎ:
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
 ȵɴɷʉʅɼʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (75%)
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʖʙʌʉʐʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɹʘʎ ʖɿʄʀʘʆ (1.000)
ɽɹʍɸʘʆ,
 ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (70%)
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʖʙʌʉʐʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɹʘʎ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(5.000) ɽɹʍɸʘʆ,
 ɸʇɼʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (65%)
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʖʙʌʉʐʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɹʘʎ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (15.000) ɽɹʍɸʘʆ.

28

x

ɇɸ ʖʙʌʉʐʎ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɳʆʘ ʏʘʆ
ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (15.000) ɽɹʍɸʘʆ
ʏʀɽɸʏɲɿ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(10.000) ɽɸɲʏʙʆ.

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɲʇɿɽɸʍʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ɽɸɲʏʙʆ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ʏʉʐʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʍʏɻʆ
ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʃɲɿ ɲʋʉʖʙʌɻʍɼ ʏʉʐʎ.

x

Ɉɲʇɿɽɸʍʀɲ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɲɺʀ
ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ʃɲɽɻʅɹʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ ʃɸʆʊʎ ʖʙʌʉʎ/ʃɸʆɼ
ɽɹʍɻ ʃɲɿ ʅɹʌɿʅʆɲ ɶɿɲ ʅɹɶɿʍʏɻ ɷʐʆɲʏɼ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɽɸɲʏʙʆ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ
ʋʌʉʍɹʄɽɸɿ ʅɲɺʀ.

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʊʍʉʐʎ
ɷɸʆ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻ ʍʃɻʆɼ ʏʉʐ
ɺʘʆʏɲʆʉʑ ɽɸɳʅɲʏʉʎ/ɲʃʌʉɳʅɲʏʉʎ,
ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ 1 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎ. ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ʉʄɿɶʊʄɸʋʏɸʎ ʋɲʑʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɸʖʆɿʃʉʑʎ
ʄʊɶʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʉɿ
ɽɸɲʏɹʎ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ʏʉʐʎ.

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ
(1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ
ʖʉʌʘɷʀɲʎ. ȵɿɷɿʃʙʎ ʉɿ ʅʉʐʍɿʃʉʀ ʏʘʆ
ɸɶʖʊʌɷʘʆ ʏɻʌʉʑʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ɸʆʊʎ (1) ʅɹʏʌʉʐ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʉ
ʃɲɽɹʆɲʎ ʏʉ ɷɿʃʊ ʏʉʐ ɲʆɲʄʊɶɿʉ.

x

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʃɲʏ’ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ, ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʍɼʅɲʆʍɻ,
ʊʖɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʅɸ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ, ʅɸ
ʃʉɿʆʊ ɲʅɿɶʙʎ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ɼ ʆʉʍɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ
ʏʌʀʅɻʆʉ (ʃɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɲʆɻʄʀʃʘʆ ʅɸ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɲʌʆɻʏɿʃʊ self-test, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3
ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9), ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆʘʆ
ɲʆɲʄʉɶɿʃʙʎ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ
(ʋʄɻʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 2 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɲʐʏʉʑ)
ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ ʏɻʎ
ʆʊʍɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ʃʄɸɿʍʏʙʆ
ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ:

13.

Ⱦɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɹʎ ʋʌʉɴʉʄɹʎ
Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
(www.culture.gov.gr/el/announcements
/SitePages/announcements.aspx)

x

o

Ʌʉʍʉʍʏʊ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ɸʃɲʏʊ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (100%).

o

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ
ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ʖʉʌʘɷʀɲʎ. ȵɿɷɿʃʙʎ ʉɿ
ʅʉʐʍɿʃʉʀ ʏʘʆ ɸɶʖʊʌɷʘʆ ʏɻʌʉʑʆ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ (1)
ʅɹʏʌʉʐ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʉ
ʃɲɽɹʆɲʎ ʏʉ ɷɿʃʊ ʏʉʐ ɲʆɲʄʊɶɿʉ.

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃʄɸɿʍʏʙʆ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ
ɲɿɽʉʐʍʙʆ (ɷʘɷɸʃɳʅɻʆɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ) ʅʊʆʉ
ɶɿɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ɼ
ʆʉʍɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ
ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ (ʋʄɻʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 2
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɲʐʏʉʑ) ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎ
ʃɲʆʊʆɸʎ:
o

Ƀɿ ɽɸɲʏɹʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9
ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ
4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

14.

Ʌʌʊɴɸʎ, ʌɸʋɸʌɳɺ ʃɲɿ ɸʆ ɶɹʆɸɿ
ʋʌʉɸʌɶɲʍʀɸʎ ɶʐʌɿʍʅɳʏʘʆ
ʉʋʏɿʃʉɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶʙʆ,

o

Ʌʉʍʉʍʏʊ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ɸʃɲʏʊ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (100%).

o

ɇʑʍʏɲʍɻ ʖʌɼʍɻʎ
ʔʀʄʏʌʘʆ ʃɲʏɲʃʌɳʏɻʍɻʎ
ʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆ ʐʗɻʄɼʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ HEPA (High
Efficiency Particulate Airfilter).

Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ Ȱ ʃɲɿ ʐʋʊ ʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
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ɶʐʌʀʍʅɲʏɲ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃɳ,
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɳ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ
ʉʋʏɿʃʉɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶʙʆ,
ɻʖʉɶʌɲʔɼʍɸɿʎ

15.

Ⱦɹʆʏʌɲ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʅʉʐʍɿʃʙʆ
ʍʃɻʆʙʆ ʃɲɿ ʅʋʉʐɳʏ

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʊʍʉʐʎ ɷɸʆ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻ ʍʃɻʆɼ ɶʐʌʀʍʅɲʏʉʎ ʍɸ
ʋʌʊɴɸʎ, ʌɸʋɸʌɳɺ ʃɲɿ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ʋʌʉɸʌɶɲʍʀɸʎ
ɶʐʌɿʍʅɳʏʘʆ.

x

Ƀɿ ʅʉʐʍɿʃʉʀ ʏʘʆ ɸɶʖʊʌɷʘʆ ʏɻʌʉʑʆ ʅɸʏɲʇʑ
ʏʉʐʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ (1) ʅɹʏʌʉʐ, ʅɸ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʃɲɿ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʉ ʃɲɽɹʆɲʎ ʏʉ ɷɿʃʊ ʏʉʐ
ɲʆɲʄʊɶɿʉ.

x

Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ-ɸʇɸʌʖʉʅɹʆʘʆ.

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ʏɸʍʏ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID19 ɲʋʊ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍɸ
ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ ʃɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ʋʌʉɴʉʄɼ ɲʆɳ ɷɸʃɳʄɸʋʏʉ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ɲʋʊ
ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻ ʄɼʇɻ ʏʘʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ
ɲʐʏʙʆ, ɸɿɷɿʃʉʑ ʅɻʆʑʅɲʏʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏʉʐ ʏɸʍʏ ʃɲɿ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID19.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ.

x

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶʙʆ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃʉɿʆʉʑ, ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʙʎ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʉɿ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ 12 (ȷʘʆʏɲʆɳ ɽɸɳʅɲʏɲ ʃɲɿ
ɲʃʌʉɳʅɲʏɲ, ʄʉɿʋɹʎ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɹʎ ʏɹʖʆɸʎ).

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ
ʏʌʀʅɻʆʉ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9, ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ, ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ
ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ 1, 3, 4 ʃɲɿ 5 ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ Ȱ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ
ɲʋʉʔʐɶɼʎ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ
Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 2 ɹʘʎ 4, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʃɲɿ ʐʋʊ ʏɿʎ
ʃɳʏʘɽɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
o

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʉ ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9ɼ
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[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.
o ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ,
ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ 1 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ, ɲʋʊ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʋɸʄɳʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ,
ɲʋʉʖʙʌɻʍɻ ʃɲɿ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ. ȵɿɷɿʃʙʎ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ʔɹʌɸɿ ʅɳʍʃɲ ʅʊʆʉ ʐʗɻʄɼʎ
ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (FFP2 ɼ
N95) ɼ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ɷɿʋʄɼ ʅɳʍʃɲ
(ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ ʃɲɿ ʐʔɲʍʅɳʏɿʆɻ).
o Ƀɿ ʅʉʐʍɿʃʉʀ ʏɻʌʉʑʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ
ʏʉʐʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆʊʎ (1) ʅɹʏʌʉʐ.
o Ƀɿ ʏʌɲɶʉʐɷɿʍʏɹʎ ʃɲɿ ʉɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ
ʖʉʌɸʐʏɹʎ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏɻʎ
ʋʀʍʏɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ
ɸʌʅɻʆɸʀɲʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ɷɸʆ
ɲʆɲʅɸɿɶʆʑʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉ ʃʉɿʆʊ ʍʏɲ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ.

16.

ȵʍʏʀɲʍɻ (ʋ.ʖ. ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ, ʃɲʔɹ,
ʀʆʏɸʌʆɸʏ ʃɲʔɹ, ʃʐʄɿʃɸʀɲ, ɲʆɲʗʐʃʏɼʌɿɲ,
ʃɲʆʏʀʆɸʎ, catering, ʖʙʌʉɿ ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ)

x

Ȱ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɳɷɸɿɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʋɲʌɹʖʉʐʆ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʍɸ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ɸʆʏʊʎ
ʍʏʉʙʆ, ʃʄɸɿʍʏʙʆ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʃɹʆʏʌʘʆ ʃɲɿ
ʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆ ʍʏɲɽʅʙʆ, ʅʊʆʉ ʘʎ ɲʅɿɶʙʆ
ʖʙʌʘʆ, ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ
3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ, ʅɸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ 1, 3, 4 ʃɲɿ 5
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ
ɲʋʉʔʐɶɼʎ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ
Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 2 ɹʘʎ 4, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʃɲɿ ʐʋʊ ʏɿʎ
ʃɳʏʘɽɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
ɲ) Ȱʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʆɲʄʄɲɶɼ
ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ʍʏɲ ʏʌɲʋɹɺɿɲ.
ɴ) ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ
ʏʘʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 1 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱ, ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʋɸʄɳʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ, ɲʋʉʖʙʌɻʍɻ
ʃɲɿ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ.
ȵɿɷɿʃʙʎ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʔɹʌɸɿ ʅɳʍʃɲ ʅʊʆʉ
ʐʗɻʄɼʎ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (FFP2 ɼ
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N95) ɼ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ɷɿʋʄɼ ʅɳʍʃɲ (ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ
ʃɲɿ ʐʔɲʍʅɳʏɿʆɻ).
ɶ) Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.
o Ƀɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʍɸ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ
ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ catering ʃɲɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ,
ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ ɶɿɲ ʏɻ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲ ʅʊʆʉ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ, ʅɸ
ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʐʖʊʆ ɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ʃɿʆɼʍɸʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɷɸʇʀʘʍɻʎ.

x

Ȳ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ, ʍɸ ɲʆʉɿʃʏʊ
ʐʋɲʀɽʌɿʉ ʖʙʌʉ, ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɳɷɸɿɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ, ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ, ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ
ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ɲʋʉʔʐɶɼʎ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 2 ɹʘʎ 4,
ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɳʏʘɽɿ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ
ʊʌʉʐʎ:
ɲ) Ȱʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʆɲʄʄɲɶɼ
ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ʍʏɲ ʏʌɲʋɹɺɿɲ.
ɴ) ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ
ʏʘʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 1 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱ, ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʋɸʄɳʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ, ɲʋʉʖʙʌɻʍɻ
ʃɲɿ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ.
ȵɿɷɿʃʙʎ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʔɹʌɸɿ ʅɳʍʃɲ ʅʊʆʉ
ʐʗɻʄɼʎ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (FFP2 ɼ
N95) ɼ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ɷɿʋʄɼ ʅɳʍʃɲ (ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ
ʃɲɿ ʐʔɲʍʅɳʏɿʆɻ).
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ɶ) Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.
o ɏʎ ɲʆʉɿʃʏʊʎ ʐʋɲʀɽʌɿʉʎ ʖʙʌʉʎ ɶɿɲ ʏɿʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʍɻʅɸʀʉʐ
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʉ ʖʙʌʉʎ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ɸʃʏʊʎ
ʉʌɿʉɶʌɲʅʅɼʎ ʏʉʐ ʃʏɿʌʀʉʐ ʋʉʐ ʍʏɸɶɳɺɸʏɲɿ
ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɲʆʉɿʖʏʊʎ ɲʋʊ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ʋʄɸʐʌɹʎ. ȴɸʆ
ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ʉɿ ʋʄɸʐʌɹʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ
ʋʉʐ ʔɹʌʉʐʆ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ɳʆɸʅʉ
ʑʗʉʐʎ ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ ɸʆʊʎ ʅɹʏʌʉʐ ʃɲɿ ʏʌɿɳʆʏɲ
ɸʃɲʏʉʍʏʙʆ (1,3) ɲʋʊ ʏʉ ɷɳʋɸɷʉ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ.
Ʌʄɸʐʌɳ ʏʉʐ ɲʆʉɿʃʏʉʑ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐ ʖʙʌʉʐ
ɷɸʆ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɻ ʉʌʉʔɼ ʏʉʐ, ɸʔʊʍʉʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ. Ƀɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʘʆ ɲʆʉɿʃʏʙʆ
ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʖʙʌʘʆ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɶɿɲ
ʏʉʐʎ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ
ʍɸ ɲɸʌɿɺʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉɹʎ.
o ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʃɲʏ’ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ, ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʍɼʅɲʆʍɻ,
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʅɸ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ, ʅɸ ʃʉɿʆʊ
ɲʅɿɶʙʎ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ
ɼ ʆʉʍɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ (ʃɲɿ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɲʆɻʄʀʃʘʆ ʅɸ ɲʌʆɻʏɿʃʊ selftest, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9), ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆʘʆ ɲʆɲʄʉɶɿʃʙʎ
ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ 1, 3, 4 ʃɲɿ 5 ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ Ȱ, ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʍʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9 ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃɲʆʊʆʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ.
o Ƀɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʍɸ ɲʆʉɿʃʏʊ (ʐʋɲʀɽʌɿʉ) ʖʙʌʉ
ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ: ɲ) ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ catering ʃɲɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ,
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ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ ɶɿɲ ʏɻ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲ ʅʊʆʉ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ, ʅɸ
ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʐʖʊʆ ɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ʃɿʆɼʍɸʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɷɸʇʀʘʍɻʎ), ɴ)
ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ,
ɲʆɲʗʐʃʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɲʔɹ ʏʘʆ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆ,
ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ.

x

ȳ. Ɉɲ ʋɲʌʊʆʏɲ ʅɹʏʌɲ ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʉɿʆʉʋʉɿɸʀʘʆ ɸʔʊʍʉʆ ʍɸ ɲʐʏɳ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʇɸʆɳɶɻʍɻ ʅɸ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʏɻʆ
ʉɿʆʉɶʆʘʍʀɲ ɼ ʏɻ ɶɸʐʍɿɶʆʘʍʀɲ.

x

ȴ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ, ɲʆɲʗʐʃʏɻʌʀʘʆ,
ʃɲʔɹ ʍɸ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆ ʃɲɿ
ɲɸʌʉɷʌʉʅʀʘʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ʅʊʆʉ
ʏʉʐʎ ɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎ/ʏɲʇɿɷɿʙʏɸʎ, ʐʋʊ ʏɿʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ 18 ʃɲɿ
38, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ
ʋɸʄɳʏɸʎ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ɼ
ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ʐʋʊ
ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʃɲɿ
ɲʆɻʄʀʃʉʐʎ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ ɷɸʃɲɸʋʏɳ
(17) ɸʏʙʆ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ɷɼʄʘʍɻʎ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9, ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ, ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ 1, 3, 4 ʃɲɿ 5 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ
ʃɲɿ ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ
ɲʋʉʔʐɶɼʎ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ
Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 2 ɹʘʎ 4, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ. ȵʋɿʋʄɹʉʆ,
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɸʇɼʎ:
ɲ) Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ɸʇɼʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (65%)
ʏɻʎ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌ.
2ɷ’ ʏɻʎ ʋɲʌ. Ȱ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 14 ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɉ1ɶ/ȳ.Ʌ/ʉɿʃ.47829/23.3.2017 ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶʉʑ ɉɶɸʀɲʎ (Ȳʚ 2161) ɸʋʀ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ ʘʔɹʄɿʅɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ (ɏȵ/1,3 ʏ.ʅ).
ɴ) Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ/ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ/ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ.
ɶ) Ȱʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʆɲʄʄɲɶɼ
ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ʍʏɲ ʏʌɲʋɹɺɿɲ.
ɷ) ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ
ʏʘʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 1 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱ, ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʋɸʄɳʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ, ɲʋʉʖʙʌɻʍɻ
ʃɲɿ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ.
ȵɿɷɿʃʙʎ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʔɹʌɸɿ ʅɳʍʃɲ ʅʊʆʉ
ʐʗɻʄɼʎ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (FFP2 ɼ
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N95) ɼ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ɷɿʋʄɼ ʅɳʍʃɲ (ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ
ʃɲɿ ʐʔɲʍʅɳʏɿʆɻ).
o Ƀɿ ʀɷɿɸʎ ʘʎ ɳʆʘ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,
ʉɿ ʀɷɿʉɿ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʀ ʃɲʆʊʆɸʎ ʃɲɿ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ catering ʃɲɿ ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ ʍʏʉʐʎ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ʏʘʆ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆ
ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ ɶɿɲ ʏɻ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲ ʅʊʆʉ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ, ʅɸ
ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʐʖʊʆ ɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ʃɿʆɼʍɸʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɷɸʇʀʘʍɻʎ.

x

ȵ. ɇʏɲ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ ʏʉʐ ɸʆʊʎ (1) ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʖʙʌʘʆ ɸʇ ɲʐʏʙʆ,
ʃɲʏ’ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ, ʅɸ ʏɻʆ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʍɼʅɲʆʍɻ, ʅɸ ʃʉɿʆʊ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ
ʋɸʄɲʏʙʆ) ɲʅɿɶʙʎ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ʋʄɼʌʘʎ ɼ ʆʉʍɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʅɸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ 1, 3, 4 ʃɲɿ 5
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ
ɲʋʉʔʐɶɼʎ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ
Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 2 ɹʘʎ 4, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ
ɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ:
ɲ) Ȱʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʆɲʄʄɲɶɼ
ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ʍʏɲ ʏʌɲʋɹɺɿɲ.
ɴ) ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ
ʏʘʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 1 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱ, ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʋɸʄɳʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ, ɲʋʉʖʙʌɻʍɻ
ʃɲɿ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ.
ȵɿɷɿʃʙʎ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʔɹʌɸɿ ʅɳʍʃɲ ʅʊʆʉ
ʐʗɻʄɼʎ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (FFP2 ɼ
N95) ɼ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ɷɿʋʄɼ ʅɳʍʃɲ (ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ
ʃɲɿ ʐʔɲʍʅɳʏɿʆɻ).
ɶ) Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (self-
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.

17.

Ʌɲɿɷʊʏʉʋʉɿ

x

ɇɈ. Ƀɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away),
ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ ʃɲɽ’ ʉɷʊʆ
ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ (drive-through) ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ
ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌɲʅʉʆɼ ʋɸʄɲʏʙʆ ʍʏʉʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ
ʖʙʌʉ ɸʐɽʑʆɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɲʐʏʙʆ ʃɲɿ
ʖʘʌʀʎ ʆɲ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ ʆʊʍɻʍɻʎ ɼ ɷɼʄʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ/ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ.

x

ȷ. ɇʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʍɻʅɸʀʉʐ
ʊʋʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ ʅʋɲʌ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɷʑʉ (2) ʍʃɲʅʋʊ ʅɲɺʀ ʃɲɿ ʏɻʌɸʀʏɲɿ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ɸʋʊʅɸʆɻ ɷʐɳɷɲ ʍʃɲʅʋʊ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʋɲɿɷʊʏʉʋʘʆ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉ ʖʙʌʉ ʅɸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ, ʐʋʊ ʏɻʆ
ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʘʆ ɲʃʊʄʉʐɽʘʆ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌʘʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ:

Oɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʋʉʐ ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʏʉʐʎ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʃɲɿ
ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 14,
ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

o ȶʆɲ (1) ʋɲɿɷʀ ɲʆɳ 5 ʏ.ʅ.
o ȵʀʍʉɷʉʎ ɲʆɻʄʀʃʘʆ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4)
ɹʘʎ ʃɲɿ ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ʅɸ
ɲʌʆɻʏɿʃʊ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ
(self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3
ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
o Ƀɿ ɸʆɼʄɿʃʉɿ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ
COVID-19 (PCR ɼ rapid test),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʋɲɿɷʊʏʉʋʘʆ ʍɸ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ʅɸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ, ʐʋʊ ʏɻʆ
ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʘʆ ɲʃʊʄʉʐɽʘʆ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌʘʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ:
o ȶʆɲ (1) ʋɲɿɷʀ ɲʆɳ 5 ʏ.ʅ.
o Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ
ʃɲɿ ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ,
ɷɼʄʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
o ȸ ɸʀʍʉɷʉʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʐʆʉɷʉʑʎ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅʊʆʉ
ʍɸ ʊʍʉʐʎ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.
o ȳɿɲ ʏɲ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉɿ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʀ ʊʌʉɿ ʍɸ
ʐʋɲʀɽʌɿʉ ɼ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ 16 ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ (ɸʍʏʀɲʍɻ).

18.

ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ

x

ɏʎ ʋʌʉʎ ʏɲ ʅɹʍɲ ʅɲɺɿʃɼʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
[ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ (ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɲʍʏɿʃʙʆ ȾɈȵȿ ɼ ȾɈȵȿ Ȱȵ, ʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆ ȾɈȵȿ ɼ
ȾɈȵȿ Ȱȵ, ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɻʏɿʍʏʙʆ ɳɶʉʆʘʆ ɶʌɲʅʅʙʆ), ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ
ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ʋɸʌɿɼɶɻʍɻʎ ʋʊʄɸʘʆ ɲʆʉɿʃʏʉʑ ɼ ʃʄɸɿʍʏʉʑ
ʏʑʋʉʐ, ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɷɻʅʉʏɿʃɼʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆʀɲʎ,
ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ɃȰɇȰ Ȱȵ ʃɲɿ ɃȰɇȺ
Ȱȵ, ʅɹʍɲ ʍʏɲɽɸʌɼʎ ʏʌʉʖɿɳʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ
ɇɈȰɇɉ Ȱȵ, ʍɿɷɻʌʊɷʌʉʅʉʎ, ɲʆɲɴɲʏɼʌɸʎ
(ʏɸʄɸʔɸʌʀʃ)], ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʅɹɶɿʍʏɻ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʉɶɷʊʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (85%)
ʃɲɿ ʅɸ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʐʗɻʄɼʎ
ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (FFP2 ɼ Ɂ95) ɼ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ɷɿʋʄɼʎ ʅɳʍʃɲʎ (ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼʎ ʃɲɿ
ʐʔɲʍʅɳʏɿʆɻʎ).

x

ɲ) ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9, ɼ

ɀɹʖʌɿ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ
ʍɸ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʉʖɼʅɲʏɲ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ
(ȵ.Ȼ.ɍ.) ɹʘʎ ɸʋʏɳ (7) ɽɹʍɸʘʆ.

x

ɴ) ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.

ɀɹʖʌɿ ɸʋʏɳ (7) ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ ʍɸ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʉʖɼʅɲʏɲ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ (ȵ.Ȼ.ɍ.)
ɹʘʎ ɸʆʆɹɲ (9) ɽɹʍɸʘʆ.

x

ɀɹʖʌɿ ʏʌʀɲ (3) ɳʏʉʅɲ ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ ʍʏɲ
ɷɿʋʄʉʃɳʅʋɿʆɲ, ʅɿʃʏɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ʏʑʋʉʐ ȲȰɁ
ʉʖɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʃʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʐʋ’ ɲʌ. 61512/2900/11.12.2002 ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶʉʑ ɀɸʏɲʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ (Ȳ’
1548).

x

ɀɹʖʌɿ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʋɿɴɳʏɸʎ, ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ
ʍɸ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʉʖɼʅɲʏɲ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ

- Ƀɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃʉʀ/ʋʉʍʉʏɿʃʉʀ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ
ʍʏɿʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏʉʆ
ʏʊʋʉ/ʍɻʅɸʀʉ ɲʆɲʖʙʌɻʍɻʎ ɼ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ
ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ.
- ȳɿɲ ʏɿʎ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ,
ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ
IV ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ
ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x

x

Ƀɿ ʏɲʇɿɷɿʙʏɸʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʐʋʊ
ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ, ɲʍʖɹʏʘʎ
ʋʌʉʉʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʅɸ ʊʄɲ ʏɲ ʅɹʍɲ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʃʏɸʄʉʑʆ
ɷɿɲɷʌʉʅɹʎ ʊʋʉʐ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ
ɸʋɿɴʀɴɲʍɻʎ ɼ ɲʋʉɴʀɴɲʍɻʎ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏɻʎ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ ʊʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɹɷʌɲ ʏʉʐʎ, ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ:

Ƀɿ ʏɲʇɿɷɿʙʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʐʋʊ
ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ, ɲʍʖɹʏʘʎ
ʋʌʉʉʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʅɸ ʊʄɲ ʏɲ ʅɹʍɲ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʃʏɸʄʉʑʆ
ɷɿɲɷʌʉʅɹʎ ʊʋʉʐ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ
ɸʋɿɴʀɴɲʍɻʎ ɼ ɲʋʉɴʀɴɲʍɻʎ
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ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏɻʎ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ʏɻʆ ɹɷʌɲ ʏʉʐʎ, ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍɸ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ
COVID-19 (PCR ɼ rapid test),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9, ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃɳ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
ʋ.ɷ. 84/2001 (Ȱ’ 70), ɼ ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ʃʄɿʆɿʃɹʎ ɼ ʍɸ ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ ɼ ʍɸ
ɿɷɿʙʏɻ ɿɲʏʌʊ, ʅɸ ɷɿʃɼ ʏʉʐʎ ɷɲʋɳʆɻ.

x

Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ
ʃɲɿ ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ,
ɷɼʄʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

Ʉʋʉʐ ɷɸʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ɿɷɿʘʏɿʃɳ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ ɼ
ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ ʃʄɿʆɿʃɹʎ ɼ ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ ɼ
ɿɷɿʙʏɸʎ ɿɲʏʌʉʀ, ʉɿ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʀ
ɹʄɸɶʖʉɿ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ
ɷɻʅʉʏɿʃɳ ɿɲʏʌɸʀɲ ʃɲɿ
ɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ.

x

Ɉɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ
(ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʆʊʍɻʍɻʎ,
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ʃɲɿ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ)
ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʏɲʇɿɷɿʙʏɸʎ
ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃɳ ʅɸ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ ɼ ɷʀʋʄʘʅɲ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ɼ
ɷɿɲɴɲʏɼʌɿʉ ɼ ɳʄʄʉ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ
ʏɲʐʏʉʋʌʉʍʘʋʀɲʎ ʋʌʉʎ ɲʐʏɳ, ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏʘʆ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ ʏʉʐʎ ʃɲɿ
ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʋɿɴʀɴɲʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɲ ʘʎ
ɳʆʘ ʅɹʍɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ, ɲʋʊ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏɻʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ/ɸʏɲɿʌʀɲʎ ɼ ɲʋʊ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɸʏɲɿʌɿʙʆ ʔʑʄɲʇɻʎ
(security).

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
(ȵ.ȴ.ɍ., ȵɿɷɿʃɼʎ ɀʀʍɽʘʍɻʎ) ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ
ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ (ȵ.Ȼ.ɍ.) ʉʖɼʅɲʏɲ ʅɸ ʉɷɻɶʊ
ʏʉʐ ʆ. 4093/2012 (Ȱ’ 222) ɹʘʎ ɸʋʏɳ (7)
ɽɹʍɸʘʆ.

x

ɀɹʖʌɿ ɸʋʏɳ (7) ɸʋɿɴɳʏɸʎ, ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ ʍɸ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʉʖɼʅɲʏɲ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ (ȵ.ȴ.ɍ.
ȵɿɷɿʃɼʎ ɀʀʍɽʘʍɻʎ) ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ
ɍʌɼʍɻʎ (ȵ.Ȼ.ɍ.) ʉʖɼʅɲʏɲ ʅɸ ʉɷɻɶʊ ʏʉʐ ʆ.
4093/2012 ɹʘʎ ɸʆʆɹɲ (9) ɽɹʍɸʘʆ.

x

ȸ ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʏʉʐ ʉʌʀʉʐ ɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ʍʏʉ ʊʖɻʅɲ
ɸʋɿɴɲʀʆʉʐʆ ɲ) ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶʉʆɸʀʎ ʅɸ ʏɲ
ʏɹʃʆɲ ʏʉʐʎ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ ʏɹʃʆɲ
ɸʀʆɲɿ ɸʆɼʄɿʃɲ, ɻ ɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻ ʏɻʎ ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ
ɲʐʏɼʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ɳʄʄʉʐ ɸʋʀʍɻʅʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʐ
(ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ɼ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ʉɷɼɶɻʍɻʎ) ɼ ɴ)
ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ʖʌɼɺɸɿ ɴʉɼɽɸɿɲʎ ɲʋʊ ɷɸʑʏɸʌʉ
ɸʋɿɴɳʏɻ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɼ ʏʉʐ.

x

ɀɲɽɻʏɹʎ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ʏɲʇʀ ʍɸ ʅɻ
ɲʍʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ, ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɳɴɲʍɻ ʏʉʐʎ ʍʏʉ
ʍʖʉʄɸʀʉ, ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʅɸʏɲʃɿʆɻɽʉʑʆ ʅɹʖʌɿ
ʃɲɿ ʏɹʍʍɸʌɲ (4) ɳʏʉʅɲ, ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ
ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʏʉʐ
ʍʖʉʄɸʀʉʐ. ȸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ
ɸɷɲʔʀʉʐ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ, ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ, ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʍɸ ʅɻ ɲʍʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ, ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿ ɸʀʏɸ ʅɸ ʏɲʇʀ
ɸʀʏɸ ʅɸ ʊʖɻʅɲ ɸʆʊʎ ɸʃ ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ.

x

ȵʇɲʀʌɸʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʅɳʍʃɲʎ
ʍɸ ȵ.Ȼ.ɍ. ʊʏɲʆ ɸʋɿɴɲʀʆʉʐʆ ʅʊʆʉ ʉ/ɻ ʉɷɻɶʊʎ,
ʍʑɺʐɶʉɿ/ʍʐʅɴɿʉʑʆʏɸʎ ʃɲɿ ʍʐɶɶɸʆɸʀʎ ɲ’ ʃɲɿ ɴ’
ɴɲɽʅʉʑ.

x

1. Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ –
ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ ʋʄʉʀɲ: ɲ) ʅɹʖʌɿ ʋʉʍʉʍʏʊ
ʉɶɷʊʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (80%) ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ɲʌɿɽʅʉʑ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ ɼ ʅɹʖʌɿ
ʋʉʍʉʍʏʊ ʉɶɷʊʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (85%) ʏʉʐ
ɲʌɿɽʅʉʑ ɲʐʏʉʑ, ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɷɿɲɽɹʏɸɿ
ʃɲʅʋʀʆɸʎ. ȸ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʉʑ ʏʑʋʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸʆɼʆʏɲ
ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (50%).
ɴ) ɇʏɿʎ ʃɲʅʋʀʆɸʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʃɲɿ ʋʄɻʌʘʅɳʏʘʆ
ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ɸʆɷɿɲɿʏʙʆʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɹʍʍɸʌɲ (4)
ɳʏʉʅɲ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ɸʀʏɸ
ʍʑɺʐɶʉɿ/ʍʐʅɴɿʉʑʆʏɸʎ, ʍʐɶɶɸʆɸʀʎ ɲ’ ɼ ɴ’
ɴɲɽʅʉʑ ɸʀʏɸ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ ʅɸʏɳ ʏʉʐ
ʍʐʆʉɷʉʑ ʏʉʐʎ, ʍɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ɷɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɷʐʉ (2) ʅɸʅʉʆʘʅɹʆʉɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ɼ ʅɹʄɻ
ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ.
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
2. Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ - ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ ʏɲʖʑʋʄʉɲ, ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ-ʏɲʖʑʋʄʉɲ ʃɲɿ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ-ʐɷʌʉʋʏɹʌʐɶɲ: ɲ) ʅɹʖʌɿ ʋʉʍʉʍʏʊ
ʉɶɷʊʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (80%) ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ɲʌɿɽʅʉʑ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ, ɸɳʆ ɲʐʏɳ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʔʀʄʏʌɲ ʏʑʋʉʐ HEPA (High Efficiency
Particulate Air) ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɴɸɴɲɿʙʆʉʆʏɲɿ, ʅɸ
ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ, ʏʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʃɲɿ
ʏʘʆ ʋʄʉɿɳʌʖʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ
ʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃɼʎ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɲʐʏʙʆ, ɻ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲɿ ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐʎ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ. ɀɸ ʅɹʌɿʅʆɲ
ʏʉʐ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ, ʏʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʋʄʉɿɳʌʖʘʆ ʃɲʏɲʌʏʀɺɸʏɲɿ ʍʖɹɷɿʉ ʃɳʄʐʗɻʎ
ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʉʑ ʏʑʋʉʐ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ʋʄʉʀʉ ʃɲɿ
ɴ) ʅɹʖʌɿ ʋʉʍʉʍʏʊ ʋɸʆɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (50%)
ɸʔʊʍʉʆ ʍʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋʄʉʀɲ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ʋɸʌ. (ɲ).
3. Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʋʄʉʀɲ,
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ – ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ ʋʄʉʀɲ, ʄɳʆʏɺɸʎ,
ɽɲʄɳʍʍɿɲ ʏɲʇʀ, ʅɿʃʌɳ ʍʃɳʔɻ, ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃɳ ʋʄʉʀɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ, ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ ʋʄʉʀɲ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɻʅɸʌʊʋʄʉɿɲ,
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʍɻʅɲʀɲʎ, ɻ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʃɲɿ ɻ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ɲʐʏɹʎ.
4. Ƀɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ, ʉɿ ʋʄʉʀɲʌʖʉɿ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ
ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ, ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʋɿɴʀɴɲʍɻ, ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʏɲʇɿɷɿʉʑ ʃɲɿ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɲʋʉɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿɴɲʏʙʆ, ʆɲ
ʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʋʌʉʎ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ʅɹʏʌɲ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʃɲɿ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ – ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ ʋʄʉʀɲ ʋʉʐ
ɸʃʏɸʄʉʑʆ ɽɲʄɳʍʍɿɸʎ ɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ, ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɲ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ
Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
https://www.ynanp.gr/el/.
5. ȳɿɲ ʏɲ ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿɲ, ʏɲ ɿɷɿʘʏɿʃɳ ʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ʋʄʉʀɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ, ʏɲ ɿɷɿʘʏɿʃɳ
ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ʋʄʉʀɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʍɻʅɲʀɲʎ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʉʑʎ ʋʄʊɸʎ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ȵʋɿʃʌɳʏɸɿɲ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʃɸʀʆɲ ʋʉʐ ʃɲʏɲʋʄɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʃɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ
ɻʅɸʌʊʋʄʉɿɲ ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʘʆ
Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 6 ʃɲɿ 7, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x
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ɸʏɲɿʌʀɸʎ ʅɸ ʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ʏʉʐ ɸɿʍɿʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɸʋɿʍʑʆɲʗɻ ʏʘʆ ʗɻʔɿɲʃʙʆ ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ ʏɻʎ

Τεύχος B’ 607/12.02.2022

Ȱ/Ȱ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɲʌɿʍʏɸʌɼʎ ʍʏɼʄɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʋʏɿʃɳ ɲʋʊ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʍɸ
ɲɸʌʉɷʌʊʅɿɲ.
2. Ƀɿ ʏɲʇɿɷɿʙʏɸʎ ʋʌʉʎ ȵʄʄɳɷɲ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ
ʐʋɻʃʉʊʏɻʏɲʎ, ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ
ʍʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʔʊʌʅɲ
Passenger Locator Form (PLF) ɻ ʉʋʉʀɲ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ʋʑʄɻʎ
https://travel.gov.gr.
3. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻʎ ʏʘʆ
ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ ʏɻʎ ɲʌɿʍʏɸʌɼʎ ʍʏɼʄɻʎ ɲʋʊ
ɲʄʄʉɷɲʋʊ ʍɸ ɳʄʄɻ ɶʄʙʍʍɲ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ
ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ɼ ɲɶɶʄɿʃɼʎ, ʉ ɹʄɸɶʖʉʎ ɸʆɲʋʊʃɸɿʏɲɿ
ʍʏɻʆ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɼ ɸʏɲɿʌʀɲ.
4. Ƀɿ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ, ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɿɴʀɴɲʍɻ, ʃɲʏɳ
ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʏɲʇɿɷɿʉʑ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɲʋʉɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿɴɲʏʙʆ, ʆɲ
ʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʋʌʉʎ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ʅɹʏʌɲ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɲ
ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ https://www.ypa.gr.

x

19.

Ȱɽʄɻʏɿʍʅʊʎ (ɲɶʙʆɸʎ, ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ)
Ƀɿ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʍɻʅɸʀʉʐ
ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ɶɿɲ ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʃʏʊʎ ʘʌʉʄʉɶʀʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʍʖʉʄɸʀʘʆ, ȰȵȻ ʃɲɿ ʋɳʍɻʎ
ʔʑʍɸʘʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɷʉʅʙʆ.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɸʋɿɴɳʏɻʎ ɷɸʆ ʔɹʌɸɿ ʅɳʍʃɲ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ,
ɷɸʆ ʏʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʍʏʉ ʅɹʍʉ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ.

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ʐʋʊ ʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:

x

Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘ ʉɷɻɶʀɸʎ, ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ɶɿɲ ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ ʃɲɿ
ɲɶʙʆɸʎ ʃɲɿ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɲʏʉʅɿʃʙʆ
ɲɽʄɻʅɳʏʘʆ, ʊʋʘʎ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
https://gga.gov.gr/component/content/
article/278-covid/2981-covid19-sports

40

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɲʆʉɿʃʏʙʆ ʃɲɿ ʃʄɸɿʍʏʙʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɲʋʊ
ɲɽʄʉʑʅɸʆʉʐʎ, ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ɼ
ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ɴɳʍɸɿ
ʏʘʆ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 [ɼ ɲʆɻʄʀʃʉʐʎ
ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ
ʃɲʏʊʋɿʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (PCR ɼ
rapid test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9], ɶɿɲ ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲɶʙʆɸʎ,
ʉʅɲɷɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ɲɽʄɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ʃɲʄʄɿɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɸʎ ɲʋʊ ʏɻ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ʉʅʉʍʋʉʆɷʀɸʎ
ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ,
ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉɷɻɶɿʙʆ ʋʉʐ
ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ. Ƀɿ ɲɽʄʉʑʅɸʆʉɿ
ʋʉʐ ɷɸʆ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ ʆʊʍɻʍɻʎ, ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʋɲʌ. 2
ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ, ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʍʏɿʎ ɲʆʉɿʃʏɹʎ
ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ʃɲʏʊʋɿʆ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ
ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid test)
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʅʀɲ (1) ʔʉʌɳ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ, ʅɸ
ɴɳʍɻ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʋʉʐ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɲʆʉɿʃʏʙʆ ʃɲɿ ʃʄɸɿʍʏʙʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ
ʃɲɿ ɲɶʙʆɸʎ ɲʋʊ ɲɽʄɻʏɹʎ ʍʘʅɲʏɸʀʘʆ, ʍʏɲ
ɲʏʉʅɿʃɳ ʃɲɿ ʉʅɲɷɿʃɳ ɲɽʄɼʅɲʏɲ, ʋʉʐ
ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏʉ ʖɲʅɻʄʊ, ʖɲʅɻʄʊ-ʅɸʍɲʀʉ,
ʅɸʍɲʀʉ ʃɲɿ ʐʗɻʄʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎ,
ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ,
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19
(PCR ɼ rapid test) ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʉɷɻɶʀɸʎ ʋʉʐ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ. ȸ
ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʍɸ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19
ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʋʌʉʋʉʆɻʏɹʎ
ʍʘʅɲʏɸʀʘʆ. Ȱʋʊ ʏʉʆ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ, ɶɿɲ
ɲɶʙʆɸʎ ɼ ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ, ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʊʍʉɿ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɼ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9. ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɲɽʄɻʏɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉʋʉʆɻʏɹʎ ʍʘʅɲʏɸʀʘʆ ʋʉʐ
ɸʀʆɲɿ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ
ʄʉʀʅʘʇɻʎ ʏʉʐ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʉʑ ɼ ɳʄʄɲ
ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID19 ɼ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍʏɸʆɹʎ ɸʋɲʔɹʎ
ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ, ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʆ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʅɸ ʏɸʍʏ ɲʆʏɿɶʊʆʉʐ
ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɲʃɲɷɻʅɿʙʆ ʍɸ
ʍʏɲɽɸʌɳ ɶʃʌʉʐʋ ɹʘʎ ɷɹʃɲ (10) ɲʏʊʅʘʆ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʋʉʐ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʋʉɷʐʏɻʌʀʘʆ ɶɿɲ
ɲɽʄɻʏɹʎ ʃɲɿ ɲɽʄʉʑʅɸʆʉʐʎ ʅɸ ʏɿʎ ʃɳʏʘɽɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:

41

o

Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5)
ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ [ɹʆɲ (1)
ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 2 ʏ.ʅ.].

o

ɍʌɼʍɻ ʏʉʐ ʋɸʆɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (50%)
ʏɻʎ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲɿʉʆɿʍʏɼʌʘʆ
(ʆʏʉʐʎ).
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
o

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐɶɸʀɲʎ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʉɷɻɶɿʙʆ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ.

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɽɸɲʏʙʆ ʍɸ
ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʉʅɲɷɿʃʙʆ
ɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃʙʆ ɲɽʄɻʅɳʏʘʆ ʍʏɿʎ ɸʇɹɷʌɸʎ ʍɸ
ɲʆʉɿʃʏɹʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʅɸ ʏɿʎ
ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
o Ȱʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ
ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ
ɽɸɲʏɹʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9. ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋɲʌʉʐʍʀɲʎ ʃɲɿ
ɲʆɻʄʀʃʘʆ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ ɷɸʃɲɸʋʏɳ
(17) ɸʏʙʆ ʃɲʏʊʋɿʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (PCR ɼ rapid test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
o Ƀɿ ʋɲʌɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆʉɿ ɽɸɲʏɹʎ ʆɲ ʅɻʆ
ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏʉ ɷɹʃɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (10%) ʏɻʎ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɸʇɸɷʌʙʆ ʃɲɿ ʏʉʆ ɲʆʙʏɲʏʉ
ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʖɿʄʀʘʆ (1.000).
o Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ [ɹʆɲ (1) ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 2
ʏ.ʅ.].
o ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʃɲɽ’ ʊʄɻ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʍʏɿʎ ɸʇɹɷʌɸʎ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɽɸɲʏʙʆ ʍɸ ɲɶʙʆɸʎ
ɲʏʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʉʅɲɷɿʃʙʆ ɲɽʄɻʅɳʏʘʆ, ʍɸ
ɲʆʉɿʃʏɹʎ ʃɲɿ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ʅɸ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ɹʘʎ ɷɹʃɲ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (10%) ʏɻʎ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʋɳʆʏʘʎ ʊʖɿ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ɲʋʊ ʖʀʄɿʉʐʎ (1.000) ɽɸɲʏɹʎ.
o ȸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋɲʌʉʐʍʀɲʎ ɽɸɲʏʙʆ
ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ɽɸɲʏɹʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʃɲɿ ɹʘʎ ʋɹʆʏɸ
ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (5%) ʏʉʐ ɸʋɿʏʌɸʋʏʉʑ ɲʌɿɽʅʉʑ
ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ ʅɻ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ʃɲɿ ʅɻ
ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ɲʆɼʄɿʃʉʐʎ. Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ
ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (PCR ɼ rapid test),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9,
ɼ ʅɸ ɷɼʄʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test), ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀ
ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ɲɶʙʆɲ.
o Ƀ ɹʄɸɶʖʉʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸɿʍʊɷʉʐʎ ʏʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʗɻʔɿɲʃɼʎ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ɶɿɲ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, PCR ʃɲɿ rapid
tests ʃɲɿ, ʊʋʉʐ ʐʋɳʌʖɸɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ,

42
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏʉʐ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸɿʍɿʏɻʌʀʉʐ.
o ȸ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʃɲɽ’
ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʍʏʉ ɶɼʋɸɷʉ.

x

ȵɿɷɿʃʙʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɲɶʙʆʘʆ ʏʉʐ
final 4 ʏʉʐ Ⱦʐʋɹʄʄʉʐ ȵʄʄɳɷɲʎ
Ⱦɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ Ȱʆɷʌʙʆ ʍʏʉ Ɂɹʉ Ⱦʄɸɿʍʏʊ
ȳʐʅʆɲʍʏɼʌɿʉ ȸʌɲʃʄɸʀʉʐ (Ⱦʌɼʏɻʎ) ʍʏɿʎ 18 ʃɲɿ
20 Ɍɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ 2022 ʋʉʐ ɷɿʉʌɶɲʆʙʆɸʏɲɿ
ɲʋʊ ʏɻʆ ȵʄʄɻʆɿʃɼ Ƀʅʉʍʋʉʆɷʀɲ
Ⱦɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ (ȵɃȾ) ʅɸ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ɶɻʋɹɷʉʐ ʏʉʐʎ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷɸʎ
(2.000) ʔɿʄɳɽʄʉʐʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʊ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʏɻʎ
ȵɃȾ, ʊʋʘʎ ɲʆɲʌʏɳʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
https://gga.gov.gr/component/content/article/
278-covid/2981-covid19-sports, ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ
ɶɿɲ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ
ʃɲʏɳ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ɽɸɲʏɹʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʃɲɿ ɹʘʎ ʋɹʆʏɸ
ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (5%) ʏʉʐ ɸʋɿʏʌɸʋʏʉʑ ɲʌɿɽʅʉʑ
ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ ʅɻ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ʃɲɿ ʅɻ
ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ɲʆɼʄɿʃʉʐʎ. Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ
ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (PCR ɼ rapid test),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɼ
ʅɸ ɷɼʄʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test), ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀ ʏɻʆ
ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ɲɶʙʆɲ.

x

Ƀɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ʍʏʉʐʎ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ
ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʏʘʆ ɲɶʙʆʘʆ, ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ
ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9,
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19
(PCR ɼ rapid test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ɲɶʙʆʘʆ
ʅɲɺɿʃʉʑ ɲɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ɸʃʏʊʎ ʍʏɲɷʀʘʆ (ɸʃʏʊʎ
ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ),
ʖʘʌʀʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʍʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ
ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ, ʅɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ ɸɶɶʌɲʔɹʎ
ɲʐʏʙʆ ʃɲɿ ʅɸ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʋʉʍʉʍʏʉʑ
ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ɹʘʎ ɸʆɸʆɼʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (95%) ʅɸ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ
ʃɲɿ ʋʉʍʉʍʏʉʑ ɹʘʎ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (5%) ɶɿɲ
ʅɻ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʅɸ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɲʌʆɻʏɿʃʊ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ
(PCR ɼ rapid test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9 ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉɷɻɶɿʙʆ ʋʉʐ
ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ. ɇʏʉ ɲʆʘʏɹʌʘ
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ʋʉʍʉʍʏʊ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (5%)
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʉɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ,
ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (PCR ɼ rapid test), ɼ ʅɸ
ɷɼʄʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ
4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

20.

21.

ȳʐʅʆɲʍʏɼʌɿɲ

Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʌʉʔʀʅʘʆ (ʋ.ʖ. ʍʉʑʋɸʌ
ʅɳʌʃɸʏ, ʅʀʆɿ ʅɳʌʃɸʏ, ʔʉʑʌʆʉɿ,
ʃʌɸʉʋʘʄɸʀɲ, ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ,
ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲ, ʃɳɴɸʎ), ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ,
ʋʌɲʏɼʌɿɲ ʐɶʌʙʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ, pet shop,
ʃɲɽɲʌɿʍʏɼʌɿɲ, ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʋʙʄɻʍɻʎ
ʃɲʋʆɿʃʙʆ/ɲʏʅɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɷʉʃɿʅɲʍɿʙʆ ʏʉʐ ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ ɇʙʅɲʏʉʎ-ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ
Ȱʃʏʉʔʐʄɲʃɼʎ ʍɸ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ Ɂɲʐʏɿʃʙʆ ȴʉʃʀʅʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ɸʋɸɿɶʉʐʍʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ
ʃɲʏɳʏɲʇɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ. Ƀɿ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ
ɼ ʆʊʍɻʍɻʎ ʍɸ ɿʍʖʑ ɼ ʆɲ ɹʖʉʐʆ PCR ʏɸʍʏ ɸʆʏʊʎ
ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ɷʑʉ (72) ʘʌʙʆ ʋʌʉ ʏɻʎ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ ʏʘʆ ɷʉʃɿʅɲʍɿʙʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ ʍʏʉʐʎ
ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ.

x

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʋʌʊʍʘʋɲ
ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ɼ ʆʉʍɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ
3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ, ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʏʉʐ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 11, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ, ʐʋʊ ʏɻʆ
ɹʆʆʉɿɲ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʍʏʉʆ ʃʑʌɿʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ (ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɴʉɻɽɻʏɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ,
ɲʋʉɽɼʃɸʎ, ɶʌɲʔɸʀɲ, ʖʙʌʉɿ ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ).
ȵɿɷɿʃʙʎ ʍʏɲ ʍʉʑʋɸʌ ʅɳʌʃɸʏ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʐʗɻʄɼʎ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (FFP2 ɼ Ɂ95) ɼ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ
ɷɿʋʄɼʎ ʅɳʍʃɲʎ (ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼʎ ʃɲɿ
ʐʔɲʍʅɳʏɿʆɻʎ).

ȸ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ʏʌʉʔʀʅʘʆ (take
away) ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʐʋʊ ʏʉʐʎ ʀɷɿʉʐʎ
ʊʌʉʐʎ ʐʋʊ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ 16.
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22.

23.
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ȿɲʁʃɹʎ ɲɶʉʌɹʎ [ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʃɲɿ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ɲɶʉʌʙʆ]

Ȱɶʉʌɹʎ ʏʘʆ ɳʌɽʌʘʆ 37 ʃɲɿ 38 ʏʉʐ ʆ.
4497/2017 (Ȱʚ 171)
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x

ȵɿɷɿʃʙʎ ʍʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʏɻʌɸʀʏɲɿ,
ʃɲʏɳ ʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 2 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ,
ɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɸʆʊʎ (1) ɲʏʊʅʉʐ ɲʆɳ 9 ʏ.ʅ..

x

ȵɿɷɿʃʙʎ ʍʏɲ ʍʉʑʋɸʌ ʅɳʌʃɸʏ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ
ʋʙʄɻʍɻ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃʉʅʅʘʏɿʃɼʎ ɶɿɲ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʍɸ ʅɻ ɹʖʉʆʏɸʎ ɳɷɸɿɲ
ɲʍʃɼʍɸʘʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʃʉʅʅʘʏɼ-ʃʉʐʌɹɲ,
ɸʔʊʍʉʆ ɻ ʋʙʄɻʍɻ ɲʔʉʌɳ ʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ
ɲʋʊ ɷʑʉ (2) ʏɸʅɳʖɿɲ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʆɳ ʃʘɷɿʃʊ
ɸʀɷʉʐʎ ʃɲɿ ɲʆɳ ʋɸʄɳʏɻ. ȸ ʋʙʄɻʍɻ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ʏɸʅɲʖʀʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃʉʅʅʘʏɿʃɼʎ ɶɿɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ɲʆɳ
ʃʘɷɿʃʊ ʍɸ ʋɸʄɳʏɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʅɸ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɹʃɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐ
ʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ɸʋʀɷɸɿʇɻ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ.

x

ȵɿɷɿʃɼ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʍɸ ʏʌʉʖɼʄɲʏɲ ʃɲɿ ʅɻ
ʃɲʌʊʏʍɿɲ/ʃɲʄɳɽɿɲ, ʊʋʉʐ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ, ʅɸ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍʏɿʎ
ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʖʙʌʉʐ ɲɶʉʌʙʆ ɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆ ɲɶʉʌʙʆ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ʘʎ ʋʌʉʎ
ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ
ʏʘʆ ʋɳɶʃʘʆ.

x

Ȱʋʊʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ (1) ʅɹʏʌʉʐ ɸʃɲʏɹʌʘɽɸʆ ʏʘʆ
ʋɳɶʃʘʆ ʋʙʄɻʍɻʎ.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɲɶʉʌʙʆ ʏʘʆ ɳʌɽʌʘʆ 37 ʃɲɿ 38
ʏʉʐ ʆ. 4497/2017 (Ȱʚ 171), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ʍɻʅɸʀʉ 21 ɶɿɲ ʏɿʎ ʄɲʁʃɹʎ
ɲɶʉʌɹʎ.

x

ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ʉ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆʊʎ (1) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʋɳɶʃʘʆ ʋʙʄɻʍɻʎ ʊʏɲʆ ɲʐʏʉʀ ɸʀʆɲɿ ʅɹʌʉʎ
ʍʐʆɸʖʉʑʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʉɿ ʋɳɶʃʉɿ
ʏʘʆ ʋʘʄɻʏʙʆ ɷɿɲʖʘʌʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ʅɸ
ʍʐʅʋɲɶɼ ɸʄɲʔʌɳ ʖʘʌʀʍʅɲʏɲ.

x

ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʅʋʉʌʉʋɲʆɻɶʑʌɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʃʐʌɿɲʃɳʏɿʃɸʎ ɲɶʉʌɹʎ ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ʉɿ
ɲʃʊʄʉʐɽʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ:
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ȿɿɲʆɸʅʋʊʌɿʉ

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
o

ɀʉʆʉɷʌʊʅɻʍɻ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎ ʏʉʐ
ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ.

o

Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆʊʎ ɸʋɿʅɸʄɼʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ
ʖʙʌʉʐ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ ʅɸ ʅɹʌɿʅʆɲ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ, ʊʏɲʆ ɷɿɲʌʃɸʀ
ʋʄɹʉʆ ʏɻʎ ʅʀɲʎ (1) ɻʅɹʌɲʎ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʄɿɲʆɸʅʋʉʌʀʉʐ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ
ʃɹʆʏʌʘʆ (mall) ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆ ʖʘʌɿʙʆ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʑʋʉʐ "ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɸʆʏʊʎ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ" (shops in a shop),
ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ
ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʍʏʉ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ
rapid test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ʋʙʄɻʍɻ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃʉʅʅʘʏɿʃɼʎ ɶɿɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʍɸ ʅɻ
ɹʖʉʆʏɸʎ ɳɷɸɿɲ ɲʍʃɼʍɸʘʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ
ʃʉʅʅʘʏɼ-ʃʉʐʌɹɲ, ɸʔʊʍʉʆ ɻ ʋʙʄɻʍɻ ɲʔʉʌɳ ʍɸ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ɲʋʊ ɷʑʉ (2) ʏɸʅɳʖɿɲ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɲʆɳ ʃʘɷɿʃʊ ɸʀɷʉʐʎ ʃɲɿ ɲʆɳ ʋɸʄɳʏɻ. ȸ ʋʙʄɻʍɻ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ʏɸʅɲʖʀʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃʉʅʅʘʏɿʃɼʎ ɶɿɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ɲʆɳ
ʃʘɷɿʃʊ ʍɸ ʋɸʄɳʏɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʅɸ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɹʃɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐ
ʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ɸʋʀɷɸɿʇɻ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ.

x

ɇʏɻʆ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ Ȱʏʏɿʃɼʎ, ʋʄɻʆ ʏɻʎ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ȵʆʊʏɻʏɲʎ Ɂɼʍʘʆ, ʍʏɻʆ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ȴɼʅʉʐʎ Ʌɲʏʌɹʘʆ, ȸʌɲʃʄɸʀʉʐ
Ⱦʌɼʏɻʎ, ȿɳʌɿʍɲʎ, Ȳʊʄʉʐ, Ȼʘɲʆʆɿʏʙʆ ʃɲɿ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
Ɉʌɿʃʃɲʀʘʆ, ɶɿɲ ʏɿʎ ɻʅɹʌɸʎ ȴɸʐʏɹʌɲ ɹʘʎ
Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʏɿʎ 10:00 ʃɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɷɿɸʐʌʐʅɹʆʉʐ ʘʌɲʌʀʉʐ ɹʘʎ ʏɿʎ
21:00.

25.

Ⱦʉʅʅʘʏɼʌɿɲ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ
ʐɶɿɸɿʆɼʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ, ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ
ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ ʃɲɿ ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ,
ʅɲʆɿʃɿʉʑʌ, ʋɸʆʏɿʃɿʉʑʌ ʃɲɿ ʋɸʌɿʋʉʀɻʍɻ
ʆʐʖɿʙʆ), ʔʐʍɿʃɼʎ ɸʐɸʇʀɲʎ ʃ.ʄʋ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ,
ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ, ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ, ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ, ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʄʉʐʏʌʙʆ
(ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ, ʖɲʅɳʅ ʃ.ʄʋ.), ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʙʆ ʄʉʐʏʌʙʆ ʃɲɿ ɿɲʅɲʏɿʃʙʆ ʋɻɶʙʆ,
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʅɲʍɳɺ, ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ
ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʍʙʅɲʏʉʎ, ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ, ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʅɸ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ɸʐɸʇʀɲ, ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ (ʏɲʏʉʐɳɺ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)
ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʃɳʏʘɽɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ:
o

Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ
rapid test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

4

o

ȵɿɷɿʃʙʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʆɿʃɿʉʑʌ,
ʋɸʆʏɿʃɿʉʑʌ, ʋʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ
ʆʐʖɿʙʆ, ɲʆɳʋʏʐʇɻ ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʉʑ
ʋɸʏɳʍʅɲʏʉʎ ʏʑʋʉʐ plexiglass.

o

Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ʋʙʄɻʍɻ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃʉʅʅʘʏɿʃɼʎ ɶɿɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʍɸ
ʅɻ ɹʖʉʆʏɸʎ ɳɷɸɿɲ ɲʍʃɼʍɸʘʎ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʃʉʅʅʘʏɼ-ʃʉʐʌɹɲ, ɸʔʊʍʉʆ
ɻ ʋʙʄɻʍɻ ɲʔʉʌɳ ʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ɲʋʊ
ɷʑʉ (2) ʏɸʅɳʖɿɲ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʆɳ ʃʘɷɿʃʊ
ɸʀɷʉʐʎ ʃɲɿ ɲʆɳ ʋɸʄɳʏɻ. ȸ ʋʙʄɻʍɻ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ʏɸʅɲʖʀʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃʉʅʅʘʏɿʃɼʎ ɶɿɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ
ɲʆɳ ʃʘɷɿʃʊ ʍɸ ʋɸʄɳʏɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ
ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɹʃɷʉʍɻʎ ʏʉʐ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐ ʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ.

26.

ɇʐʆɹɷʌɿɲ/ȵʅʋʉʌɿʃɹʎ ɸʃɽɹʍɸɿʎ

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ
ʍɸ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ɸʇɼʎ ʃɲʆʊʆɸʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ:
o

Ⱦɲʆʊʆɸʎ ɸɿʍʊɷʉʐ ʏʉʐ ʃʉɿʆʉʑ:
-

ȸ ɸʀʍʉɷʉʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʍɸ ʊʍʉʐʎ
ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4)
ɹʘʎ ʃɲɿ ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ
ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ,
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ
4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

-

o
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ȳɿɲ ʏɲ ʏʌɲʋɹɺɿɲ ʍʐʍʃɹʗɸʘʆ
ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏɻʆ
ɸʍʏʀɲʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ
16.

Ʌʌʊʍɽɸʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ:
-

Ƀ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʊʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʅɸ
ɸɿʍʌʉɼ ʆʘʋʉʑ ɲɹʌɲ ʃɲɽ’ ʊʄɻ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɹʃɽɸʍɻʎ.

-

ɀʉʆʉɷʌʊʅɻʍɻ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎ ʏʉʐ
ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ.

-

ɇʑʍʏɻʅɲ ʃɲʏɲʅɹʏʌɻʍɻʎ ɲʏʊʅʘʆ.

-

Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ ʍʑʍʏɻʅɲ
ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ
ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʙʆ.

-

ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃɹʎ ɲʔʀʍɸʎ, banners,
roll-ups ʃɲɿ ʉɽʊʆɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʉʋʏɿʃʉɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ ʅɻʆʐʅɳʏʘʆ
ʅɸ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ
ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ.
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
-

27.

- ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ
- ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
- ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ʉɷɻɶʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
(ɇʖʉʄɹʎ/Ⱦɹʆʏʌɲ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɅȵȻ,
ȾȵȺȵɉɃ)
- ɇʖʉʄɹʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ (ɇȵȾȰɀ) ʃɲɿ ɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ Ƀɷɻɶʙʆ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ADR (ɇȵȾɃɃɀȵȵ)
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Ɉɲʃʏɿʃɹʎ ɷʀɶʄʘʍʍɸʎ ɻʖɻʏɿʃɹʎ
ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ ʅɻʆʐʅɳʏʘʆ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ
ʍɸ ɲʆʉɿʃʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ (ʐʋɲʀɽʌɿɲ), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ʍɻʅɸʀʉ 22 ɶɿɲ ʏɿʎ ʄɲʁʃɹʎ
ɲɶʉʌɹʎ.

x

ȴɿɸʇɲɶʘɶɼ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʅɸ ʐɴʌɿɷɿʃʊ ʏʌʊʋʉ
(ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃɲɿ ʅɹʍʘ ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ)
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʏʉʐ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 10, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ:
- ɀɲɽɻʅɳʏʘʆ ɽɸʘʌɻʏɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʊʄʘʆ
ʏʘʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉɷɿʃɼʎ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ
(Ʌ.ȵ.Ȼ.) ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ/ɸʋɿɴɲʏʙʆ
ʃɲɿ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ Ƀɷɻɶʉʑ ADR
ʃɲɿ ʏʉ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ȵʋɳʌʃɸɿɲʎ (Ʌ.ȵ.ȵ.) ʉɷɿʃʉʑ ʅɸʏɲʔʉʌɹɲ
ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʐʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱ.
- ɀɲɽɻʅɳʏʘʆ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʊʄʘʆ
ʏʘʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ
ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ ɷɿɲɷʉʖɿʃʙʆ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ
ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʉʖɼʅɲʏʉʎ ʅɸ
ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʋɲʔɼ ʉɿ ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉɿ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɽɸʘʌɻʏɿʃʙʆ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ, ɽɸʘʌɻʏɿʃʙʆ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ Ʌ.ȵ.Ȼ. ʃɲɿ ʏɻʎ
ɸɿɷɿʃɼʎ ɽɸʘʌɻʏɿʃɼʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃɼ
ɳɷɸɿɲ ȵ.ȴ.ɍ., ɶɿɲ ʏʉ Ʌ.ȵ.ȵ. ʉɷɿʃʉʑ ʅɸʏɲʔʉʌɹɲ
ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʐʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ɲʃʉʄʉʑɽʘʆ ʅɹʏʌʘʆ
ʍʏɿʎ ɲʀɽʉʐʍɸʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ:
- Ʌʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɳ ʏʉ
ɷʐʆɲʏʊʆ ɲʌɲɿʊʏɸʌɻ ʃɲɿ ʉʅʉɿʊʅʉʌʔɻ ʃɲʏɲʆʉʅɼ
ʏʘʆ ɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ.
- ɇʏɲɷɿɲʃɼ ʃɲɿ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʃɲɿ ɹʇʉɷʉʎ
ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ.
- Ȱɸʌɿʍʅʊʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ʄɸʋʏɳ ʏɻʎ ʙʌɲʎ
ʅɸʏɲʇʑ ɷɿɲɷʉʖɿʃʙʆ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ.
- Ȱʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ɽɹʍɸʘʆ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʃɲʏɳ ʏɲ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ
ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʅɸʏɲʇʑ ɷɿɲɷʉʖɿʃʙʆ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ.

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɷʉʃɿʅɲʍɿʙʆ
ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ɶɿɲ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ Ʌ.ȵ.Ȼ. ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ
ʏʘʆ ɲʃʉʄʉʑɽʘʆ:
- ɀɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ʋɲʌɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼ ɻ
ʅɸʏɲʔʉʌɳ ʏʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ɲʋʊ ʃɲɿ ʋʌʉʎ ʏʉʆ
ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ ʐʄʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ
ʏʘʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʃɲʆʊʆʘʆ ʋɸʌʀ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʄɻʔɽɸʀ ʄʊɶʘ
ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19.
- ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏʉʐ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʌʘʏɼʍɸʘʆ ɸʃʏʊʎ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ʉʖɼʅɲʏʉʎ.
- Ȱʋʉʄʑʅɲʆʍɻ, ʅɸʏɲʇʑ ɷɿɲɷʉʖɿʃʙʆ
ɷʉʃɿʅɲʍɿʙʆ, ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ʉʖɼʅɲʏʉʎ ʅɸ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸʋɲʔɼ ʉɿ
ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉɿ.

x

ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ Ȱɀ, Ȱ1, Ȱ2 ʃɲɿ Ȱ, ʉ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʔʉʌʙʆʏɲʎ ʏʉʆ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉ ɲʏʉʅɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃɲɿ
ʌʉʐʖɿʍʅʊ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʏʉʆ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉ ɸʋɸʆɷʑʏɻ (ʅʋʉʐʔɳʆ) ɼ/ʃɲɿ
ʋɲʆʏɸʄʊʆɿ, ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ
ɸʋɿɲɶʃʘʆʀɷʘʆ, ɸʋɿɶʉʆɲʏʀɷʘʆ ʃɲɿ
ɸʋɿʃɲʄɲʅʀɷʘʆ ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ Ƀɷɻɶʙʆ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ,
ʅɸ ʅɹʌɿʅʆɲ ʏʉʐ ʋɲʌɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼ,
ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʃɳɽɸ
ʖʌɼʍɻ.
- ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ Ȱɀ, Ȱ1, Ȱ2 ʃɲɿ Ȱ, ʉɿ
ɸʇɸʏɲʍʏɼʎ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎ ʍʏʉ ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ
ɸʋɿɴɲʏɿʃʊ ʊʖɻʅɲ ʃɳɽʉʆʏɲɿ ʍɸ ɷɿɲɶʙʆɿɲ ɽɹʍɻ,
ʋʌʉʎ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʅɹɶɿʍʏɻʎ ɷʐʆɲʏɼʎ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ.

x

0

Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʉɿ ʅɻ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ʃɲɿ ʅɻ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9
ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉɿ, ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɹʎ ʃɲɿ ɸʇɸʏɲʍʏɹʎ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 ɷʑʉ (2) ʔʉʌɹʎ
ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ (PCR ɼ rapid test) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9. ȵɿɷɿʃʙʎ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ʉɿ ʅɻ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ʃɲɿ ʅɻ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ
ɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3

6137

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6138

Ȱ/Ȱ

ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

Τεύχος B’ 607/12.02.2022

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19
(PCR ɼ rapid test) ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9.

28.

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɿɸʌʊɷʉʐʄʘʆ
Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲɿ ʅɹʏʌʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʉʀʃʘʆ
ɲʆʉʖɼʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 12,
ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

29.

ȷʘʉʄʉɶɿʃʉʀ ʃɼʋʉɿ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʉʀ ɴɿʊʏʉʋʉɿ

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test) ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ – ʋɸʄɳʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɸʀʆɲɿ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ
ʐʋʊ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.

x

Ƀɿ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ
rapid test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

30.

ɲ) ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ, ɴ) ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɸ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ, ɶ)
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ, ɷ)
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ (ʅɸ
ʃɸʌʅɲʏʉɷɹʃʏɻ), ɸ) ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʃɲʔɸʆɸʀʉ, ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɳ
ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɿʃɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ, ʍʏ) ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ, ɺ)
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʃɲɺʀʆʉ

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɲ) ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʐʖɸʌʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɴ) ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɸ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ, ʅɸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ (ʋʄɻʆ ʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ 2 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɲʐʏʉʑ) ʃɲɿ ʐʋʊ ʏɿʎ
ʃɳʏʘɽɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
o

Ʌʉʍʉʍʏʊ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ɸʃɲʏʊ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (100%)

o

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9
ɼ

1
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ
COVID-19 (PCR ɼ rapid test), ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʅʊʆʉ
ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉʄɿɶʊʄɸʋʏɻʎ
ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʏʉʐ ʋɸʄɳʏɻ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏʉʐ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ.
o

x

ȸ ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ
ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ (ʍɻʅɸʀʉ
16, Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ 2, 3 ʃɲɿ 4)

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɲ) ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ, ɴ) ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʃɲʔɸʆɸʀʉ, ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɳ ʃɲɿ
ʅɻʖɲʆɿʃɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ ɶ) ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ, ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ
ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ
3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ Ȱ (ʋʄɻʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 2 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
ɲʐʏʉʑ) ʃɲɿ ʐʋʊ ʏɿʎ ʃɳʏʘɽɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
o

Ʌʉʍʉʍʏʊ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ɸʃɲʏʊ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (100%)

o

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.

o

31.

Ȱʆɸʄʃʐʍʏɼʌɸʎ/Ⱦʐʄɿʊʅɸʆɸʎ ʃʄʀʅɲʃɸʎ

ȸ ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ
ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ (ʍɻʅɸʀʉ
16, Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ 2, 3 ʃɲɿ 4).

x

Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ (ʅɸ
ʃɸʌʅɲʏʉɷɹʃʏɻ), ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɺʀʆʉ ʃɲɿ ɃɅȰɅ
play ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ
ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 9, ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x

Ȱʆ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌʘʆ ɽɸʘʌɻɽɸʀ
ɲʆɲɶʃɲʀɲ, ɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ
ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ʊʌɿʉ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ ɸʇɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (60%) ʏɻʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɲʐʏʙʆ.

2
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33.

ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʄʉʑʆɲ ʋɲʌʃ

Τεύχος B’ 607/12.02.2022

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

x

Ɉɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʏɿʎ ʃʐʄɿʊʅɸʆɸʎ
ʃʄʀʅɲʃɸʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ʃɸʆɹʎ ɴɲɽʅʀɷɸʎ (ʍʃɳʄɸʎ).

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ȵʔʊʍʉʆ ʉɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʐʋʊ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ
ʏʘʆ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ,
ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ
ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid-test),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʅɸ ʏʉʐʎ ɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ:
o

Ƀɿ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9
ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ
COVID-19 (PCR ɼ rapid test),
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ
ʃɲɿ ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

3

o

Ȱʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4)
ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
ʙʍʏɸ ʆɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅɸɶɳʄʉɿ
ɷɿɳɷʌʉʅʉɿ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ.

o

ɀɸʏɳ ʏʉ ʋɹʌɲʎ ʃɳɽɸ ʃʑʃʄʉʐ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʍɻʅɸʀʘʆ ɸʋɲʔɼʎ ʏʘʆ ʋɲɿʃʏʙʆ ʅɸ ʏʉ
ʋɲɿʖʆʀɷɿ.

o

ȴʘʌɸɳʆ ɷɿɳɽɸʍɻ ʅɲʍʃʙʆ ʍɸ ʊʄʉʐʎ
ʏʉʐʎ ʋɲʀʃʏɸʎ.

o

Ȱʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2)
ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʃɸʌʅɲʏʉʔʊʌʘʆ
ɲʏʉʅɿʃʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ.
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ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ɷʘʅɲʏʀʘʆ
ɲʋʊɷʌɲʍɻʎ (escape rooms)

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

x

o

ȴɿɲɶʌɲʅʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʊʋʉʐ ʐʋɳʌʖɸɿ ʉʐʌɳ
ɲʆɲʅʉʆɼʎ.

o

ȴɿɲʌʃɼʎ ʐʋɸʆɽʑʅɿʍɻ ʏɻʎ ʏɼʌɻʍɻʎ
ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ/ʐɶɿɸɿʆɼʎ
ɲʋʊ ʏɿʎ ʅɿʃʌʉʔʘʆɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʏɿʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.

o

Ȱʋʉʔʐɶɼ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʍʏɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ
ʅɸ ɲʐʇɻʅɹʆɻ ɺɼʏɻʍɻ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ɷʘʅɲʏʀʘʆ
ɲʋʊɷʌɲʍɻʎ (escape rooms) ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʋʌʊʍʘʋɲ
ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʅɴʉʄɿɲʍɽɸʀ ɼ ʆʉʍɼʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ
3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ʃɲɿ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.
o

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9, ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ (self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

35.

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʔɲɿʌɿʍʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ
ʍʐʆɲʔʙʆ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ
(ʋʉɷʉʍʔɲɿʌɳʃɿɲ, ʅʋɿʄɿɳʌɷʉ ʃ.ʄʋ.) ʃɲɿ
ɲʀɽʉʐʍɸʎ ʅʋʊʉʐʄɿʆɶʃ

x

Ⱦɲʏɳ ʏʉ ɸʄɸʑɽɸʌʉ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ɲɸʌʀɺɸɿ ʏʉʆ
ʋɲɿʃʏɿʃʊ ʖʙʌʉ ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆɸɿ ʅɸ
ɸɿɷɿʃʊ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ʐɶʌʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʊʋʘʎ
ʃʄɸɿɷɿɳ, ʄʉʐʃɹʏɲ ɼ ʄʉɿʋɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉ ʋɲɿʃʏɿʃʊ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱ ʍɸ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʅɿɶʙʎ ɶɿɲ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʐʎ ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ
ʏʌʀʅɻʆʉ, ʅɸ ʏʉʐʎ ɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ:

4

o

Ʌʉʍʉʍʏʊ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ɸʃɲʏʊ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ
(100%)

o

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʉ:
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9,
ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
(self-test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ
4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

36.

37.

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʆʙʍɸɿʎ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʙʌʘʆ ʋɲɿɷɿʃɼʎ ɲʆɲʗʐʖɼʎ

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ɸʆʙʍɸʘʆ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

x

ȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ʖʉʌʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ
ʏɿʎ Ȱʆʙʏɸʌɸʎ ɇʖʉʄɹʎ ȴʌɲʅɲʏɿʃɼʎ Ɉɹʖʆɻʎ, ʏɿʎ
Ȱʆʙʏɸʌɸʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɇʖʉʄɹʎ ɍʉʌʉʑ, ʏɿʎ
ȵʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃɹʎ ɇʖʉʄɹʎ ɍʉʌʉʑ (ʋ.ɷ. 457/1983, Ȳ’
174) ʃɲɿ ʏɿʎ ʄʉɿʋɹʎ ʍʖʉʄɹʎ ʖʉʌʉʑ, ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ
ɲʋʊ ʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ
ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
(www.culture.gov.gr/announcements/
SitePages/announcements.aspx).

x

ȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ʅʉʐʍɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʊ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʏʘʆ
ɀʉʐʍɿʃʙʆ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ȼɷʌʐʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɲʌʏɳʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
(www.culture.gov.gr/announcements/
SitePages/announcements.aspx).

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ (ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ) ʖʙʌʘʆ ʋɲɿɷɿʃɼʎ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱ, ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʘʆ ɲʃʊʄʉʐɽʘʆ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ:
o

ȶʆɲ (1) ʋɲɿɷʀ ɲʆɳ 5 ʏ.ʅ.

o

Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ
ʃɲɿ ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ ɷɼʄʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

o

Ƀɿ ʍʐʆʉɷʉʀ ɸʀʆɲɿ ʋʄɼʌʘʎ
ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʏʉ
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ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʏʌʀʅɻʆʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.

38.

Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʏʉʐ ʆ. 4276/2014

x

o

Ƀɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʖɸʌɿʙʆ
ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ ʏɻʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ʐʋɳʌʖʉʐʍɲ ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ
ʋɲɿɷɿʃɼʎ ɲʆɲʗʐʖɼʎ.

o

Ⱦɲʏɳ ʏɲ ʄʉɿʋɳ ʉɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʘʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʖʙʌʘʆ ʋɲɿɷɿʃɼʎ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʏʉʐʎ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
ʃɲɿ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏʉʐ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 14 (ʉɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ʋɲɿɷʊʏʉʋʘʆ), ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

ȵɿɷɿʃʙʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɲ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ,
ʉɿ ɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɸʋʀɷɸɿʇɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ:
[ɲ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ, ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɴ] ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʆʊʍɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɼ
[ɶ] ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19 (PCR ɼ rapid
test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9.
Ƀɿ ɲʆɼʄɿʃʉɿ ɲʋʊ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɹʘʎ ʃɲɿ
ɷɸʃɲɸʋʏɳ (17) ɸʏʙʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ, ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ɷɼʄʘʍɻ
ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɲʐʏʉɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (selftest), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3 ʃɲɿ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
9.

39.

ɍɿʉʆʉɷʌʉʅɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʏɻʎ
ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʏʉʐ ʆ. 4276/2014 (Ȱʚ 155)
ʅɸ ʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʊʋʘʎ ɲʐʏɳ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʐʋ’ ɲʌ. 6632/16.4.2021 ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ (Ȳ’ 1632 ʃɲɿ ɷɿʊʌɽʘʍɻ ʍʔɳʄʅɲʏʉʎ Ȳ’
1996), ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋ’ ɲʌ.
10197/10.6.2021 (Ȳ’ 2504) ʃɲɿ
19469/1.11.2021 (Ȳ’ 5118) ʊʅʉɿɸʎ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ,
ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ.

x

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʅɸ ʏʉʐʎ ɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ:
o Ƀɿ ʖʙʌʉɿ ɸʍʏʀɲʍɻʎ/chalet ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ʊʌʉʐʎ
ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉ ʃɲɿ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ 16 (ɸʍʏʀɲʍɻ).
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
o Ɉɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃɼʎ ʋʙʄɻʍɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 24
(ʄɿɲʆɸʅʋʊʌɿʉ). Ɉɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʍʖʉʄʙʆ
ʖɿʉʆʉɷʌʉʅʀɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏʉʐʎ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ
24 (ʄɿɲʆɸʅʋʊʌɿʉ) ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɻ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏɻʎ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʌʉʐʖɿʍʅʉʑ,
ʅɳʍʃɲʎ ʍʃɿ ʃɲɿ ʃʌɳʆʉʐʎ ʍʃɿ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃɳɽɸ ʆɹɲ ʏʉʐʎ ʖʌɼʍɻ (ɸʆʉɿʃʀɲʍɻ).
o Ƀɿ ʇɸʆʙʆɸʎ/ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ʊʌʉʐʎ
ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 38 (ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏɻʎ ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʏʉʐ ʆ.
4276/2014).
o ȳɿɲ ʏʉʐʎ ɲʆɲɴɲʏɼʌɸʎ ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ɸʇɼʎ
ʃɲʆʊʆɸʎ:
-

ȳɿɲ ɲʆɲɴɲʏɼʌɸʎ ʃʄɸɿʍʏʉʑ ʏʑʋʉʐ,
ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɹʖʉʐʆ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʍʐʆɸʖʉʑʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌɿʍʅʉʑ,
ɷɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʃɲʆɹʆɲʎ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ, ʐʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʉɿ ɸʋɿɴɲʀʆʉʆʏɸʎ
ʔʉʌʉʑʆ ʅɳʍʃɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 1
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ ʃɲɿ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʐʆɸʖɼʎ
ʔʐʍɿʃʊʎ ɲɸʌɿʍʅʊʎ.

-

Ƀɿ ɲʆɲɴɲʏɼʌɸʎ ʃʄɸɿʍʏʉʑ ʏʑʋʉʐ,
ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʏɻ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʐʆɸʖʉʑʎ ʔʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌɿʍʅʉʑ, ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸʆɼʆʏɲ
ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (50%) ʏɻʎ ʋʄɻʌʊʏɻʏɳʎ
ʏʉʐʎ, ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʉɿ
ɸʋɿɴɲʀʆʉʆʏɸʎ ʔʉʌʉʑʆ ʅɳʍʃɲ ʅɸ
ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 1
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ. ȵɳʆ ʉɿ
ɸʋɿɴɲʀʆʉʆʏɸʎ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ
ɶʉʆɸʀʎ ʃɲɿ ʏɲ ʏɹʃʆɲ ʏʉʐʎ,
ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʍʏʉ ɸʃɲʏʊ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (100%) ʏɻʎ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɳʎ ʏʉʐʎ.

-

ȳɿɲ ɲʆɲɴɲʏɼʌɸʎ ɲʆʉɿʃʏʉʑ ʏʑʋʉʐ
ɷɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʃɲʆɹʆɲʎ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʐʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʉɿ ɸʋɿɴɲʀʆʉʆʏɸʎ
ʔʉʌʉʑʆ ʅɳʍʃɲ ʅɸ ʏɿʎ
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ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 1
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ.

2. Ʉʋʉʐ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʏʀɽɸʏɲɿ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ɼ ʋɲʌɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆʘʆ, ɶɿɲ ʏʉʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ʉʌʀʉʐ ɲʐʏʉʑ ɷɸʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɶɿɲ ʏɲ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ, ʏɲ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɳ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ɸɿʍɲɶɶɸʄʀɸʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ, ʊʋʉʐ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
ʏʀɽɸʏɲɿ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ɼ ʋɲʌɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆʘʆ, ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ʉʌʀʉʐ
ɲʐʏʉʑ ɷɸʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷɿʃɲʍʏɹʎ, ɸɿʍɲɶɶɸʄɸʀʎ ʃɲɿ ɷɿʃɲʍʏɿʃʉʀ ʐʋɳʄʄɻʄʉɿ.
3. Ȱʋɲɶʉʌɸʑʉʆʏɲɿ: ɲ) ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ʅʉʌʔɼʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ ʃɲɿ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ ʍɸ
ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʅɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʖʙʌʉ ʋʉʐ ʅɿʍɽʙʆɸʏɲɿ ɼ ʋɲʌɲʖʘʌɸʀʏɲɿ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ ʃɲɿ ɴ) ɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ʅʉʌʔɼʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ ʃɲɿ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʖʙʌʉ ɹʆɲʆʏɿ
ɲʆʏɲʄʄɳɶʅɲʏʉʎ ɼ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɹʎ ɸʅʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʏɻ ʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ.
4. Ʉʄʉɿ ʉɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ
ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʐʋʊ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9 ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ ʃɲɿ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɸʆʏʊʎ ɼ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɷʑʉ (2) ʔʉʌɹʎ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ ʅʉʌɿɲʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ (PCR) ɼ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɲʖɸʀɲʎ
ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ɲʆʏɿɶʊʆʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 (rapid test) ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃɳ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ, ʊʋʘʎ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋ.ɷ. 84/2001 (Ȱ’ 70), ɼ ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ ʃʄɿʆɿʃɹʎ ɼ ʍɸ ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ ɼ ʍɸ ɿɷɿʙʏɻ ɶɿɲʏʌʊ, ʅɸ ɷɿʃɼ ʏʉʐʎ
ɷɲʋɳʆɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.55570/12.9.2021 (Ȳ’ 4207) ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ,
ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.69461/5.11.2021 (Ȳ’ 5163) ʊʅʉɿɲ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.64232/15.10.2021 (Ȳ’ 4766) ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ, ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ
ʏɻʆ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.69459/5.11.2021 (Ȳ’ 5165) ʊʅʉɿɲ ɲʋʊʔɲʍɻ, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ, ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑʉʐʆ.
5. Ʌɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ɶɸʆɿʃɹʎ ʍʐʆɸʄɸʑʍɸɿʎ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɸʀʏɸ ʅɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɹʍɲ ɸʀʏɸ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ
ɸʀʏɸ ʃɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ɷʑʉ (2) ʏʌʊʋʉʐʎ (ʐɴʌɿɷɿʃɳ), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʏʘʆ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 10)
ʃɲɿ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȱ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1.
6. ȵʃʄʉɶɹʎ ɲɿʌɸʏʙʆ ɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆ ʃɲɿ ʉʌɶɳʆʘʆ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʃʄʉɶʙʆ
ɲʆɳɷɸɿʇɻʎ ɲɿʌɸʏʙʆ ɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆ ʏʘʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ʍʏɲ ʐʋɻʌɸʍɿɲʃɳ ʃɲɿ ʋɸɿɽɲʌʖɿʃɳ ʍʐʅɴʉʑʄɿɲ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʃʄʉɶʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳɷɸɿʇɻ ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʏʘʆ ȴɼʅʘʆ, ʏʘʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʆʉʅɿʃʙʆ ʏʉʐʎ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɸʀʏɸ ʅɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɹʍɲ ɸʀʏɸ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ ɸʀʏɸ ʃɲɿ ʅɸ
ʏʉʐʎ ɷʑʉ (2) ʏʌʊʋʉʐʎ (ʐɴʌɿɷɿʃɳ), ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅʉʑ ɼ ʆʊʍɻʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋɲʌ. 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ, ɼ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʆʊʍɻʍɻʎ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID19 (PCR ɼ rapid test), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 9. ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʏʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ Ȱ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʏʘʆ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 10), ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɻ ɷɿɳʏɲʇɻ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
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ȱʌɽʌʉ 2
Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ
1. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1, ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉʆ ɴɲɽʅʊ
ɷɿɲʃɿʆɷʑʆɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐɶɸʀɲʎ, ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɲʌɳɴɲʍɻ, ʅɸ ɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɻ ʋʌɳʇɻ ʏɻʎ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ, ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ:

Ʌɲʌɳɴɲʍɻ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1. Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀɲ, ʃʄɿʆɿʃɹʎ, ɿɲʏʌɸʀɲ ʃɲɿ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ
ɀɻ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɼ
ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʏʉʐ ʉʌʀʉʐ
ʍʐʆʉɷʙʆ/ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ɲʆɳ
ɲʍɽɸʆɼ
ɀɻ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ
ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ɸʆʏʊʎ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ, ɿɲʏʌɸʀʉʐ ʃɲɿ
ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ʃɹʆʏʌʉʐ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ (300) ɸʐʌʙ.

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻʆ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ.

2. ɀʉʆɳɷɸʎ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ, ʃɹʆʏʌɲ ʖʌʉʆʀʘʎ ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ, ɷʉʅɹʎ ʃɲɿ
ʇɸʆʙʆɸʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɸʐʋɲɽʙʆ ʉʅɳɷʘʆ/ȰʅɸȰ, ʉɿʃʉʏʌʉʔɸʀɲ, ʇɸʆʙʆɸʎ ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɼʎ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʍʏɹɶʘʆ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɷʉʅɹʎ ɳʅɸʍɻʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɻʎ ʔʏʙʖɸɿɲʎ
(ʐʋʆʘʏɼʌɿɲ, ʃɹʆʏʌɲ ɻʅɹʌɲʎ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ,
ʍʐʍʍʀʏɿɲ), ɷʉʅɹʎ ʋɲɿɷɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌɲ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ
ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ:
ɲ. ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʏʌɿʙʆ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ, ɸɳʆ ɻ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ
ɷʉʅɼʎ ɷɸʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉʐʎ ʍɲʌɳʆʏɲ (40)
ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉʐʎ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ,
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(6.000) ɸʐʌʙ. ȴʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʃɲɿ ʏʉ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʅɹʏʌʉ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʅɹʏʌʘʆ ʍɸ
ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʙʆ.
ɀʉʆɳɷɸʎ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ
ɴ. ɇʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ (ɀ.Ɍ.ȸ.) ʃɲɿ
ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (5.000) ɸʐʌʙ, ɸɳʆ ɻ
ɳʄʄɸʎ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɷʉʅɹʎ ʋʉʐ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɷʉʅɼʎ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉʐʎ
ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ
ʍɲʌɳʆʏɲ (40) ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉʐʎ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ
ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (10.000) ɸʐʌʙ. ȴʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʃɲɿ ʏʉ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʅɹʏʌʉ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɸʇɼʆʏɲ (60)
ɻʅɸʌʙʆ.
ɶ.
ɇʏoʐʎ
ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉʐʎ/ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐʎ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ʏʌʀʏʉʐʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʏɻʌʉʑʆ ʏʉʐʎ
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ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ (150) ɸʐʌʙ.
ɷ. ɇʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ, ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ
ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (500) ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʅɻ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʉʐʎ ʍɸ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ
ɹʄɸɶʖʉ ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ PCR.
ɸ. ɇʏʉʐʎ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆ ʍɸ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ PCR, ʏʌɿʙʆ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ɲʆɳ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.
ʍʏ. ɇʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ, ʏʌɿʙʆ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ ʅɻ
ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ.
3. ɍʙʌʉɿ ʄɲʏʌɸʀɲʎ/ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎ ʏɸʄɸʏɹʎ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ɸɿɷɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏʉʆ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ
ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ʄɲʏʌɸʀɲʎ ɼ,
ɲʋʉʐʍʀɲ ɲʐʏʉʑ, ʍʏʉʆ ʋɲʌɿʍʏɳʅɸʆʉ
ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʊ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʊ
ʖɿʄʀʘʆ
ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ.

4. Ʌʌʊɴɸʎ, ʌɸʋɸʌɳɺ ʃɲɿ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ʋʌʉɸʌɶɲʍʀɸʎ ɶʐʌɿʍʅɳʏʘʆ, ʏɻʄɸʉʋʏɿʃɳ ʃɲɿ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɳ ɶʐʌʀʍʅɲʏɲ, ɻʖʉɶʌɲʔɼʍɸɿʎ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ɸɿɷɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʃɲɿ ʏɲ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ
ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ

5. ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ/ʉʌʀʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ɼ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ–
ʋɲʌɸʐʌɿʍʃʉʅɹʆʘʆ, ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ/ʉʌʀʉʐ
ɲʏʊʅʘʆ ʍʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɸʅʋʉʌʀʉʐ, ʍʏɲ ʃʉʅʅʘʏɼʌɿɲ/ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃɼʎ ɸʐɸʇʀɲʎ ʃɲɿ ʍʏɲ
ɶʐʅʆɲʍʏɼʌɿɲ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ ʘʌɲʌʀʉʐ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ/ ɉʋɹʌɴɲʍɻ
ȳɿɲ ʊʄɲ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ,
ʉʌʀʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ɼ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (5.000) ɸʐʌʙ
ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ –
ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ʋɲʌɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆʘʆ/
ɻʅɹʌɸʎ
Ʌɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʊʌʘʆ ʏʘʆ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ʋɿʆɳʃʘʆ Ȱ ʃɲɿ Ȳ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1
ȳɿɲ ʊʄɲ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 (ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30)
ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ.
60

6147

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6148

ʖʌɼʍɻʎ ʅɳʍʃɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 2
ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɳʌɽʌʉʐ)

Τεύχος B’ 607/12.02.2022

ȳɿɲ ʏɻ ɽɸʅɸʄʀʘʍɻ ɷɸʑʏɸʌɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ ɲʌʃɸʀ ɻ
ɷɿɳʋʌɲʇɻ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ
ɲʐʏʙʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌɿʍʏɸʌɼ ʍʏɼʄɻ.

5ɲ. ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ/ʉʌʀʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ɼ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ–
ʋɲʌɸʐʌɿʍʃʉʅɹʆʘʆ, ʋɲʌɳɴɲʍɻ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎ ʉʌɽʀʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ, ʅɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ/ʉʌʀʉʐ ɲʏʊʅʘʆ ʍʏɲ ʃɲʔɹ, ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ,
ʃʐʄɿʃɸʀɲ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆ, ɲʆʉɿʃʏɳ (ʐʋɲʀɽʌɿɲ) ʃɲɿ ʃʄɸɿʍʏɳ ʃɹʆʏʌɲ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ
ʃɲɿ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ, ʍʏɲ catering ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ/ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ/ʉʌʀʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ
ɼ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ –
ʋɲʌɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆʘʆ.
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎ
ʉʌɽʀʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ.
Ʌɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʊʌʘʆ ʏʘʆ
ʋɿʆɳʃʘʆ Ȱ ʃɲɿ Ȳ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 (ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ
ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʅɳʍʃɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 2
ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɳʌɽʌʉʐ).

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʅɸ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ɹʘʎ ʃɲɿ 500 ʏ.ʅ.
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (5.000) ɸʐʌʙ
ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʃʏɻ ʋʌʘɿʆɼ ʙʌɲ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ
ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ, ɳʄʄʘʎ ʏɻʆ ɹʃʏɻ ʋʌʘɿʆɼ ʙʌɲ ʏɻʎ
ɸʋʊʅɸʆɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ ʃɲɿ ɶɿɲ
ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ.
ȳɿɲ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʅɸ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʘʆ
500 ʏ.ʅ. ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(10.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʃʏɻ ʋʌʘɿʆɼ
ʙʌɲ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ, ɳʄʄʘʎ ʏɻʆ ɹʃʏɻ
ʋʌʘɿʆɼ ʙʌɲ ʏɻʎ ɸʋʊʅɸʆɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ
ʃɲɿ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ.
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ʊʄɲ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʅɸ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ɹʘʎ ʃɲɿ 500
ʏ.ʅ. ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (10.000)
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʃʏɻ
ʋʌʘɿʆɼ ʙʌɲ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ, ɳʄʄʘʎ
ʏɻʆ ɹʃʏɻ ʋʌʘɿʆɼ ʙʌɲ ʏɻʎ ɸʋʊʅɸʆɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ.
ȳɿɲ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʅɸ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʘʆ
500 ʏ.ʅ. ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʀʃʉʍɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(20.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɹʃʏɻ ʋʌʘɿʆɼ ʙʌɲ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ,
ɳʄʄʘʎ ʏɻʆ ɹʃʏɻ ʋʌʘɿʆɼ ʙʌɲ ʏɻʎ ɸʋʊʅɸʆɻʎ ɻʅɹʌɲʎ
ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ.
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ʊʄɲ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ. Ɉʉ ʘʎ ɳʆʘ ɸɷɳʔɿʉ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸʋʊʅɸʆɻ (ʅɸʏɳ ʏɻʆ 3ɻ)
ʋɲʌɳɴɲʍɻ.
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ȳɿɲ ʏɻ ɽɸʅɸʄʀʘʍɻ ɷɸʑʏɸʌɻʎ ʃɲɿ ʏʌʀʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ
ɲʌʃɸʀ ɻ ɷɿɳʋʌɲʇɻ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ
ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌɿʍʏɸʌɼ
ʍʏɼʄɻ.
ȵʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ɸʋɿɴʉʄɼ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ ʅɸʏɳ
ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ
ɴɳʍɸɿ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ɲʋʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ ʆɹɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

5ɴ. ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀʍɲʎ ʃʑʌʘʍɻʎ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ/ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʏʉʐ ɲʆʘʏɹʌʘ ʍɻʅɸʀʉʐ 5ɲ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ
ɸʋɿɴʄɻɽɸʀʍɲʎ ʃʑʌʘʍɻʎ ʏɻʎ
ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ɼ
ʏɻʎ ɲʔɲʀʌɸʍɻʎ ɳɷɸɿɲʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 5ɲ

ɇʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ʍʏɲ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʃɲʏɳ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀʍɲʎ
ʃʑʌʘʍɻʎ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 5ɲ
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʀʃʉʍɿ ʋɹʆʏɸ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (25.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ
ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɳ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɹʌɸʎ.
ɇʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɸʐɽʑʆɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʖʙʌʘʆ, ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɹʖɸɿ
ɲʆɲʍʏɲʄɸʀ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸɷɳʔɿʉ,
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(5.000) ɸʐʌʙ.

5ɶ. ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʉʌʀʉʐ ʋɸʄɲʏʙʆ ɼ ʋɲʌɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆʘʆ
ʃɲɿ ʅɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʍʏɿʎ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ/ʉʌʀʉʐ ʋɸʄɲʏʙʆ
ɼ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ –
ʋɲʌɸʐʌɿʍʃʊʅɸʆʘʆ.
Ʌɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʊʌʘʆ ʏʘʆ
ʋɿʆɳʃʘʆ Ȱ ʃɲɿ Ȳ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 (ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ
ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʅɳʍʃɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 2
ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɳʌɽʌʉʐ).
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1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ʊʄɲ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ,
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (5.000) ɸʐʌʙ
ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ.
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ʊʄɲ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ,
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (10.000) ɸʐʌʙ
ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ. Ɉʉ ʘʎ ɳʆʘ
ɸɷɳʔɿʉ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸʋʊʅɸʆɻ (ʅɸʏɳ
ʏɻʆ 2ɻ) ʋɲʌɳɴɲʍɻ.
ȳɿɲ ʏɻ ɽɸʅɸʄʀʘʍɻ ɷɸʑʏɸʌɻʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɸʋʊʅɸʆɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ ɲʌʃɸʀ ɻ ɷɿɳʋʌɲʇɻ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɲʌɿʍʏɸʌɼ ʍʏɼʄɻ.

6. ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ɷɻʅʉʍʀɲʎ
ʖʌɼʍɸʘʎ (ȵ.ȴ.ɍ.)
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ʊʄɲ
ʏɲ ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɷɻʅʊʍɿɲʎ
ʖʌɼʍɻʎ (ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɲʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆ ȾɈȵȿ ɼ
ȾɈȵȿ Ȱȵ, ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɻʏɿʍʏʙʆ ɳɶʉʆʘʆ
ɶʌɲʅʅʙʆ, ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ
ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ʋɸʌɿɼɶɻʍɻʎ ʋʊʄɸʘʆ
ɲʆʉɿʃʏʉʑ ɼ ʃʄɸɿʍʏʉʑ ʏʑʋʉʐ),
ʍɸ ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ, ʍʏɲ ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɷɻʅʉʏɿʃɼʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆʀɲʎ,
ʍʏɲ ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ɃȰɇȰ Ȱȵ ʃɲɿ
ɃȰɇȺ Ȱȵ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ
ʍɿɷɻʌʊɷʌʉʅʉ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ (150) ɸʐʌʙ
ʍʏʉʆ ʉɷɻɶʊ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ ɼ/ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ɸʋɿɴɳʏɸʎ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɇɸ ʃɳɽɸ ɸʋɿɴɳʏɻ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ/ʍʐʌʅʉʑ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ (300) ɸʐʌʙ
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ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ – ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ
ʋʄʉʀɲ ʋʉʐ ɸʃʏɸʄʉʑʆ
ɽɲʄɳʍʍɿɸʎ ɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ,
ɽɲʄɳʍʍɿɲ ʏɲʇʀ ʃɲɿ ʄɳʆʏɺɸʎ

ɲ) ɇʏʉʐʎ ɸʋɿɴɳʏɸʎ, ʏʉʐʎ ʆɲʐʏɿʃʉʑʎ ʋʌɳʃʏʉʌɸʎ ʃɲɿ
ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ, ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ
ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ (150) ɸʐʌʙ
ɴ) ɇʏʉʆ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ, ʏʉʆ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ, ʏʉʐʎ
ʋʄʉɿɳʌʖʉʐʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃɼʎ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000)
ɸʐʌʙ

7. Ȱɽʄɻʏɿʍʅʊʎ (ɲɶʙʆɸʎ, ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ)

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ

ɇʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ʏɻʌʉʑʆ
ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ (150) ʃɲɿ
ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ʃɲɿ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(3.000) ɸʐʌʙ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ
ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ ʏʘʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʅɹɶɿʍʏʉ
ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ɲʌɿɽʅʊ ɽɸɲʏʙʆ ɼ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ
ɲʐʏʙʆ (ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ, ɲʆɼʄɿʃʉɿ, ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ
ʃ.ʄʋ.), ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʃɳʏʘɽɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ:

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ
ʅɹɶɿʍʏʉ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ
ɲʌɿɽʅʊ ɽɸɲʏʙʆ ɼ ʏɻʆ
ɿɷɿʊʏɻʏɲ ɲʐʏʙʆ

ɲ) Ȱʆʉɿʃʏɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʅɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ: ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (15.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻ
ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ ʉʅɳɷɲ ʃɲɿ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ
ɽɸɲʏʙʆ ʍʏɻ ɽʑʌɲ ɼ ʍʏɿʎ ɽʑʌɸʎ ʊʋʉʐ
ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɲʆ ʉɿ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʅʀɲ (1)
ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (30.000)
ɸʐʌʙ ʍʏɻ ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ ʉʅɳɷɲ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɼ
ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ
ʅʀɲ (1)
ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ. ɇɸ ʏʌʀʏɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʇɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (60.000)
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɼ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ
ɷʑʉ (2) ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ.
ɴ) Ȱʆʉɿʃʏɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʖʘʌʀʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ: ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (5.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻ
ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ ʉʅɳɷɲ ɼ ʍʏɻ ɷɿʉʌɶɲʆʙʏʌɿɲ ɲʌʖɼ ʃɲɿ
ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ʍʏɻ ɽʑʌɲ ɼ ʍʏɿʎ
ɽʑʌɸʎ ʋʉʐ ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɲʆ ʉɿ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʅʀɲ
(1) ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ,
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(10.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻ ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ ʉʅɳɷɲ ɼ ʍʏɻ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʏʌɿɲ ɲʌʖɼ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɼ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ ʅʀɲ (1) ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ. ɇɸ ʏʌʀʏɻ
ʋɲʌɳɴɲʍɻ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ
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ɸʀʃʉʍɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (20.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻ ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ
ʉʅɳɷɲ ɼ ʍʏɻ ɷɿʉʌɶɲʆʙʏʌɿɲ ɲʌʖɼ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɼ
ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ ɷʑʉ (2)
ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ.
ɶ) Ⱦʄɸɿʍʏɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʅɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ
ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ: ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ
ɸʋʏɳʅɿʍɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (7.500) ɸʐʌʙ ʍʏɻ ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ
ʉʅɳɷɲ ʃɲɿ ʅɸʀʘʍɻ ʏʉʐ ʅɹɶɿʍʏʉʐ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʐ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 1 ɽɸɲʏʙʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɼʅɿʍʐ ɶɿɲ
ʅʀɲ (1) ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ,
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (15.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻ ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ ʉʅɳɷɲ ʃɲɿ
ɶɸʆɿʃɼ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ ʅʀɲ (1)
ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ. ɇɸ ʏʌʀʏɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (30.000)
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɼ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ
ɷʑʉ (2) ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ.
ɷ) Ⱦʄɸɿʍʏɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʖʘʌʀʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ: ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻ
ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ ʉʅɳɷɲ ɼ ʍʏɻ ɷɿʉʌɶɲʆʙʏʌɿɲ ɲʌʖɼ ʃɲɿ
ʅɸʀʘʍɻ ʏʉʐ ʅɹɶɿʍʏʉʐ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏʉ ɳʌɽʌʉ 1 ɽɸɲʏʙʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɼʅɿʍʐ ɶɿɲ ʅʀɲ (1)
ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (4.000)
ɸʐʌʙ ʍʏɻ ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ ʉʅɳɷɲ ɼ ʍʏɻ ɷɿʉʌɶɲʆʙʏʌɿɲ
ɲʌʖɼ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɼ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ
ʅʀɲ (1) ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ. ɇɸ ʏʌʀʏɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ,
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʉʃʏʙ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(8.000) ɸʐʌʙ ʍʏɻ ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ ʉʅɳɷɲ ɼ ʍʏɻ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʏʌɿɲ ɲʌʖɼ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɼ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ ɷʑʉ (2) ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ.
ɇɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲ) ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ɸʋʊʅɸʆɻ ʋɹʌɲʆ ʏɻʎ ʏʌʀʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʌʀʏɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʋʌʊʍʏɿʅɲ
ʃɲɿ ʋʉɿʆɹʎ ɷɿʋʄɲʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɴ) ʍʏɲ ʔʐʍɿʃɳ
ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʘʎ ɽɸɲʏɹʎ ʍɸ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʖʘʌʀʎ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ (300) ɸʐʌʙ.
ȸ ʋɲʌɸʅʋʊɷɿʍɻ ɼ ɻ ɳʌʆɻʍɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʍɸ ɹʄɸɶʖʉ
ʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿ ɲʐʏʉɷɿʃɲʀʘʎ ʏɻʆ ɸʋɿɴʉʄɼ ʏʉʐ
ɷɿʋʄɳʍɿʉʐ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐ
ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ɼ ʋʉɿʆɼʎ.
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ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʃʏɸʏɲʅɹʆɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ ʏɻʎ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏɲ ʔʐʍɿʃɳ
ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʘʎ ɽɸɲʏɹʎ ʍɸ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɹɶɶʌɲʔɻ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ɶɿɲ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɸʄɹɶʖʉʐ
ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɸʄɸɶʃʏɿʃɼʎ ɲʌʖɼʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 3:

ɀɻ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ

ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍʏɻ ɶɻʋɸɷʉʑʖʉ ʉʅɳɷɲ ɼ ʍʏɻ
ɷɿʉʌɶɲʆʙʏʌɿɲ ɲʌʖɼ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɻʎ ʃɳɽɸ ʋɸʌ. ɲ), ɴ), ɶ) ʃɲɿ ɷ) ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʍɻʅɸʀʉʐ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʅɻ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ
ʅɹɶɿʍʏʉ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ɲʌɿɽʅʊ ɽɸɲʏʙʆ ɼ ʏɻʆ
ɿɷɿʊʏɻʏɲ ɲʐʏʙʆ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɲɽʄɻʏɿʃɼʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ, ʋɹʌɲʆ
ʏʉʐ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʍɻʅɸʀʉʐ
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸʀʘʍɻ ʏʉʐ ʅɹɶɿʍʏʉʐ
ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʐ ʋʉʍʉʍʏʉʑ ɽɸɲʏʙʆ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 19
ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ Ȳ ʏɻʎ ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʃɲʏɳ ʏʉ
ɼʅɿʍʐ ɶɿɲ ʅʀɲ (1) ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ. ɇɸ ʏʌʀʏɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ,
ʋɹʌɲʆ ʏʉʐ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
ʍɻʅɸʀʉʐ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɼ
ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ɽɸɲʏʙʆ ɶɿɲ ʅʀɲ (1)
ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ.

8. ȿɲʁʃɹʎ ɲɶʉʌɹʎ [ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɲɶʉʌʙʆ]/ȵʅʋʉʌʉʋɲʆɻɶʑʌɸɿʎ/Ⱦʐʌɿɲʃɳʏɿʃɸʎ ɲɶʉʌɹʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɲɶʉʌɹʎ ʏʘʆ
ɳʌɽʌʘʆ 2, 37 ʃɲɿ 38 ʏʉʐ ʆ. 4497/2017 (Ȱ’ 171)
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ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
ɲʋʊ ɲʅʔʊʏɸʌʉʐʎ ʏʉʐʎ
ʋʘʄɻʏɹʎ ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʏɻʌʉʑʆ
ʏɿʎ ʉʌɿɺʊʅɸʆɸʎ ʖʘʌʉɽɸʏɼʍɸɿʎ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ (ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ
ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʅɳʍʃɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 2
ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɳʌɽʌʉʐ)
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ɲ) 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ
ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɶɿɲ
ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ
ɷɿɲʋɿʍʏʘɽʉʑʆ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ ʋɹʆʏɸ (5)
ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ʋɸʌ. ɲ) ʏɻʆ ʀɷɿɲ ʅɹʌɲ,
ɲʆɲʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ ɶɿɲ ɸʋʏɳ (7)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆ ɲɶʉʌʙʆ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (5.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ ɶɿɲ
ɸʋʏɳ (7) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (10.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ ɶɿɲ
ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
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9. ɉʋʉʖʌɹʘʍɻ ɲʆɳʌʏɻʍɻʎ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔʉ ɼ ʗɻʔɿɲʃʊ ʏʌʊʋʉ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ
ʅɹɶɿʍʏʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ
ɲʆɳʌʏɻʍɻʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ (300)
ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʇɲʃʉʍʀʘʆ (600)
ɸʐʌʙ

10. ɇʖʉʄɹʎ ʉɷɻɶʙʆ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ, ʍʖʉʄɹʎ
ʖɿʉʆʉɷʌʉʅʀɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʖʉʄɹʎ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 8

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000)
ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(2.000) ɸʐʌʙ

11. Ȱʆɸʄʃʐʍʏɼʌɸʎ ʃɲɿ ʃʐʄɿʊʅɸʆɸʎ ʍʃɳʄɸʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏɻʆ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʖɿʄʀʘʆ
(1.000) ɸʐʌʙ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏɻʆ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ/ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɷʑʉ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ

68

6155

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6156

Τεύχος B’ 607/12.02.2022

12. Ȱʆʉɿʃʏʉʀ/ʐʋɲʀɽʌɿʉɿ ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ, ʅʉʐʍɸʀɲ, ʃʄɸɿʍʏɳ ʅʆɻʅɸʀɲ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ɸɿɷɿʃʙʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʃɲɿ ʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻʆ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500)
ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

13. Ȱʆʉɿʃʏʉʀ/ʐʋɲʀɽʌɿʉɿ ɺʘʉʄʉɶɿʃʉʀ ʃɼʋʉɿ, ʔʐʍɿʃʉʀ ɴɿʊʏʉʋʉɿ ʃɲɿ
ʖɿʉʆʉɷʌʉʅɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500)
ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

14. ȵʅʋʉʌɿʃɹʎ ɸʃɽɹʍɸɿʎ/ɇʐʆɹɷʌɿɲ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500)
ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

15. Ȳʌɸʔɿʃʉʀ, ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʉʀ, ʋɲɿɷɿʃʉʀ ʍʏɲɽʅʉʀ, Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ
Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ Ʌɲɿɷɿʙʆ (ȾȴȰɅ), Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ Ʌɲɿɷɿʙʆ
ʅɸ Ȱʆɲʋɻʌʀɲ (ȾȴȰɅʅɸȰ) ʃɲɿ Ⱦɹʆʏʌɲ Ȱʆʉɿʃʏɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ
(ȾȰɅȸ)

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ

ɇʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ,
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ (150) ʃɲɿ
ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ʃɲɿ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(3.000) ɸʐʌʙ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ.
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16. ȴʉʅɹʎ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ɸɿɷɿʃʙʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʃɲɿ ʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500)
ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

17. Ⱦɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉɿ ɷʘɷɸʃɳʅɻʆɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ɸɿɷɿʃʙʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʃɲɿ ʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500)
ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

18. Ⱦʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿɲ
ɲ) ʍʏʉʐʎ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ (300) ɸʐʌʙ,
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

ɴ) ʍʏʉʆ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ ɼ ʏʉʆ ɸʔʉʋʄɿʍʏɼ, ʏʉʆ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʏʉʐʎ ʋʄʉɿɳʌʖʉʐʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʐʎ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʄɿʅɹʆʘʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (5.000) ɸʐʌʙ.

19. Ȼɷɿʘʏɿʃɳ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ʋʄʉʀɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ ɻʅɸʌʊʋʄʉɿɲ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

ɲ) ʍʏʉʐʎ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ (150) ɸʐʌʙ,
ɴ) ʍʏʉʐʎ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɸʎ ɼ ɸʔʉʋʄɿʍʏɹʎ ɼ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ
ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʋʄʉɿɳʌʖʉʐʎ ɼ
ʃʐɴɸʌʆɼʏɸʎ, ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000)
ɸʐʌʙ.
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20. Ƀʌɶɳʆʘʍɻ/ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ ʍɸ ʋʄʉʀɲ ʃɲɿ
ʍʃɳʔɻ
Ƀʌɶɳʆʘʍɻ/ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀ
ɻʍɻ ʃɲɿ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ
ʍɸ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ʋʄʉʀɲ,
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ –
ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳ ʋʄʉʀɲ,
ʄɳʆʏɺɸʎ, ɽɲʄɳʍʍɿɲ ʏɲʇʀ,
ʅɿʃʌɳ ʍʃɳʔɻ,
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ʃɲɿ
ɿɷɿʘʏɿʃɳ ʋʄʉʀɲ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ,
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ ʋʄʉʀɲ, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʏɲ ɻʅɸʌʊʋʄʉɿɲ,
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʍɻʅɲʀɲʎ

ɲ) ɇʏʉʐʎ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʃɲɿ ʍʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ.
ɴ) ɇʏʉʐʎ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɸʎ ɼ ɸʔʉʋʄɿʍʏɹʎ ɼ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ
ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ʋʄʉɿɳʌʖʉʐʎ ɼ
ʃʐɴɸʌʆɼʏɸʎ ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ/ʍʃɲʔʙʆ:
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɸʆɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (50.000)
ɸʐʌʙ.
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɿɲʃʉʍʀʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(200.000) ɸʐʌʙ.

21. ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ

22. ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ɷʘʅɲʏʀʘʆ ɲʋʊɷʌɲʍɻʎ (escape rooms)

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ

23. ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɸ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɺʀʆʉ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɃɅȰɅ play

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
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- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

24. ȷʘʆʏɲʆɳ ɽɸɳʅɲʏɲ ʃɲɿ ɲʃʌʉɳʅɲʏɲ, ʄʉɿʋɹʎ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɹʎ ʏɹʖʆɸʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500)
ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ɸɿɷɿʃʙʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʃɲɿ ʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ

25. ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɿɸʌʊɷʉʐʄʘʆ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

26. Ʌɲɿɷʊʏʉʋʉɿ ʃɲɿ ʖʙʌʉɿ ʋɲɿɷɿʃɼʎ ɲʆɲʗʐʖɼʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ

- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
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27. ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʄʉʑʆɲ ʋɲʌʃ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ

- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
28. ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʔɲɿʌɿʍʏɻʌʀʉʐ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ
(ʋʉɷʉʍʔɲɿʌɳʃɿɲ, ʅʋɿʄɿɳʌɷʉ ʃ.ʄʋ.) ʃɲɿ ɲʀɽʉʐʍɸʎ ʅʋʊʉʐʄɿʆɶʃ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ 35 ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ
ʏɻʎ ʋɲʌ. 1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1

- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

29. ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʆʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ

- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʋʏɳ (7) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ
ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15)
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3
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30. ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃʊ, ʅɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʖʙʌʉ ʃɲʏɳ
ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ
ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ʅʉʌʔɼʎ
ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ ʃɲɿ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃʊ
ʅɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʖʙʌʉ
ʋʉʐ ʅɿʍɽʙʆɸʏɲɿ ɼ
ʋɲʌɲʖʘʌɸʀʏɲɿ ʋʌʉʎ ʏʉʆ
ʍʃʉʋʊ ɲʐʏʊ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ʅʉʌʔɼʎ
ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ ʃɲɿ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ ʍɸ ɿɷɿʘʏɿʃʊ
ʖʙʌʉ ɹʆɲʆʏɿ
ɲʆʏɲʄʄɳɶʅɲʏʉʎ ɼ ɸʔʊʍʉʆ
ɲʐʏɹʎ ɸʅʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʏɻ
ʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ
ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɸʆɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (50.000)
ɸʐʌʙ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ɼ ʋɲʌɲʖʘʌɻʍɿʉʑʖʉ ʏʉʐ
ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ, ʅɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʖʙʌʉʐ, ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ
ɹʄɲɴɸ ɼ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʖʙʌɲ ɻ ɸʃɷɼʄʘʍɻ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɿɲʃʉʍʀʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(200.000) ɸʐʌʙ ʍʏʉʆ ʅɿʍɽʘʏɼ ɼ ʋɲʌɲʖʘʌɻʍɿʉʑʖʉ
ʏʉʐ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ, ʅɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʖʙʌʉʐ, ʍʏʉʆ
ʉʋʉʀʉ ɹʄɲɴɸ ɼ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʖʙʌɲ ɻ ɸʃɷɼʄʘʍɻ

31. ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ʏɸʄʉʑʆ ʐʋʊ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɼ
ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ
ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻʎ ʃʉɿʆʉʑ

ɇʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ʍʏɲ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʃɲʏɳ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐʎ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(5.000) ɸʐʌʙ.
ɇʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɸʐɽʑʆɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʖʙʌʘʆ, ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ
ɲʆɲʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ɷɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʀɷɿɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ.
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2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων,
καθώς και τους λοιπούς κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300)
ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιβάλλεται και στην επιχείρηση/
νομικό πρόσωπο για κάθε παράβαση της υποχρέωσης
χρήσης μάσκας των εργαζομένων, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
3. Στην περίπτωση μη αντιστοίχισης των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης με το
αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, επιβάλλεται στο φυσικό
πρόσωπο, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ
και στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε
(15) ημερολογιακές ημέρες.
4. Στην περίπτωση παρουσίας σε αμιγή χώρο προσώπου που δεν επιδεικνύει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9,
αντιστοίχως, πέραν άλλων κυρώσεων, το όργανο ελέγχου προβαίνει στην απομάκρυνση του ατόμου από τον
χώρο.
5. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι
τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
6. Στην περίπτωση των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του κεφαλαίου Ζ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), η αναστολή
λειτουργίας που επιβάλλεται στο νομικό πρόσωπο ή την
επιχείρηση που λειτουργεί το κατάστημα συνεπάγεται
αυτοδικαίως για το ίδιο χρονικό διάστημα και την αναστολή κάθε δραστηριότητας και λειτουργίας στον χώρο
και στις εγκαταστάσεις του καταστήματος.
7. Σε περίπτωση ίδρυσης νέου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος:
(α) Το αρμόδιο όργανο του Δήμου στα όρια του οποίου
πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος οφείλει, πριν προβεί στην έκδοση της
βεβαίωσης του άρθρου 28 του ν. 4442/2016, να λάβει
βεβαίωση από την κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή
ότι ο χώρος του καταστήματος δεν τελεί σε αναστολή
λειτουργίας. Το όργανο του Δήμου οφείλει να απέχει από
την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 28 του ανωτέρω
νόμου μέχρι να λάβει τη βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής ότι ο χώρος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας.
(β) Απαγορεύεται κάθε μορφής γνωστοποίηση του ν.
4442/2016, είτε πρόκειται για πρώτη γνωστοποίηση είτε
για μεταβολή ή αλλαγή φορέα, εφόσον ο χώρος στον
οποίο λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η επιχείρηση τελεί σε αναστολή λειτουργίας για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί το μέτρο.
8. Κάθε γνωστοποίηση που γίνεται κατά παράβαση
των παρ. 6 και 7 θεωρείται ανυπόστατη και επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
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ευρώ που επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, συνεστημένου ή
υπό σύσταση, που διενήργησε τη γνωστοποίηση.
Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική
Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του
άρθρου 50 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), και οι Λιμενικές
Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η Εθνική Αρχή
Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019
(Α’ 133), καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του
Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια
όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας,
το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές
της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.),
καθώς και το προσωπικό της Μονάδας Επιθεώρησης και
Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς
ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, 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 και φυσικά πρόσωπα
υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.midev.gov.gr, τον προγραμματισμό
και τα στοιχεία των σχετικών 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 άρθρου 4.
Άρθρο 4
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3, μέσω των οικείων
οργάνων ελέγχου, διενεργούν ελέγχους για την τήρηση
της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων
κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται).
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2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα V,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας),
εφόσον συντρέχει περίπτωση. Αν η παράβαση αφορά σε
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή
οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής,
η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου
διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία δυο (2) εκ
των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη
και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης
πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και
Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο
της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή
αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη
σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο
έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών,
στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 3, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής,
συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά
και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται η
ήδη επιβληθείσα διοικητική πράξη (επιβολής προστίμου και αναστολής λειτουργίας, όπου προβλέπεται)
από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος
εκδίδει σχετική απόφαση και ακολουθείται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του προστίμου μέσω του
ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 6. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές, η
ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την πράξη του προηγούμενου εδαφίου προβαίνει σε ακύρωση α) της πράξης,
β) της καταχωρισμένης παράβασης στην πλατφόρμα
της ιστοσελίδας https://kye-gge.mindev.gov.gr και γ)
του τυχόν ήδη εκδοθέντος ηλεκτρονικού παραβόλου.
Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα,
το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της
παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
Άρθρο 5
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα.
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2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που
τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος 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, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται
το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο,
ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του
ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης
μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια
αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης
παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 3 της παρούσας αρμόδιων αρχών.
4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, 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 ενδιαφέροντος, 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 6
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
πρόστιμα εξοφλούνται εντός είκοσι δύο (22) ημερών από
την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο)
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται: α) είτε αυτόματα από
την πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.mindev.
gov.gr, με το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από
την επίδοση ή κοινοποίηση ή θυροκόλληση της Πράξης
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, οπότε
και είναι αμέσως εμφανές στην καρτέλα του ελεγχόμενου
«τα παράβολά μου» στην ιστοσελίδα https://www.gsis.
gr/e-paravolo, στην οποία εισέρχεται με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet), β)
είτε με μέριμνα του ελεγχόμενου μετά το πέρας των επτά
(7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προ-
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στίμου και Αναστολής Λειτουργίας από την ιστοσελίδα
https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα) [είσοδος με χρήση κωδικών
taxisnet], γ) είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ), δ) είτε από τις Τράπεζες. Τα πρόστιμα εντάσσονται
ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974, Α’ 90) στον Αναλυτικό
Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για
παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Σε περίπτωση
που το παράβολο εκδοθεί από τον ελεγχόμενο και όχι
αυτόματα από την πλατφόρμα https://kye-gge.mindev.
gov.gr, ο ελεγχόμενος οφείλει να αποστείλει αντίγραφο
του παραστατικού εξόφλησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή
αντιρρήσεων. Σε περίπτωση αυτόματης έκδοσης του
παραβόλου, δεν απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του προστίμου από τον υπόχρεο λαμβάνουν χώρα τα ακόλουθα:
α) Αν το παράβολο έχει εκδοθεί αυτόματα από την
πλατφόρμα https://kye-gge.mindev.gov.gr, σύμφωνα με
την περ. α) της παρ. 1, η αποστολή του νόμιμου τίτλου
στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη γίνεται αυτόματα από
την ως άνω πλατφόρμα σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., Α’ 90) περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων και στην υπό στοιχεία
Α.1209/2.9.2021 (Β’ 4053) απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί διαδικασίας
βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασίας μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω
των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας. Η πλατφόρμα Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι
έγκυρη.παράγει ημερησίως αυτόματα τις ηλεκτρονικές
βεβαιώσεις εσόδων και γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας
του παραβάτη όλα τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και τα
στοιχεία των υπηρεσιών των φορέων που συμμετέχουν
στην ως άνω διαδικασία.
β) Αν το παράβολο έχει εκδοθεί με μέριμνα του ελεγχόμενου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περ. β), γ) και
δ) της παρ. 1, εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της
Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας
αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές ο νόμιμος τίτλος
στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη, προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974
(Κ.Ε.Δ.Ε.).
Άρθρο 7
Γνωστοποίηση κυρώσεων
Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3 γνωστοποιούν την
πράξη με την οποία επεβλήθη η διοικητική κύρωση
της αναστολής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης
στην οικεία αρχή του Δήμου στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ώστε να μην δύναται να λειτουργήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης του
ν. 4442/2016 (Α’ 230), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του
διοικητικού μέτρου.
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Άρθρο 8
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού
ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων
ηλεκτρονικών μέσων.
Άρθρο 9
Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00.
2. Όπου στην παρούσα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/
koronoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.6757/4.2.2022 (Β’ 431) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως εκάστοτε ισχύει. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό
COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου
και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό
COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους
από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση
πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Όσοι
ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση
της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών
εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Τα ανωτέρω
πιστοποιητικά επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την
ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω
της κινητής συσκευής του ατόμου είτε μέσω της ειδικής
εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251),
κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του
ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης
ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο
εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του
άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR,
δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν,
με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης
που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή
εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής
εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021. Η επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί να γίνει από τα
πρόσωπα του τέταρτου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33
του ν. 4816/2021, δια της σάρωσης του κωδικού QR του
εγγράφου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από
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τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά
αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην περίπτωση νόσησης φυσικού προσώπου
πλήρως εμβολιασμένου, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό
διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.
3. Όπου προβλέπονται στην παρούσα, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19
πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των
τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση
οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο χρειάζεται η
επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να
έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του
προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή
το διαβατήριο. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης
(self-test) από κορωνοϊό COVID-19 πραγματοποιείται
έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται είτε
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε
στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr της υπό στοιχεία
124068/ΓΔ/4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας
(Β’ 4558), είτε μέσω της ηλεκτρονικής σχολικής κάρτας
για COVID-19. Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται: α)
κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για
κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών
μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους
πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid
test). Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως
ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω
μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη του
επόμενου εδαφίου. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης
που εκδόθηκαν έως και τις 4.12.2021 διαρκεί ενενήντα
(90) ημέρες ανεξαρτήτως του εάν αυτά εκδόθηκαν κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν
ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με την
οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή
ιδιωτικά και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο
διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός
εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις
ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός,
δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης, τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται
είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.
gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής του
ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου
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182 του ν. 4876/2021 κατόπιν αποθήκευσής τους στην
κινητή συσκευή του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε
επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής
εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 Covid Free
GR, δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν,
με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης
που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή
εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής
εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021. Η επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί να γίνει από τα
πρόσωπα του ένατου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33
του ν. 4816/2021, δια της σάρωσης του κωδικού QR του
εγγράφου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από
τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα
του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά
αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία
λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα
με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)
σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους
υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4683/2020 (Α’ 83).
4. Στη δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)
τελευταίου εικοσιτετραώρου των ανήλικων, σύμφωνα
με την παρ. 3, προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα
και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται
φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα κατά την επίδειξη της δήλωσης. Οι προβλέψεις της παρούσας ως προς
την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου
ή δήλωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν καταλαμβάνουν ανηλίκους έως τη συμπλήρωση του τετάρτου
έτους της ηλικίας τους.
5. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θίγει τη διεξαγωγή
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
6. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για
την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες
και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών
τους.
7. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον τα
έγγραφα ταυτοποίησης του ελεγχόμενου προσώπου
φέρουν το φύλο και το όνομα που αποδόθηκε κατά τη
γέννηση και δεν φέρουν τα στοιχεία που αποδίδουν την
ταυτότητα φύλου βάσει της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4491/2017 (Α’ 152), οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα
ελέγχου οφείλουν να αποδεχθούν πλήρως την προφο-
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ρική επιβεβαίωση του ατόμου ότι πρόκειται για το ίδιο
φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται με το έγγραφο, ανεξαρτήτως του εάν το ελεγχόμενο πρόσωπο έχει υποβληθεί στη διαδικασία της νομικής αναγνώρισης ταυτότητας
φύλου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4491/2017.
8. Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6756/4.2.2022 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας
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του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 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 τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022
και ώρα 6:00» (B’ 430).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ), ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ, ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ

Στις Μονάδες Χρονίως Πασχόντων, όπως και στις δομές κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωμένων), φιλοξενούνται/νοσηλεύονται ηλικιωμένοι ασθενείς, καθώς και άτομα οποιασδήποτε ηλικίας
με σοβαρά χρόνια υποκείμενα νοσήματα (π.χ. σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά και χρόνια
αναπνευστικά νοσήματα, ανοσοκαταστολή), που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση
σοβαρής νόσου και επιπλοκών από κορωνοϊό COVID-19.
Τόσο οι Μονάδες Χρονίως Πασχόντων όσο και οι ΜΦΗ αποτελούν χώρους με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης
και διασποράς του νέου κορωνοϊού SARS CoV2 και κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η συστηματική
επιτήρηση και εφαρμογή των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων για την έγκαιρη ανίχνευση και αποτροπή
διασποράς, όχι μόνο του SARS-CoV-2, αλλά και άλλων αναπνευστικών παθογόνων συμπεριλαμβανομένου
του ιού της γρίπης. Τα μέτρα αυτά αφορούν τους διαβιούντες στις Μονάδες αλλά και επισκέπτες και
εργαζόμενους σε αυτές.

1. Οδηγίες για το επισκεπτήριο
1α. Κανόνες επισκεπτηρίου
Απαγορεύεται το επισκεπτήριο σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (ΜΦΗ), θεραπευτήρια χρονίως
πασχόντων, κλειστές δομές φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία και παραρτήματα των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας ανά περιφέρεια που φιλοξενούν ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία ή/και χρονίως πάσχοντες στην
τρέχουσα περίοδο της εκτεταμένης διασποράς του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα και της ιδιαίτερα υψηλής
μεταδοτικότητας της παραλλαγής όμικρον του ιού και της ικανότητας αυτής της παραλλαγής για ανοσιακή
διαφυγή.
Παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση από τη Μονάδα προς τους ηλικιωμένους, προς τον σκοπό ζωντανής
οπτικής και ηχητικής επικοινωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται όμως η πλήρης αποφυγή
σωματικής επαφής με τους οικείους τους.
Εξαιρούνται της απαγόρευσης οι επισκέψεις σε ασθενείς/φιλοξενούμενους με νόσο τελικού σταδίου, με
την ταυτόχρονη λήψη των απαραίτητων μέτρων πρόληψης της διασποράς και εργαστηριακού ελέγχου (με
ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της επίσκεψης.
1β. Οδηγίες για επισκέπτες
Υποχρεωτική σήμανση στην είσοδο της μονάδας νοσηλείας/φιλοξενίας, σχετική με τους περιορισμούς του
επισκεπτηρίου.
Οι ενδεχόμενοι επισκέπτες, όπως κατ’ εξαίρεση προσδιορίζονται στο σημείο 1α, πρέπει:
•
Να μην εισέρχονται σε περίπτωση που έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη του αναπνευστικού
συστήματος (π.χ. πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια).
•
Να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής.
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•
Να φορούν σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή
N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη).
•
Να προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα μοριακού εργαστηριακού ελέγχου (PCR) ή
άμεσου αντιγονικού τεστ (rapid test) του τελευταίου εικοσιτετραώρου.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι συγγενείς ενημερώνονται για την πορεία της υγείας των
ασθενών/φιλοξενούμενων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), μηνύματος κινητού
τηλεφώνου (sms), ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων.

2. Οδηγίες για το προσωπικό
2α. Εμβολιασμός και εργαστηριακός έλεγχος προσωπικού
Όλο το προσωπικό της Μονάδας οφείλει να είναι πλήρως εμβολιασμένο σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.
4820/2021 (Α’ 130).
Το προσωπικό της Μονάδας που είναι πλήρως εμβολιασμένο υποχρεούται σε εργαστηριακό έλεγχο
τουλάχιστον μία (1) φορά εβδομαδιαίως (ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ).
Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό της Μονάδας που δεν έχει εμβολιασθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ.
50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής υπουργικής απόφασης, υποχρεούται δύο (2) φορές την εβδομάδα σε
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό SARS-CoV-2 με ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ.

2β. Διαχείριση προσωπικού μετά από έκθεση στον κορωνοϊό SARS-CoV-2
Η διαχείριση προσωπικού που είχε έκθεση υψηλού κινδύνου σε κορωνοϊό SARS-CoV-2 [π.χ. επαφή
πρόσωπο με πρόσωπο σε απόσταση δύο (2) μέτρων για περισσότερο από δεκαπέντε (15) λεπτά εντός
εικοσιτετραώρου ή φυσική επαφή ή περιποίηση ασθενή με περίπτωση της νόσου COVID-19 ή άμεση επαφή
με μολυσματικό υλικό των εκκρίσεων (π.χ. από ασθενή με βήχα επάνω στο εκτεθειμένο άτομο), ή παρουσία
σε κλειστό χώρο μαζί με ασθενή με περίπτωση της νόσου COVID-19 για περισσότερο από δεκαπέντε (15)
λεπτά της ώρας (π.χ. χώρος υποδοχής, σαλόνι, δωμάτιο συνάντησης), ή ταξίδι με οιοδήποτε μέσο
μεταφοράς για περισσότερο από δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας με περίπτωση της νόσου COVID-19] γίνεται
ως ακολούθως:
Όλο το προσωπικό της μονάδας συνεχίζει κανονικά την εργασία του με υποχρεωτική διενέργεια
εργαστηριακού ελέγχου (ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ) τρεις (3) φορές, ήτοι α) την 1η, β) την 3η και γ)
από την 5η έως την 7η ημέρα από την τελευταία έκθεση.
Η Μονάδα υποχρεούται να διατηρεί αρχείο εργαστηριακών ελέγχων κορωνοϊού SARS-CoV-2 για το
προσωπικό της Μονάδας.
2γ. Διαχείριση κρουσμάτων COVID19 σε προσωπικό της Μονάδας
Σε περίπτωση θετικού κρούσματος στο προσωπικό της Μονάδας συνιστάται η απομόνωσή του για πέντε (5)
ημέρες και στη συνέχεια επιστροφή στην εργασία του εάν είναι ασυμπτωματικό ή με ήπια συμπτώματα και
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με αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο. Επιβάλλεται η υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής
προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης).

2δ.
Εφαρμογή
μέτρων
πρόληψης
και
προσωπικό/εργαζόμενους/εξωτερικούς συνεργάτες

ελέγχου

από

ιατρονοσηλευτικό

Τα ακόλουθα μέτρα αφορούν στο ιατρονοσηλευτικό, στο λοιπό προσωπικό, καθώς και στους εξωτερικούς
συνεργάτες.




Το προσωπικό της Μονάδας βρίσκεται σε εγρήγορση για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων συμβατών με
λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (π.χ. ρινική καταρροή, φαρυγγαλγία, βήχας, πυρετός,
θωρακικό άλγος, αναπνευστική δυσχέρεια), καθώς και για άλλα συμπτώματα συμβατά με τη νόσο του
κορωνοϊού COVID-19, όπως διαταραχή της όσφρησης και της γεύσης, κεφαλαλγία, κόπωση, μυαλγίες.
Επιβάλλεται η μέτρηση της θερμοκρασίας καθημερινά πριν την έναρξη της εργασίας, καθώς και η
καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου (συνημμένου στο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας).



Η εμφάνιση οποιασδήποτε σχετικής συμπτωματολογίας χρήζει άμεσου εργαστηριακού ελέγχου με
ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ και μη εισόδου στον χώρο της ΜΦΗ έως έκδοσης του αποτελέσματος.



Όλο το προσωπικό, καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες πρέπει να φορούν μάσκα υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη)
καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στη νοσηλευτική μονάδα/μονάδα φιλοξενίας.
Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες πριν την είσοδο τους στη Μονάδα πρέπει να υποβάλλονται σε
εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό SARS-CoV-2 με ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ.
Επιδιώκεται ο διαχωρισμός του προσωπικού σε πτέρυγες και βάρδιες (ίδια άτομα ανά βάρδια), ώστε
να μειώνεται ο κίνδυνος διασποράς. Αποφεύγεται η χρήση κοινόχρηστων χώρων για λήψη τροφής ή
ανάπαυσης, όπως επίσης και η χρήση κοινού μέσου μεταφοράς.
Η εκπαίδευση του προσωπικού στην ορθή χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι συνεχής
με έμφαση στη διαδικασία εφαρμογής και αφαίρεσης:






9
9
9
9
9
9

της μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά της διπλής μάσκας
(χειρουργικής και υφασμάτινης)
της προστατευτικής ρόμπας
των ιατρικών γαντιών
της οφθαλμικής προστασίας
της εφαρμογής υγιεινής των χεριών
της συστηματικής τήρησης των διαδικασιών καθαρισμού, απολύμανσης χώρων και επιφανειών και
ασφαλούς διαχείρισης μολυσματικών απορριμμάτων.

3. Οδηγίες για τους φιλοξενούμενους/νοσηλευόμενους
3α. Μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση νέου φιλοξενούμενου ή φιλοξενούμενου που
επιστρέφει από οποιονδήποτε άλλο χώρο εκτός Μονάδας
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Ο νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος εισάγεται στη Μονάδα κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού
εμβολιασμού ή νόσησης, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και υπό την επιφύλαξη
της υπ’ αρ. 50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής υπουργικής απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση ο φιλοξενούμενος εισάγεται στη Μονάδα μόνο με αρνητικό μοριακό τεστ, το οποίο
διενεργείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την εισαγωγή του.
Γίνεται αξιολόγηση των φιλοξενούμενων/νοσηλευόμενων για ενδεχόμενα συμπτώματα λοίμωξης
αναπνευστικού συστήματος πριν την εισαγωγή και διαμονή τους στον χώρο.
Ο φιλοξενούμενος/ασθενής τοποθετείται σε καραντίνα πέντε (5) ημερών σε μονόκλινο δωμάτιο και
αντιμετωπίζεται με τις ενδεικνυόμενες προφυλάξεις ως επιβεβαιωμένο κρούσμα. Γίνεται άρση των
προφυλάξεων με αρνητικό μοριακό τεστ με την ολοκλήρωση της καραντίνας. Στην περίπτωση
εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο φιλοξενούμενος υποβάλλεται άμεσα σε
μοριακό έλεγχο και εφαρμόζονται όλα τα υπόλοιπα μέτρα ως επί υποψίας κρούσματος κορωνοϊού
COVID-19.
Σε περίπτωση φιλοξενούμενου που έχει εξέλθει από τη Μονάδα, στο πλαίσιο προσωρινής παραμονής
του σε σπίτι οικείων του, κατά την επιστροφή του στη Μονάδα, εφαρμόζονται τα ανωτέρω υγειονομικά
πρωτόκολλα, πλην της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού.

3β. Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 σε φιλοξενούμενο




Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση των ασθενών/φιλοξενούμενων για τυχόν εκδήλωση
συμπτωματολογίας συμβατής με νέο κορωνοϊό COVID-19 (πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια
κ.ά.) δύο (2) φορές την ημέρα.
Σε περίπτωση ασθενή/φιλοξενούμενου με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή άλλα
συμπτώματα συμβατά με κορωνοϊό COVID-19 εφαρμόζονται όλα τα μέτρα για την πρόληψη της
διασποράς του κορωνοϊού SARS CoV2 και πιο συγκεκριμένα:
o
o
o

o
o

o
o
o
o

άμεσος έλεγχος με ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ όλου του προσωπικού και φιλοξενούμενων,
απομόνωση του ατόμου που νοσεί σε μονόκλινο θάλαμο με ατομική τουαλέτα και αξιολόγηση
της βαρύτητας της νόσου και της περαιτέρω ανάγκης για ιατρική εκτίμηση,
αυστηρός περιορισμός μετακινήσεων στις απόλυτα αναγκαίες με την εφαρμογή απλής
χειρουργικής μάσκας ή μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95), εφόσον είναι
ανεκτή,
ορθή χρήση του εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό που φροντίζει τον
ασθενή,
εφαρμογή των βασικών προφυλάξεων, των προφυλάξεων επαφής και των προφυλάξεων
σταγονιδίων σε όλες τις περιπτώσεις λοίμωξης αναπνευστικού από άγνωστο αιτιολογικό
παράγοντα. Επιπρόσθετα, εφαρμογή αερογενών προφυλάξεων στις περιπτώσεις υποψίας
λοίμωξης από παθογόνο που μεταδίδεται αερογενώς ή σε περιπτώσεις παραγωγής
αερολύματος,
σε κάθε θάλαμο υπάρχουν αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα, υγρό σαπούνι σε κάθε
νιπτήρα και χειροπετσέτες, καθώς και ποδοκίνητοι κάδοι που κλείνουν,
τόσο το προσωπικό όσο και οι φιλοξενούμενοι εφαρμόζουν συστηματικά την υγιεινή των
χεριών,
αναπνευστική υγιεινή και χρήση απλής χειρουργικής μάσκας από τον ασθενή ή μάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) εφόσον αυτό είναι ανεκτό,
καθαρισμός και απολύμανση χώρων και επιφανειών, απόρριψη και αποκομιδή μολυσματικών
υλικών,
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αναστολή μη απαραίτητων δραστηριοτήτων όπως γυμναστική, ομαδικές δραστηριότητες,
παραμονή σε χώρο εντευκτηρίου κ.λπ.,
αποφυγή γευμάτων σε τραπεζαρία και κατά προτίμηση σερβίρισμα στον θάλαμο,
αποφυγή μη απαραίτητων παροχών ατομικής φροντίδας (ξύρισμα, κούρεμα κ.λπ.),
αποφυγή παρεμβατικών χειρισμών με παραγωγή αερολύματος,
αναστολή επισκέψεων που δεν είναι επείγουσες και απαραίτητες από εξωτερικούς συνεργάτες
ιατρούς.

 Οι φιλοξενούμενοι που είναι ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 μεταφέρονται σε
μονάδες υγείας μόνο όταν, κατά την εκτίμηση του υπεύθυνου ιατρού της Μονάδας, χρήζουν
περαιτέρω θεραπευτικής αντιμετώπισης και νοσηλείας. Σε διαφορετική περίπτωση παραμένουν
στην Μονάδα απομονωμένοι σε ειδικό θάλαμο, εκτιμώνται κλινικά καθημερινά ενώ τη φροντίδα
τους αναλαμβάνει αποκλειστικό νοσηλευτικό προσωπικό.


Στις περιπτώσεις που πληρούνται τα κριτήρια προνοσοκομειακής θεραπευτικής αντιμετώπισης
συνιστάται η εφαρμογή της πρώιμης θεραπείας για την αποφυγή της προόδου σε σοβαρή νόσο
(https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/covid_19_algorithmos-mi-nosileuomenon_20211224.pdf).

Η Διοίκηση της Μονάδας φροντίζει για την έγκαιρη προμήθειά της είτε μέσω συνταγογράφησης,
εάν πρόκειται για χορήγηση από του στόματος αντιϊκής θεραπείας, είτε κατόπιν επικοινωνίας με
την αντίστοιχη ΥΠΕ για την προμήθεια ενδοφλέβιας αντιϊκής θεραπευτικής αγωγής.


Για όλα τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα ενημερώνεται ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) ενώ στην περίπτωση που ασθενής με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη
κορωνοϊού COVID-19 χρειάζεται να μεταφερθεί σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας,
ενημερώνονται άμεσα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και η μονάδα υποδοχής, ώστε να
ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ελέγχου διασποράς της λοίμωξης.



Στην περίπτωση θανάτου ασθενούς με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη κορωνοϊού COVID-19,
ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικά με τη διαχείριση νεκρών σωμάτων και
ενημερώνεται σχετικά το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 από τον υπεύθυνο ιατρό της
μονάδας.

3γ. Κριτήρια άρσης απομόνωσης επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε φιλοξενούμενο
Τα βασικά κριτήρια άρσης της απομόνωσης κρουσμάτων COVID-19 είναι η κλινική εικόνα του ασθενή, ο
αρνητικός εργαστηριακός έλεγχός του και το χρονικό διάστημα απομόνωσής του.
Τα κριτήρια για φιλοξενούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και σε Μονάδες Χρονίων Πασχόντων
διαφοροποιούνται ανάλογα με την εμβολιαστική κάλυψη του κρούσματος σύμφωνα με τον πίνακα 1, ο
οποίος βασίζεται στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC).
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Πίνακας 1. Κριτήρια άρσης απομόνωσης κρουσμάτων COVID-19 σε ΜΦΗ
Οι πλήρως εμβολιασμένοι ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 9.
Κατηγορία κρούσματος
Ανεπαρκώς
εμβολιασμένοι ή
ανεμβολίαστοι
φιλοξενούμενοι

Κριτήρια άρσης απομόνωσης

Επισημάνσεις - Επεξηγήσεις

Ο ασθενής μπορεί να βγει από την
απομόνωση εάν πληρούνται τα
ακόλουθα κριτήρια:

Ασθενείς που εξέρχονται από το
νοσοκομείο λόγω βελτίωσης της
κλινικής τους εικόνας σύμφωνα
με την κρίση του θεράποντος
ιατρού συνεχίζουν την
απομόνωσή τους σε ασφαλή
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη
Μονάδα μέχρι να πληρούνται
τα κριτήρια άρσης της
απομόνωσής τους.

Πέντε (5) ημέρες απομόνωσης από
την έναρξη των συμπτωμάτων ή την
εργαστηριακή διάγνωση της νόσου
για ασυμπτωματικούς ασθενείς,
καθώς και λύση του πυρετού για ένα
(1) τουλάχιστον εικοσιτετράωρο
χωρίς λήψη αντιπυρετικού και
βελτίωση των υπόλοιπων
συμπτωμάτων
ΚΑΙ

Το προσωπικό που φροντίζει
τον ασθενή τηρεί όλα τα μέτρα
πρόληψης και ελέγχου που
εφαρμόζονται στην
απομόνωση.

Δύο (2) αρνητικοί εργαστηριακοί
έλεγχοι για SARS CoV2 (ταχύ
αντιγονικό ή μοριακό τεστ) που
έχουν ληφθεί με μεσοδιάστημα
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
ή
είκοσι (20) ημέρες απομόνωσης από
την έναρξη των συμπτωμάτων
Πλήρως εμβολιασμένοι
φιλοξενούμενοι

Ο ασθενής μπορεί να βγει από την
απομόνωση εάν πληρούνται τα
ακόλουθα κριτήρια:
Πέντε (5) ημέρες απομόνωσης από
την έναρξη των συμπτωμάτων ή την
εργαστηριακή διάγνωση της νόσου
για ασυμπτωματικούς ασθενείς,
καθώς και λύση του πυρετού για ένα
(1) τουλάχιστον εικοσιτετράωρο
χωρίς λήψη αντιπυρετικού και
βελτίωση των υπόλοιπων
συμπτωμάτων
ΚΑΙ
Δύο (2) αρνητικοί εργαστηριακοί
έλεγχοι για SARS CoV2 (άμεσο
αντιγονικό ή μοριακό τεστ) που
έχουν ληφθεί με μεσοδιάστημα
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
ή
απομόνωση για δέκα (10) ημέρες από
την έναρξη των συμπτωμάτων και
ένας (1) αρνητικός εργαστηριακός
έλεγχος για SARS CoV2 (άμεσο
αντιγονικό ή μοριακό τεστ) τη δέκατη
ημέρα

Ασθενείς που εξέρχονται από το
νοσοκομείο λόγω βελτίωσης της
κλινικής τους εικόνας σύμφωνα
με την κρίση του θεράποντος
ιατρού συνεχίζουν την
απομόνωσή τους σε ασφαλή
ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη
Μονάδα μέχρι να πληρούνται
τα κριτήρια άρσης της
απομόνωσής τους.
Το προσωπικό που φροντίζει
τον ασθενή τηρεί όλα τα μέτρα
πρόληψης και ελέγχου που
εφαρμόζονται στην
απομόνωση.
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4. Διοικητική υποστήριξη/αρμοδιότητες
















Εξασφάλιση επάρκειας όλης της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την εφαρμογή της υγιεινής
των χεριών και της αναπνευστικής υγιεινής από τους φιλοξενούμενους/νοσηλευόμενους, τους
εργαζόμενους και τους επισκέπτες.
Αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα.
Υγρό σαπούνι σε κάθε νιπτήρα και χειροπετσέτες.
Ποδοκίνητοι κάδοι που κλείνουν.
Εξασφάλιση επάρκειας σε εξοπλισμό ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους και εκπαίδευσή
τους για την ορθή χρήση (επιλογή, εφαρμογή, αφαίρεση και απόρριψη).
Μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλές μάσκες (χειρουργικές
και υφασμάτινες), γάντια, αδιάβροχες ρόμπες με μακριά μανίκια, ασπίδες προσώπου, γυαλιά ευρέως
οπτικού πεδίου.
Ανάρτηση έντυπων οδηγιών για τα πέντε (5) βήματα της υγιεινής των χεριών και τις ορθές διαδικασίες
εφαρμογής και αφαίρεσης του ατομικού εξοπλισμού προστασίας κατά την είσοδο στον θάλαμο.
Τοποθέτηση των υλικών του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, αμέσως πριν την είσοδο στο δωμάτιο
του ασθενή για χρήση από το προσωπικό.
Τοποθέτηση κλειστού κάδου απορριμμάτων εντός του δωματίου και πριν την έξοδο από αυτό, για την
απόρριψη του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
Σε περίπτωση παραμονής επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 στην Μονάδα,
συστήνεται η απασχόληση αποκλειστικού προσωπικού σε κάθε βάρδια για τη νοσηλεία και τη
φροντίδα του.
Πρόβλεψη για την απρόσκοπτη λειτουργία σε περίπτωση απουσίας κρίσιμου προσωπικού (αριθμητικά
και ποιοτικά).
Παρακολούθηση των εξελισσόμενων επιδημιολογικών δεδομένων και σε περίπτωση επέκτασης της
διασποράς του νέου κορωνοϊού COVID-19 στην κοινότητα και επικαιροποίηση των μέτρων σύμφωνα
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

ΑΜΕΣΗ δήλωση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στον ΕΟΔΥ είτε αυτά αφορούν σε ασθενή είτε σε
επαγγελματία υγείας ή άλλον εργαζόμενο.

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Για το προσωπικό:
x
x
x
x

Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό (όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και ασπίδας
προσώπου όπου απαιτείται
Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού
Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού από άτομο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό
Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:
o Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο
o Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με συμπτώματα και επιδημιολογικά
σημαντική επαφή ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο επιπολασμό
o Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, RT-PCR testing δειγματοληπτικά ή/και μέσω
δεξαμενοποίησης δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-10) εργαζόμενους (sample pooling)
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x
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Σε περίπτωση που υπάρξουν > από δύο (2) κρούσματα στην δομή υποχρεωτικός έλεγχος
(RT-PCR) όλου του προσωπικού ανά εβδομάδα
Απομάκρυνση από την εργασία με την εμφάνιση συμπτωμάτων ή μετά από επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα και διενέργεια test (απομάκρυνση για τουλάχιστον επτά [7] ημέρες αν PCR
θετικό)
Πρόβλεψη για αντικατάσταση προσωπικού
Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε
περισσότερες της μιας δομής

Για τους φιλοξενούμενους:
Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούμενου στην δομή (κλινική αξιολόγηση, δύο
διαδοχικά test RT-PCR αρνητικά)
Έγκαιρη διάγνωση (ευαισθητοποίηση προσωπικού για την αναγνώριση συμπτωμάτων,
θερμομέτρηση – μέτρηση 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 δεξαμενοποίησης δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-10) φιλοξενούμενους (sample pooling)
Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια κ.λπ.)
Λήψη γεύματος στο δωμάτιο εφόσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις
Εξασφάλιση χώρου (μονόκλινο) για προσωρινή απομόνωση κρούσματος ή πιθανού κρούσματος

Για τις δομές:
Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης κρούσματος/πιθανού 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-katharismoperivallontos-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-enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-allesloimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
1. Δυνατότητα κυκλοφορίας των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας
όλης της Επικράτειας αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της.
2. Καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 21:00 δίνεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους οικογενειών ή
ομάδων των διαμενόντων στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών να μεταβαίνουν για
την κάλυψη των απαραίτητων αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Στις περιοχές όπου είναι
δυνατή η μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή γίνεται χωρίς να προκαλούνται καταστάσεις
συγχρωτισμού στο εκάστοτε μέσο. Ο έλεγχος των ως άνω μέτρων πραγματοποιείται από προσωπικό της
ΕΛ.ΑΣ.
3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Διοίκηση των Κ.Υ.Τ. και των δομών φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στα Κ.Υ.Τ. και στις εν
λόγω δομές μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν,
καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους εφαρμογής
του ανωτέρου περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής του. Κατόπιν επικοινωνίας με
τους αντίστοιχους φορείς και τα τοπικά τμήματα των διεθνών οργανισμών είναι δυνατή η έκδοση
ονομαστικής λίστας προσωπικού των διεθνών οργανισμών, καθώς και των φορέων της κοινωνίας των
πολιτών, η οποία δίνει το δικαίωμα εισόδου στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές. Για το χρονικό διάστημα της παρ. 1
επισκέψεις ή δραστηριότητες που δεν άπτονται της στέγασης, της σίτισης και της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης των επωφελούμενων και απαιτούν μετακίνηση εντός της περιμέτρου του περιορισμού
επιτρέπονται κατόπιν άδειας της Διοίκησης του Κ.Υ.Τ. και των δομών.
4. Για την παροχή νομικών υπηρεσιών στους διαμένοντες στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών, πρόσβαση δίδεται κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης του Κ.Υ.Τ. και των δομών και σε ειδικό
χώρο, όπου αυτό είναι εφικτό. Οι εργαζόμενοι εντός του Κ.Υ.Τ. και των δομών καλούνται να τηρούν αυστηρά
τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και τα ατομικά μέτρα προστασίας της υγείας τους, όπως αυτά
αναφέρονται σε σχετικές ανακοινώσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
5. Εντός της περιμέτρου των Κ.Υ.Τ. και των δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών αναπτύσσονται ειδικές
υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων
του κορωνοϊού COVID-19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους των
Κ.Υ.Τ. και των εν λόγω δομών.
6. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και δύναται να
προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών
ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών.
7. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται ως προς τις μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο πολιτών τρίτων χωρών και
ανιθαγενών, καθώς επίσης και αναγνωρισμένων προσφύγων ή τελούντων υπό καθεστώς επικουρικής
προστασίας, που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένα μέσα (όπως πλοία, αεροπλάνα, σιδηροδρομικές
αμαξοστοιχίες, λεωφορεία και αυτοκίνητα) για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή στο πλαίσιο προγραμμάτων
στέγασης και μετεγκατάστασης των παραπάνω προσώπων (όπως το HELIOS, το ESTIA ΙΙ και το ESTIA 2021).
8. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας, εξαιρείται η είσοδος πολιτών τρίτων χωρών σε δομές ή Κ.Υ.Τ. στο
πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
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μεταξύ των περιφερειακών της υπηρεσιών, ήτοι δομών υποδοχής και φιλοξενίας, εποπτείας του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
9. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου
(Π.Γ.Α.), που εδρεύουν εντός ή εκτός των ορίων των Κ.Υ.Τ., η λειτουργία των οποίων δεν αναστέλλεται σε
περίπτωση αναστολής εξόδου. Οι Διοικητές των Κ.Υ.Τ. και οι Προϊστάμενοι των Π.Γ.Α., σε συνεργασία με την
ΕΛ.ΑΣ., λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο, κατά λόγο αρμοδιότητας για την ασφαλή προσέλευση, παραμονή
και αποχώρηση από και προς τις εγκαταστάσεις των Π.Γ.Α. του προσωπικού των Π.Γ.Α., των πολιτών τρίτων
χωρών, των νομικών παραστατών και συμβούλων αυτών, των μεταφραστών και όποιου άλλου προσώπου
υφίσταται απόλυτη ανάγκη να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις αυτών.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
1. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων (π.χ. γάμοι,
βαφτίσεις), κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και
ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και η προσέλευση προσώπων για κατ’
ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού,
κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών,
συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, μόνο υπό
τις ακόλουθες προϋποθέσεις, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας:
α. Στον υπολογισμό της αναλογίας ατόμων/τετραγωνικών μέτρων του πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1,
περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του κύριου/ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις
λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων όμορων κυρίων χώρων του
ακινήτου που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτικές (π.χ. χώροι σεμιναρίων και αναγνωστηρίων),
τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ. Ο κατά νόμο
υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να προχωρήσει στην εσωτερική διαμόρφωση του χώρου
λατρείας, ώστε να είναι αμέσως διακριτές οι θέσεις που μπορούν να καταλάβουν οι προσερχόμενοι και να
τηρείται η αναλογία ατόμων/τετραγωνικών μέτρων του πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1.
β. Στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί αντισηπτικών προς χρήση των
προσερχόμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο χώρο
λατρείας.
γ. Στις εισόδους των χώρων λατρείας στους οποίους οι προσερχόμενοι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν με τα
υποδήματά τους, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πλύσης των ποδιών, με τήρηση της απόστασης δύο (2)
μέτρων, ή χρήσης ποδοναρίων, τα οποία δεν επαναχρησιμοποιούνται. Τα υποδήματά τους πρέπει να
τοποθετούνται από τους ίδιους εντός σακούλας, η οποία κλείνει ερμητικά. Συνιστάται κάθε σακούλα
υποδημάτων να τοποθετείται ξεχωριστά και χωρίς επαφή μεταξύ τους. Σε περίπτωση που το λατρευτικό
τυπικό περιλαμβάνει τη χρήση χαλιού, συνιστάται οι προσερχόμενοι να φέρουν και να χρησιμοποιούν εντός
του χώρου λατρείας το δικό τους χαλί προσευχής.
δ. Εάν κατά το οικείο λατρευτικό τυπικό προβλέπεται η ύπαρξη χορωδίας ή ομαδικής υμνωδίας/απαγγελίας
θρησκευτικών ύμνων από τους πιστούς, τηρείται η απόσταση του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ τους.
ε. Είναι απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται (π.χ.
κουπαστές, χερούλια, διακόπτες) ή χρησιμοποιούνται για την εκδήλωση του θρησκευτικού φρονήματος
από πολλά πρόσωπα.
στ. Στις εξόδους των χώρων λατρείας τοποθετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την απόρριψη του
χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής (μάσκες, γάντια, χαρτομάντηλα, ποδονάρια κ.λπ.).
2. Με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης
εισόδου προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Ο εφαρμόζων το σύστημα
ελέγχου αναμονής στις εισόδους των χώρων λατρείας φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα
προστασίας του (π.χ. μάσκα).
3. Ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρείας είναι υποχρεωτικός καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας τους,
εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού, πρέπει να
εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και φυσικός αερισμός με ανοικτές πόρτες και παράθυρα, εφόσον το επιτρέπουν
οι καιρικές συνθήκες.
4. Εφόσον κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, θα πρέπει να απομακρύνεται με ευθύνη του κατά
νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού από τον χώρο λατρείας, τηρώντας τις απαραίτητες
προφυλάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση απομάκρυνσή του, πρέπει να απομονωθεί προσωρινά
μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή του, αποφεύγοντας την επαφή με άλλα άτομα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει
να έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος με εξαερισμό, μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα για απόρριψη
αυτών και αντισηπτικό χεριών.
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5. Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο
(ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ανακοίνωση κ.λπ.) και σε κάθε περίπτωση να αναρτά σε εμφανές σημείο της
εισόδου του χώρου λατρείας: α) τις ώρες κατά τις οποίες τελούνται λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις,
ιεροπραξίες και κάθε είδους θρησκευτικές τελετές, β) τις ώρες κατά τις οποίες είναι ανοικτός ο χώρος
λατρείας για την πραγματοποίηση κατ’ ιδίαν προσευχής και γ) τον συνολικό αριθμό ατόμων που μπορούν
να παρευρίσκονται ταυτοχρόνως στον χώρο λατρείας.
6. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός δημοσίων,
δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ.
νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων), ιδιωτικών
κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).
Υπεύθυνοι τήρησης των όρων, προϋποθέσεων και μέτρων της παρούσας στους προαναφερθέντες χώρους,
είναι οι ιδιοκτήτες τους και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
7. Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τις Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και τους
λοιπούς χώρους εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας. Ο αριθμός επισκεπτών που μπορούν να δέχονται
ημερησίως (χωρίς διανυκτέρευση) δεν μπορεί να υπερβαίνει την αναλογία του πίνακα Α της παρ. 1 του
άρθρου 1, όπως υπολογίζεται στο Καθολικό της Ιεράς Μονής ή τον κεντρικό χώρο λατρείας του
Μοναστηριού ή τον χώρο εγκαταβίωσης. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά
μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου
Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω απόφαση του Διοικητή
ορίζεται, εφεξής, ο αριθμός των εισερχομένων ημερησίως επισκεπτών, εντός των ορίων που αναφέρονται
ανωτέρω. Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται
από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο Επικράτειας.
8. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας, μυστηρίου και κάθε είδους
θρησκευτικής τελετής σε υπαίθριους χώρους, ισχύουν τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την
αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
9. Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για όλους τους θρησκευτικούς
λειτουργούς, βοηθητικό προσωπικό και εργαζόμενους που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες
υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως, οι οποίοι λειτουργούν/ιερουργούν ή παρέχουν
εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των χώρων λατρείας, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά
εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη
γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α IV
OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
1.

Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια

όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το προσωπικό και οι επιβάτες
υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
2.

Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και

έκτακτου προσωπικού των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που επιφορτίζεται με τα
καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να
τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και
αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑV

Α/Α:………………………… (2)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………….. (1)
ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (3)
Στοιχεία Ελεγχομένου: (4)
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Ημερομηνία Γέννησης:
Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο:
ΑΦΜ:
Δ/νση Κατοικίας:
T.K.:
Στοιχεία Επιχείρησης: (5)

Επώνυμο:
Όνομα Μητρός:
Τόπος Γέννησης:
Εκδ. Αρχή:
ΔΟΥ:
Πόλη:

Επωνυμία:
ΑΦΜ:

ΔΟΥ:

Δ.νση:

Πόλη:

T.K.:

1. Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………… (6)
Έχοντας υπόψη:
την από 1-5-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90),
κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την …..../…..../…….., ημέρα ………… και ώρα …… στ…………………………
επί της οδού ……..………..αρ……….. (7)
Επιβάλλουμε
στον ανωτέρω υπόχρεο, πρόστιμο ύψους ………………………………. ευρώ (……………………..€), διότι κατελήφθη να
...............................................................................................................................................................................................(8),
καθώς και την αναστολή λειτουργίας για ………………………………… (….) ημερολογιακές ημέρες (9) κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 90).

Τεύχος B’ 607/12.02.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ (10)
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Ο ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ (11)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (12)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
1.
Αναγράφονται υποχρεωτικά:
- Τίτλος Υπηρεσίας (π.χ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία, Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής)
- Ηλεκτρονική Διεύθυνση Υπηρεσίας
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας.
2.

Αριθμείται με α/α ανά τρία (3) αντίτυπα.

3.
Διαγράφεται η φράση «ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» εάν δεν συντρέχει η περίπτωση αναστολής
λειτουργίας.
4.

Συμπληρώνονται από το όργανο ελέγχου.

5.

Συμπληρώνονται από το όργανο ελέγχου.

6.

Συμπληρώνονται ο βαθμός, το ονοματεπώνυμο και η Υπηρεσία του Οργάνου Ελέγχου.

7.

Συμπληρώνονται, αντίστοιχα, η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος βεβαίωσης της παράβασης.

8.

Περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση.

9.

Διαγράφεται εάν δεν συντρέχει η περίπτωση αναστολής λειτουργίας.

10.

Υπογραφή (ολογράφως) του παραβάτη ή του νόμιμου εκπροσώπου/υπεύθυνου της επιχείρησης/ Φορέα.

11.

Υπογραφή (ολογράφως) του Οργάνου Ελέγχου που βεβαιώνει την παράβαση.

12.
Συμπληρώνεται σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
1.
Το αντίτιμο του προστίμου μπορεί να καταβληθεί εντός είκοσι δύο (22) ημερών από την
ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται α) είτε αυτόματα από την
πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.mindev.gov.gr, με το πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών
από την επίδοση ή κοινοποίηση ή θυροκόλληση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας, οπότε και είναι αμέσως εμφανές στην καρτέλα του ελεγχόμενου «τα παράβολά μου» στην
ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo, στην οποία εισέρχεται με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων
της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet), β) είτε με μέριμνα του ελεγχόμενου μετά το πέρας των επτά (7) εργάσιμων
ημερών από την ημέρα επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και
Αναστολής Λειτουργίας είτε από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό
Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα) [είσοδος με χρήση κωδικών taxisnet], γ) είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.), δ) είτε από τις Τράπεζες. Σε περίπτωση που το παράβολο εκδοθεί από τον ελεγχόμενο και
όχι αυτόματα από την πλατφόρμα https://kye-gge.mindev.gov.gr, ο ελεγχόμενος οφείλει να αποστείλει
αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της
Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την υποβολή αντιρρήσεων. Σε περίπτωση
αυτόματης έκδοσης του παραβόλου δεν απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής.
2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης, να υποβάλει τις έγγραφες αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο
της υπηρεσίας ή της αρχής μόνο δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : …….…………………............, η οποία αναγράφεται στο πεδίο (1).
3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων, το πρόστιμο οριστικοποιείται και
αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του ελεγχόμενου παραβάτη, όπου βεβαιώνεται.
4. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή των έγγραφων αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την
εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, όπου προβλέπεται.

Ημερομηνία
παράβασης

Αρχή βεβαίωσης
παράβασης

Είδος
επιχείρησης

Διακριτικός
τίτλος
επιχείρησης
Επωνυμία
επιχείρησης
ΑΦΜ

Διεύθυνση

Περιγραφή 1ης
παράβασης

Περιγραφή 2ης
παράβασης

Σύνολο κυρώσεων σε
ευρώ

Σύνολο κυρώσεων σε
ημέρες αναστολής

Υπόδειγμα αποστολής κυρώσεων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α VΙ
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Παράρτημα 1
ΕΝΤΥΠΟ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΦΗ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (κινητό/σταθερό):
ΘΕΣΗ:
ENHMEΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επικρατούσα κατάσταση εν μέσω πανδημίας που οφείλεται στο νέο κορωνοϊό COVID-19, έχει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά. Επιβάλλεται δε από την ελληνική έννομη τάξη και τις Δημόσιες Αρχές η εξαιρετικά
επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης και αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και η ανάγκη
ασφαλούς λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και του κράτους.
Υφίσταται επίσης ανάγκη, ατομικής και συλλογικής προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των
ευπαθών ομάδων και είναι επομένως αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση πιθανών κρουσμάτων.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα για τη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, τα
ηλικιωμένα άτομα ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες για την εμφάνιση της νόσου και επιπλοκών, οι δε
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και οι κλειστές δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες αποτελούν χώρους
με υψηλό κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς της λοίμωξης. Δεδομένης της αυξανόμενης διασποράς του νέου
κορωνοϊού SARS-CoV-2 και κυρίως εξαιτίας της μεγάλης ευαλωτότητας των ηλικιωμένων, κρίνεται αναγκαία,
η συστηματική εφαρμογή μέτρων προφύλαξης που αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και αποτροπή της
διασποράς ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνεργάστηκε με τον Εθνική Αρχή Διαφάνειας
προκειμένου να είναι δυνατή η κατά το συντομότερο δυνατόν ανίχνευση πιθανών συμπτωμάτων και η
εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στις ΜΦΗ και των
ηλικιωμένων.
Προκειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 και να μειωθεί ο
δυνητικός κίνδυνος για τα άτομα που φιλοξενούνται στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων και στις λοιπές
κλειστές δομές, όπως επίσης για τους εργαζόμενους στη Μονάδα και τις δομές και το οικείο τους περιβάλλον,
ο κάθε εργαζόμενος οφείλει να συμπληρώνει και να καταθέτει το ακόλουθο ερωτηματολόγιο σε καθημερινή
βάση πριν την είσοδό του στον χώρο εργασίας.
Η απάντησή στις ακόλουθες ερωτήσεις υπεύθυνα και με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια θα συμβάλει
σημαντικά στην τήρηση των αναγκαίων μέτρων πρόληψης για την προστασία των ηλικιωμένων που
φιλοξενούνται στην δομή, αλλά και των συναδέλφων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της συγκεκριμένης επεξεργασίας με τη Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «…….»1 ή την κλειστή δομή που φιλοξενεί ευπαθείς ομάδες «……»2.
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ
Οι σκοποί επεξεργασίας είναι οι εξής
1. Η εξασφάλιση της υγείας του προσωπικού
2. Η εξασφάλιση της υγείας των ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ και τις κλειστές δομές που
φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες.
1
2

Συμπληρώνεται η επωνυμία της Μ.Φ.Η. ή της κλειστής δομής που φιλοξενεί ευπαθείς ομάδες.
Συμπληρώνεται η επωνυμία της Μ.Φ.Η. ή της κλειστής δομής που φιλοξενεί ευπαθείς ομάδες.
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Η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Πρόσβαση στις απαντήσεις σας ενδέχεται να αποκτήσουν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η Οικεία Περιφέρεια και
ο Ε.Ο.Δ.Υ.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα επεξεργαστεί τις απαντήσεις για στατιστικούς λόγους
και εφόσον αυτές προηγουμένως έχουν ανωνυμοποιηθεί (δηλαδή έχουν διαγραφεί τα στοιχεία
ταυτοποίησης).
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων ………..3 .
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επεξεργασίας έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα για πρόσβαση,
διόρθωση, της επεξεργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία και να
υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που
θεωρείτε ότι με τις ενέργειές μας προσβάλουμε το δικαίωμά σας στην προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Τα δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε υποβάλλοντας αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://www.dpa.gr

1

2

3

4

5

3

Ερωτήσεις
Aντιμετωπίζετε ή έχετε αντιμετωπίσει τις τελευταίες 14 ημέρες, οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα συμπτώματα; (Παρακαλώ πάρτε τη θερμοκρασία σας πριν απαντήσετε σε αυτήν
την ερώτηση.)
Ναι տ Όχι տ Πυρετός (37,8 ° C ή υψηλότερος)
Ναι տ Όχι տ Βήχας
Ναι տ Όχι տ Δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή
Ναι տ Όχι տ Πονόλαιμος
Ναι տ Όχι տ Απώλεια γεύσης ή όσφρησης
Ναι տ Όχι տ Ρίγη
Ναι տ Όχι տ Πονοκέφαλος ή μυϊκοί πόνοι
Ναι տ Όχι տ Ναυτία, διάρροια, έμετος
Κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, έχετε έρθει σε στενή επαφή με άτομο που παρουσίαζε κάποιο
από τα παραπάνω συμπτώματα ή παρουσίασε κάποια από τα συμπτώματα αυτά μετά την
επαφή σας;
Ναι տ Όχι տ
Κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, έχετε έρθει σε στενή επαφή με άτομο που διαγνώστηκε με
λοίμωξη COVID-19;
Ναι տ Όχι տ
Κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, έχετε εργαστεί σε κοντινή απόσταση ή μοιραστήκατε το ίδιο
περιβάλλον με κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID19);
Ναι տ Όχι տ
Έχετε υποβληθεί σε εξέταση για COVID-19 και αναμένετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων;
Ναι տ Όχι տ

Εάν η Μ.Φ.Η. ή η κλειστή δομή που φιλοξενεί ευπαθείς ομάδες δεν έχει, θα πρέπει άμεσα ή προσωρινά να ορίσουν
πρόσωπο επικοινωνίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
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Έχετε διαγνωστεί θετικός/ή στη λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό (COVID-19) ή είναι πιθανόν να
είστε θετικός/ή με βάση την εκτίμηση θεράποντος ιατρού ή τα συμπτώματά σας;
Ναι տ Όχι տ

7

Κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, έχετε ταξιδέψει αεροπορικώς εντός ή εκτός Ελλάδας;
Ναι տ Όχι տ
8 Κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, έχετε έρθει σε στενή επαφή με άτομο που είχε ταξιδέψει
αεροπορικώς εντός ή εκτός Ελλάδας;
Ναι տ Όχι տ
9 Κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, έχετε ταξιδέψει με ασθενή από COVID-19 σε οποιοδήποτε μέσο
μεταφοράς;
Ναι տ Όχι տ
10 Κατά τις τελευταίες 14 ημέρες, έχετε παρευρεθεί σε χώρους υψηλού συνωστισμού και
συγχρωτισμού (εμπορικά κέντρα,υπαίθριες αγορές κλπ);
Ναι տ Όχι տ
11 Έχετε κάνει τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 μετά την επιστροφή σας από
ταξίδι εντός ή εκτός Ελλάδας ;
Ναι տ Όχι տ
12 Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο πιστεύετε ότι διατρέχετε υψηλότερο κίνδυνο να
προσβληθείτε από τη λοίμωξη COVID-19 ή κινδυνεύετε από σοβαρές επιπλοκές εάν
προσβληθείτε από τη λοίμωξη COVID-19; Εάν "ναι", παρακαλούμε εξηγείστε εν συντομία.
Ναι տ Όχι տ
Επεξήγηση:
Ημερομηνία
Υπογραφή

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αξιολόγηση του κινδύνου
να έχετε προσβληθεί από κορωνοϊό COVID-19. Οι πληροφορίες αυτές θα τηρηθούν ως εμπιστευτικές.
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Παράρτημα 2: Παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων όπου στον ενδιάμεσο χώρο δεν τοποθετείται
κάθισμα.

0,90

ο

(Παράδειγμα 1 )

0,90

ο

(Παράδειγμα 2 )
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Παράρτημα 3: Παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων όπου στον ενδιάμεσο χώρο τοποθετούνται
καθίσματα μόνο στο ένα εκ των δύο τραπεζιών.

ο

(Παράδειγμα 1 )

ο

(Παράδειγμα 2 )
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Παράρτημα 4: Παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων με καθίσματα στον ενδιάμεσο χώρο και των
δύο τραπεζιών.

ο

(Παράδειγμα 1 )

ο

(Παράδειγμα 2 )
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Παράρτημα 5

Δήλωση αρνητικού αποτελέσματος COVID-19 για εξετάσεις

Στοιχεία ενήλικα ή γονέα/κηδεμόνα (εάν πρόκειται για ανήλικο)
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Ημερομηνία
Γέννησης:
ΑΔΤ ή άλλο έγγραφο
ταυτοποίησης

Στοιχεία ανηλίκου
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατρός:
Όνομα Μητρός:
Ημερομηνία
Γέννησης:
ΑΔΤ ή άλλο έγγραφο
ταυτοποίησης
Στοιχεία Ελέγχου
Ημερομηνία
διεξαγωγής:
Τύπος ελέγχου (self
test, rapid test, pcr)
Αποτέλεσμα

Ημερομηνία, …..………… 2022

Ο – Η Δηλ…...

(Υπογραφή)
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Παράρτημα 6
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

1. α) Επιτρέπεται η διενέργεια περιηγητικών ταξιδιών κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, εντός της
ελληνικής Επικράτειας και ο κατάπλους τους στην Ελλάδα εφόσον προέρχονται από κράτη για τα οποία δεν
ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα.
β) Εφόσον το περιηγητικό ταξίδι εκκινεί από την Ελλάδα, η έναρξή του πραγματοποιείται αποκλειστικά
στους λιμένες (home port) Πειραιά, Κέρκυρας, Λαυρίου, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, ενώ ο κατάπλους
των κρουαζιερόπλοιων σε ενδιάμεσους προορισμούς «transit ports», πραγματοποιείται αποκλειστικά
στους λιμένες που αναφέρονται στον κατάλογο που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https:// www.ynanp.gr/el/).
γ) Εφόσον στη διάρκεια της προγραμματισμένης περιήγησής τους καταπλεύσουν σε χώρες για τις οποίες
ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα, κατά την επιστροφή τους στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να
συνεχίσουν το ταξίδι τους, χωρίς κατάπλου σε ελληνικά λιμάνια. Αν κατά τον κατάπλου δεν διενεργήθηκε
αποβίβαση επιβατών και οιαδήποτε διεπαφή των επιβαινόντων στις χώρες αυτές, κατά την επιστροφή τους
στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με κατάπλους σε ελληνικά λιμάνια,
κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών από
τους πλοιάρχους τουλάχιστον τρεις (3) ώρες πριν τον κατάπλου των πλοίων σε ελληνικό λιμένα.
δ) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των
πλοίων, οι φορείς διαχείρισης των λιμένων της παρούσας καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται
στις ανωτέρω περιπτώσεις της παρούσης, καθώς και κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την
αποβίβαση και την παραμονή του πλοίου σε επόμενα λιμάνια του περιηγητικού ταξιδιού εντός της
ελληνικής Επικράτειας να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, σε συνδυασμό με τα
οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28690/10.5.2021 όμοια «Βασικές υγειονομικές απαιτήσεις των
λιμένων - πυλών εισόδου της χώρας για την ετοιμότητα και ανταπόκριση έναντι του νέου στελέχους
κορωνοϊού SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: ΩΝΠΔ465ΦΥΟ-Ο5Χ).
ε) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών στις λάντζες επιβίβασης/αποβίβασης των επιβατών των
κρουαζιερόπλοιων είναι ίσος με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού επιτρεπόμενου αριθμού
επιβατών αυτών. Σε περίπτωση που από την ως άνω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός
στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο. Ο καθαρισμός και η απολύμανση των επιφανειών με τις οποίες
έρχονται σε επαφή οι επιβάτες πραγματοποιούνται μεταξύ της μεταφοράς διαφορετικών ομάδων ατόμων.
2. Τα κρουαζιερόπλοια που δεν διενεργούν κρουαζιέρα επιτρέπεται να ελλιμενίζονται, κενά επιβατών: α)
σε λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας, β) στα λιμάνια Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας, γ) σε λοιπά νησιωτικά
λιμάνια αποκλειστικά για λόγους εφοδιασμού και αλλαγής πληρωμάτων με δυνατότητα παραμονής σε αυτά
μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες, καθώς και δ) σε θαλάσσιο χώρο έξωθεν των λιμένων της χώρας. Επίσης,
επιτρέπεται ο κατάπλους τους σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα
πιστοποιητικά του ναυπηγείου, προς τον σκοπό διενέργειας εργασιών επισκευών και συντήρησης. Μετά
την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους των πλοίων για τον ελλιμενισμό τους σε λιμένα
επιλογής τους μεταξύ των ως άνω προαναφερόμενων. Οι Πλοίαρχοι, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή
διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις
οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων που παραμένουν
σε ελλιμενισμό σε ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις οδηγίες
προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικά
ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊούCOVID-19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες
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στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/) και του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/).
3. Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα απαγόρευσης εισόδου
προσώπων στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
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Παράρτημα 7

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των
ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων, που
μετακινούνται εντός ελληνικής Επικράτειας, διασφαλίζεται:
α) Η διενέργεια ταξιδίου:
αα) για πλοία μεταφορικής ικανότητας έως και δώδεκα (12) επιβατών, με το σύνολο αυτών,
αβ) για πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών άνω των δώδεκα (12), η κάθε φορά
υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%)
αυτής και προστίθεται σε εκείνη των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει
ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο και
αγ) για πλοία με αριθμό καμπίνων άνω των δέκα (10) και έως δεκαπέντε (15), μία εξ αυτών διατηρείται
υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω των δεκαπέντε (15) διατηρούνται
υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.
β) Η τήρηση των αποστάσεων του πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1.
2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του διαχειριστή και των πλοιάρχων επαγγελματικών
τουριστικών ημερόπλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ’ ανώτατο όριο το ογδόντα τοις εκατό
(80%) του επιτρεπόμενου συνολικού αριθμού επιβατών αυτών, καθώς και η τήρηση των αποστάσεων του
πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα υγειονομικά πρωτόκολλα των εν
λόγω πλοίων.
3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή
διαχειριστές των πλοίων καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια
του ταξιδιού, την αποβίβαση, την παραμονή σε λιμάνια, όρμους ή ακτές, να συμμορφώνονται προς τα μέτρα
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, πρόληψης και
αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, καθώς και τις οδηγίες
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής, οι οποίες βρίσκονται
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(https://www.ynanp.gr/el/).
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Παράρτημα 8

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης
επιτρέπεται η διενέργεια θεωρητικής εκπαίδευσης, με φυσική παρουσία, υπό τους κάτωθι όρους, πέραν
της υποχρέωσης του άρθρου 2:
α. Πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητας των χώρων διενέργειας
εκπαίδευσης, καθώς και την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εκπαιδευόμενων
στους εν λόγω χώρους.
β. Τήρηση των αποστάσεων του πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1.
γ. Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των εκπαιδευόμενων.
δ. Αερισμός των χώρων εκπαίδευσης για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων.
ε. Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με ταχεία ανίχνευση
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους εκπαιδευόμενους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
9. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό διενέργεια δύο (2) φορές την εβδομάδα είτε εργαστηριακού ελέγχου για
κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR είτε εξέτασης ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19
(rapid test). Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικό προσωπικό που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον
δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό
εμβολιασμού και οι νοσήσαντες το πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9.
στ. Απολύμανση των θέσεων των εκπαιδευόμενων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ
διαδοχικών μαθημάτων.
2. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών και ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης η
πρακτική εκπαίδευση, πέραν της υποχρέωσης του άρθρου 2, επιτρέπεται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Απολύμανση μεταξύ διαδοχικών μαθημάτων των σημείων του εκπαιδευτικού σκάφους με τα οποία
έρχονται σε επαφή οι εμπλεκόμενοι.
β. Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με ταχεία ανίχνευση
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους εκπαιδευόμενους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
9. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό διενέργεια δύο (2) φορές την εβδομάδα διαγνωστικού ελέγχου για
κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με ταχεία ανίχνευση αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid
test). Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικό προσωπικό που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14)
ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και οι
νοσήσαντες το πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9.
γ. Τήρηση των αποστάσεων του πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1.
3. Κατά τη διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους και
πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, πέραν της υποχρέωσης
του άρθρου 2, τηρούνται τα κάτωθι:
α. Πλήρωση έως και με το πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητας των χώρων διενέργειας εξετάσεων,
καθώς και την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζόμενων στους εν λόγω
χώρους.
β. Τήρηση των αποστάσεων του πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1.
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γ. Σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των υποψηφίων.
δ. Αερισμός των χώρων εξέτασης για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ διαδοχικών εξετάσεων.
ε. Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με ταχεία ανίχνευση
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους υποψηφίους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.
Για τους εξεταστές, που δεν είναι στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό
COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με ταχεία ανίχνευση αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Υποψήφιοι και εξεταστές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό
για κορωνοϊό COVID-19, φέρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και οι νοσήσαντες το πιστοποιητικό
νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9.
στ. Απολύμανση των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ διαδοχικών
εξετάσεων.
4. Κατά τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων για απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους και
πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, πέραν της υποχρέωσης
του άρθρου 2, τηρούνται αντιστοίχως τα μέτρα της πρακτικής εκπαίδευσης των περ. α) και γ) της παρ. 2,
καθώς και η περ. ε) της παρ. 3.
5. Κατά τη διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων για απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη, πέραν της υποχρέωσης
του άρθρου 2, τηρούνται κατ’ αντιστοιχία τα μέτρα των περ. α), β), γ), δ) και στ) της παρ. 3. Επιπλέον
διενεργείται υποχρεωτικά:
α. Είτε διαγνωστικός έλεγχος για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR είτε έλεγχος ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους υποψηφίους και τα μέλη της επιτροπής εξέτασης,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Υποψήφιοι και μέλη επιτροπής που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον
δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, φέρουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού
και οι νοσήσαντες το πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9.
β. Απολύμανση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους.
6. Κατά τη διενέργεια των πρακτικών και αθλητικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη
τηρούνται αντιστοίχως τα μέτρα της πρακτικής εκπαίδευσης των περ. α) και γ) της παρ. 2, καθώς και η περ.
α) της παρ. 5. Σε ό,τι αφορά την έλξη κινδυνεύοντος ατόμου, ως άτομο που κινδυνεύει θα αξιοποιείται
σταθερά το ίδιο υγιές άτομο και μόνο με χρήση κολυμβητικής μάσκας με αναπνευστήρα τόσο από τον
διασώστη όσο και από το κινδυνεύον άτομο.
7. Κατά τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου, πέραν της υποχρέωσης
του άρθρου 2, τηρούνται αντιστοίχως τα μέτρα των περ. α) και γ) της παρ. 2, καθώς και τα μέτρα των περ.
α), β), γ), δ), ε) και στ) της παρ. 3.
8. Κατά τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το
επάγγελμα του δύτη, πέραν της υποχρέωσης του άρθρου 2, εφαρμόζονται, κατ’ αντιστοιχία, τα μέτρα των
περ. α) και γ) της παρ. 2, καθώς και τα μέτρα των περ. α), β), γ), δ), ε) και στ) της παρ. 3. Σε ό,τι αφορά τη
μέθοδο της τεχνητής αναπνοής «στόμα-με-στόμα» προτείνεται η χρήση συσκευής τεχνητής αναπνοής, που
διαθέτει φίλτρο.
9. Οι παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής και το προσωπικό που μπορεί να διαθέτουν
υποβάλλονται είτε σε διαγνωστικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR είτε σε έλεγχο ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδομάδα.
Παροχείς και προσωπικό αυτών που έχουν ολοκληρώσει πριν τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον
εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και οι νοσήσαντες το
πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9. Η εκπαίδευση αυτοδυτών από τους
παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν,
επιτρέπεται υπό την τήρηση κατ’ αντιστοιχία των μέτρων των περ. α), β), γ), δ), ε) και στ) της παρ. 1, ενώ
στην περίπτωση που χρησιμοποιείται σκάφος για την εκπαίδευση των αυτοδυτών εφαρμόζονται, κατ’
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αντιστοιχία, τα μέτρα των περ. α) και γ) της παρ. 2. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών οργανωμένηςκαθοδηγούμενης κατάδυσης, εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία, τα μέτρα των περ. α) και γ) της παρ. 2. Δεν
επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών
υπηρεσιών αναψυχής, χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει
να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.
10. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής και εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και
ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν υπό τους κάτωθι όρους:
α) Διενέργεια είτε εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με ταχεία
ανίχνευση αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) δύο (2) φορές την εβδομάδα για τους εκμισθωτές
και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Εκμισθωτές και προσωπικό
που έχουν ολοκληρώσει πριν τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID19, επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και οι νοσήσαντες το πιστοποιητικό νόσησης σύμφωνα με
τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9.
β) Απολύμανση των θαλασσίων μέσων αναψυχής και των σκαφών, μεταξύ των εκμισθώσεων.
11. Στα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος εφαρμόζονται, ως
προς τον μέγιστο αριθμό επιτρεπομένων επιβατών, τα εκάστοτε οριζόμενα στην παρ. 1 του Παραρτήματος
7.

Τεύχος B’ 607/12.02.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

6197

Παράρτημα 9

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ), ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑΠ PLAY

x

Λειτουργία μόνο για πρόσωπα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο
τρίμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 και με την τήρηση των μέτρων του
πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1 (πλην του σημείου 2 του πίνακα αυτού). Τα εισερχόμενα
πρόσωπα υποχρεούνται να επιδεικνύουν με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του
κατόχου:
[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή
[β] πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.
[γ] Εναλλακτικά, μόνο για την περίπτωση των καταστημάτων ΟΠΑΠ Play, επιτρέπεται και η
επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid
test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του
κατόχου και μόνο στην περίπτωση ολιγόλεπτης παραμονής του ʋɸʄɳʏɻ στον χώρο του
καταστήματος.

x

Γενικοί κανόνες

I.Προσωπικό:
9 Φέρει υποχρεωτικά μάσκα κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
9 Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για όλους τους
εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιασθεί πλήρως ή δεν έχουν νοσήσει κατά την
έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 και οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική
παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο
μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ.
84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική
τους δαπάνη.
ΙΙ.
Χώρος: ο χώρος καθαρίζεται και απολυμαίνεται σύμφωνα με προτυποποιημένο
αναρτημένο και ελεγχόμενο πρόγραμμα (που καθορίζει τη συχνότητα και τις επιφάνειες) τόσο κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας του όσο και με την λήξη της ημερήσιας λειτουργίας. Το πλάνο ελέγχου
επιδεικνύεται στις αρχές ελέγχου.
Παράλληλα υπάρχουν παντού:
•
αντισηπτικά σκευάσματα >70% αλκοόλη προκειμένου να διευκολύνονται προσωπικό και
πελάτες να το εφαρμόζουν πριν, κατά τη διάρκεια και αφού αγγίξουν μάρκες παιχνιδιών, κάρτες και
άλλες συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες
•
αναρτημένες οδηγίες για τους βασικούς κανόνες υγιεινής (αποφυγή αγγίγματος προσώπου,
αναπνευστική υγιεινή, αντισηψία χεριών).
•

σχετικές ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα.
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Ο χώρος επιθεωρείται από εκατοντάδες κάμερες καθώς και από περιπολίες εξειδικευμένου
προσωπικού που φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ενημερώνοντας και υποδεικνύοντας
τακτικά στους επισκέπτες τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας. Τα δεδομένα από τις κάμερες
ασφαλείας καθώς και τα αρχεία των επισκεπτών διατηρούνται (με βάση τον GDPR) για είκοσι
ημέρες και είναι στη διάθεση του ΕΟΔΥ για τυχόν ιχνηλάτηση επαφών στην περίπτωση που υπάρξει
θετικό κρούσμα της νόσου COVID-19.
Συνεχείς μετρήσεις των εισερχομένων από το προσωπικό ασφαλείας και χρήση του λογισμικού των
slots machines για παρακολούθηση της μετακίνησης των πελατών στην αίθουσα.

•

Ειδικοί κανόνες

i.
Παιγνιομηχανήματα: Αυστηρή τήρηση των υγειονομικών αποστάσεων μεταξύ των θέσεων
ηλεκτρονικών παιγνίων ακόμη και εάν χρειάζεται ένας αριθμός καθισμάτων να καταργηθεί.
Η τοποθέτηση διαχωριστικών δεν συνιστάται. Τα ως άνω καταστήματα διεθνώς εφαρμόζουν
πρακτικές χώρου και απόστασης μεταξύ των θέσεων καθώς και ειδικές μορφές διάταξης όπως
carousel κ.λπ. (τα διαχωριστικά παραπετάσματα εφαρμόζονται σε μικρότερους χώρους όπως τα
καταστήματα του ΟΠΑΠ τα οποία δεν μπορούν να τηρήσουν τις αποστάσεις). Σε κάθε περίπτωση η
χρήση διαχωριστικών θα μπορούσε να εφαρμοστεί μερικώς και εναλλακτικά, όπου η χωροταξική
διάταξη το επιβάλλει. Διαχωριστικός ακρυλικός υαλοπίνακας θα μπορούσε να εφαρμοσθεί στη
ρεσεψιόν κατά την είσοδο των πελατών.
Καθαρισμός και απολύμανση ηλεκτρονικών μηχανήματων τυχερών παιχνιδιών (π.χ. κουλοχέρηδες,
παιχνίδια οθόνης αφής) μεταξύ χρήσεων. Εναλλακτικά τοποθέτηση καλυμμάτων (π.χ. μεμβράνης)
που αφαιρείται μετά από κάθε χρήση. Η επιλογή των απολυμαντικών θα πρέπει να γίνεται με βάση
την αποτελεσματικότητά τους έναντι ελυτροφόρων ιών και την συμβατότητα των σκευασμάτων με
τον υπάρχοντα εξοπλισμό σύμφωνα με οδηγίες του κατασκευαστή.
ii.

Επιτραπέζια παίγνια: Το προσωπικό φέρει υγειονομική μάσκα προστασίας και προσφέρει

στους παίκτες αντισηπτικό κατά την άφιξή τους στο τραπέζι παροτρύνοντας για τη χρήση του τόσο
στην αρχή όσο και στα μεσοδιαστήματα που βρίσκεται στη θέση.
Αποθαρρύνεται η κοινή χρήση αντικειμένων που είναι δύσκολο να καθαριστούν ή να
απολυμανθούν. Κοινά αντικείμενα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά από κάθε
χρήση από προσωπικό ή πελάτες. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει επάρκεια αντικειμένων.
Τα αντικείμενα που δεν καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα (π.χ. κάρτες), τοποθετούνται σε
μια καθορισμένη ξεχωριστή περιοχή για τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν
χρησιμοποιηθούν ξανά.
Υφασμάτινες επιφάνειες θα πρέπει να απολυμαίνονται με τη χρήση μηχανής ατμού.
Ενθάρρυνση πληρωμής με κάρτα. Σε περίπτωση χρήσης μετρητών θα πρέπει να συστήνεται στον
πελάτη να τα τοποθετεί σε δίσκο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή.
ΙΙΙ. Ειδικός περιορισμός για τους χώρους παιγνίων: Το θέμα της κυκλοφορίας είναι ουσιώδες
δεδομένου ότι ανά πάσα στιγμή ένα ποσοστό επισκεπτών αλλάζει παίγνιο, είδος παιγνίου,
μετακινείται στο εστιατόριο ή το μπαρ, κινείται στο ταμείο προκειμένου να εισπράξει η να
εξαργυρώσει τα loyalty points του κ.λπ..
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Τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα μπαρ των ως άνω καταστημάτων λειτουργούν με βάση τους
αντίστοιχους υγειονομικούς κανόνες και περιορισμούς των χώρων αυτών που έχουν εκδοθεί και
διέπουν τα εν λόγω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως αυτόνομες επιχειρήσεις.
Για το κλιματισμό εφαρμόζονται οι οδηγίες της εγκυκλίου: «Λήψη μέτρων διασφάλισης της
Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», 24.4.20,
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf και [Αθήνα, 23.4.2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26635 (ΑΔΑ: 6ΒΟ5465ΦΥΟ-ΨΣΓ)].
Τα ως άνω καταστήματα υποχρεούνται να έχουν Σχέδιο Διαχείρισης Υπόπτου Κρούσματος.
Ορισμός ενός μέλους του προσωπικού για κάθε βάρδια που θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση
κρούσματος COVID-19. Όλο το προσωπικό πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και
πώς να επικοινωνήσει μαζί του. Σε περίπτωση που άτομο του προσωπικού ή πελάτης εμφανίσει
συμπτωματολογία συμβατή με νόσο COVID-19 οδηγείται σε ορισμένο απομονωμένο και καλώς
αεριζόμενο χώρο, φοράει μάσκα χειρουργική και καλείται άμεσα ο συνεργαζόμενος ιατρός για
κλινική εκτίμηση και περαιτέρω αντιμετώπιση. Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός (set: μάσκα
χειρουργική ή respirator, προστασία προσώπου/ματιών, προστατευτική ρόμπα, γάντια) θα πρέπει
να είναι διαθέσιμος για τη χρήση του από τους επαγγελματίες που θα διαχειριστούν το περιστατικό.
Μετά την αποχώρηση του κρούσματος προς υγειονομική μονάδα, ακολουθείται καθαριότητα,
απολύμανση και απόρριψη χρησιμοποιημένων υλικών (εξοπλισμός, μαντήλια) με ασφαλή τρόπο
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poyechoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/.
Προσωπικό που εμφανίζει συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης δεν προσέρχεται για εργασία.
Συστήνεται η παρακολούθηση από ιατρό και επανέρχεται στην εργασία του εφόσον πληρούνται τα
κριτήρια του ΕΟΔΥ.
Οι ίδιες οδηγίες δύναται να εφαρμοστούν τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα καζίνο/καταστήματα
ΟΠΑΠ play, με μόνη εξαίρεση την ύπαρξη των διαχωριστικών παραπετασμάτων.
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Παράρτημα 10

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

Τα επιστημονικά / επαγγελματικά και λοιπά συνέδρια θα μπορούν να διεξάγονται με υβριδικό τρόπο,
δηλαδή θα υπάρχει παράλληλα:
o φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων (μόνο πλήρως
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο) στον χώρο του συνεδρίου με όλους τους
υγειονομικούς κανόνες που περιγράφονται στη συνέχεια και
o ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους.
Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων
με φυσική παρουσία, το συνέδριο δεν θα αναβάλλεται/ματαιώνεται, αλλά θα μετατρέπεται αυτόματα
σε καθ’ ολοκληρία διαδικτυακό.
Ο διοργανωτής έχει την επιλογή να διοργανώσει εξαρχής ένα συνέδριο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου,
χωρίς φυσική παρουσία.
Δεν επιτρέπονται τα συνέδρια μόνο με φυσική παρουσία, χωρίς ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση.
Φυσική παρουσία επιτρέπεται μόνο σε Πανελλήνια, περιφερειακά και τοπικά συνέδρια. Επιτρέπονται
διεθνή συνέδρια με φυσική παρουσία ξένων συνέδρων σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές οδηγίες για τις
διεθνείς μετακινήσεις. Επιτρέπεται η πρόσκληση περιορισμένου αριθμού διακεκριμένων αλλοδαπών
ομιλητών, όπου αυτό χρειάζεται.
Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας συνέδρων απαιτείται να είναι πλήρως εμβολιασμένοι
(επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο. Για την είσοδο στο
χώρο του συνεδρίου αρκεί η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού
νόσησης.
Εντός του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται συντονιστής για τη διαχείριση ενδεχόμενου κρούσματος
κορωνοϊού COVID-19.
Κοντά στην είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου ορίζεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος με παράθυρο,
προκειμένου να αποτελέσει χώρο απομόνωσης των ενδεχόμενων κρουσμάτων, ο οποίος θα είναι
εφοδιασμένος με υγειονομικό υλικό όπως μάσκες, χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κλειστό ποδοκίνητο
κάδο, νιπτήρα με υγρό σαπούνι. Η πόρτα του εν λόγω χώρου πρέπει να παραμένει διαρκώς κλειστή και
η είσοδος πρέπει να περιορίζεται μόνο σε προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση
ενδεχόμενων περιστατικών κορωνοϊού COVID-19.
Οι διοργανωτές τηρούν κατάλογο με τα στοιχεία επικοινωνίας των εγγεγραμμένων στο Συνέδριο ώστε
να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ιχνηλάτησης επαφών επί επιβεβαιωμένου κρούσματος.
Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία (μόνο πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το
τελευταίο τρίμηνο) περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας του συνεδρίου μέχρι
ποσοστού πληρότητας ογδόντα τοις εκατό (80%) και με κατάλληλη ταξιθεσία των συμμετεχόντων. Οι
ανεμβολίαστοι σύνεδροι δύνανται να παρακολουθούν το συνέδριο διαδικτυακά.
Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους (υπάλληλοι, τεχνικοί,
ασφάλεια), για τους συνέδρους και για τους ομιλητές. Εναλλακτικά, ο ομιλητής μπορεί να μην φοράει
μάσκα κατά την διάρκεια της ομιλίας του, υπό τον όρο ότι στο podium υπάρχει προστατευτικό πέτασμα
(plexiglass), το οποίο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς μεταξύ δύο ομιλητών.
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Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
x

Οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο σύνεδροι, που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικά
εγγραφή μιας διαθέσιμης θέσης στην αίθουσα του συνεδρίου και για την συνεδρία που επιθυμούν. Οι
εγγραφές για φυσική παρουσία, περιορίζονται με βάση την πληρότητα μέχρι του ποσοστού ογδόντα
τοις εκατό (80%) και με κατάλληλη ταξιθεσία των συμμετεχόντων. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε
συνέδρους, που δεν έχουν κάνει εγγραφή, εκτός αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις. Η είσοδος των
συνέδρων στην αίθουσα θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην αίθουσα θα
βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, οι επιτρεπόμενοι σύνεδροι και το προσωπικό.

x

Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τη Γραμματεία/τους Διοργανωτές του συνεδρίου αλλά και τις
Υπηρεσίες του Συνεδριακού Κέντρου γίνεται τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά για οποιοδήποτε θέμα
προκύψει, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης των συνέδρων/ομιλητών για συνάντηση
με τις υπηρεσίες της διοργάνωσης, όπως λογιστήριο, γραμματεία του Συνεδρίου, parking κ.λπ..
Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή
πιστοποιητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής
δικτύωσης).

x

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
x Ο συνεδριακός χώρος θα είναι αποκλεισμένος και απόλυτα ελεγχόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των
σταδίων προετοιμασίας και αποξήλωσης και η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα
άτομα που φέρουν σχετικό καρτελάκι.
x Άπαντες οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φέρουν το καρτελάκι σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια
προετοιμασίας καθώς και κατά την περίοδο λειτουργίας του συνεδρίου. Πραγματοποιούνται τακτικοί
έλεγχοι (με σκανάρισμα στο καρτελάκι του φέροντος), προκειμένου να διασφαλισθεί η είσοδος στους
χώρους του Συνεδριακού Κέντρου μόνο των διαπιστευμένων ατόμων.
x

Τα καρτελάκια για τους συνεργάτες και τις κατασκευαστικές εταιρείες/τεχνικό προσωπικό, θα
παραλαμβάνονται ατομικά κατά την άφιξή τους στο Συνεδριακό Κέντρο και μόνο εφόσον έχουν
αποστείλει στους διοργανωτές τα απαραίτητα στοιχεία εντός των ενδεδειγμένων χρονικών ορίων.

x

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του συνεδρίου θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής
αποστασιοποίησης. Αυτό ενδέχεται να επιφέρει την ανάγκη για κυλιόμενα ωράρια εργασίας στα
συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό, ειδικά στην περίπτωση ιδιαίτερης και πολύπλοκης
προετοιμασίας, προς αποφυγή συγχρωτισμού.

x

Η εταιρεία Security και ο υπεύθυνος του συνεδριακού κέντρου πραγματοποιούν ελέγχους στους
χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλισθεί η
τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και κοινωνικής
αποστασιοποίησης.
Η χρήση μάσκας και η τήρηση των κανόνων υγιεινής είναι υποχρεωτική από όλα τα συνεργεία και το
τεχνικό προσωπικό.

x
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Γ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
x

Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή
πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής
δικτύωσης).

x

Η γραμματεία του συνεδρίου τοποθετημένη σε εμφανή και άνετο χώρο φέρει στο μπροστινό της μέρος
plexiglass για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων.
Το προσωπικό, που στελεχώνει τη γραμματεία του συνεδρίου, φοράει υποχρεωτικά μάσκα.
Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας υπάρχει αντισηπτικό υγρό.

x
x

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
x

Ο αριθμός των συνέδρων με φυσική παρουσία (μόνο πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το
τελευταίο τρίμηνο) περιορίζεται με βάση την πληρότητα μέχρι ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και
με κατάλληλη ταξιθεσία των συμμετεχόντων.

x

Εάν δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των καθισμάτων (π.χ. αίθουσες αμφιθεάτρων) παραμένουν κενά τα
καθίσματα δίπλα και εκατέρωθεν κάθε καθήμενου. Γίνεται σαφής σήμανση των καθισμάτων, που δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.
Δεν επιτρέπεται η παρουσία ορθίων εντός των αιθουσών.
Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών στην αίθουσα θα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της
κάρτας συνέδρου. Στην αίθουσα θα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, ο
επιτρεπόμενος αριθμός συνέδρων και τεχνικό προσωπικό.
Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του
συνεδρίου.
Εντός της αίθουσας θα υπάρχει άτομο του προσωπικού, το οποίο θα ελέγχει την τήρηση των μέτρων
προστασίας από τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού του
ξενοδοχείου/catering/οπτικοακουστικών, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για την
αποφυγή εισόδου υπεράριθμων.
Το προσωπικό που θα βρίσκεται στην αίθουσα και θα διανέμει το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των
ερωτήσεων θα απολυμαίνει το μικρόφωνο μετά από κάθε ερώτηση.
Δημιουργούνται ξεχωριστοί χώροι συναντήσεων για Β2Β meetings, εφόσον κριθεί απαραίτητο, όπου
ακολουθούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων
προφύλαξης (π.χ. χρήση μάσκας), προς αποφυγή συνωστισμού
Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στην αίθουσα του συνεδρίου.
Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα
(σύνεδροι, υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια κλπ.).

x
x

x
x

x
x

x
x

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
Εφόσον τα συνέδρια διεξάγονται μόνο με την φυσική παρουσία πλήρως εμβολιασμένων ή νοσησάντων,
επιτρέπεται η διανομή στους συμμετέχοντες στο συνέδριο, αεροστεγώς συσκευασμένου συνεδριακού
υλικού (τελικού προγράμματος ή/και άλλων εντύπων, κονκάρδα συμμετοχής κ.λπ.) και η διανομή υλικού
από τρίτους, π.χ. σπόνσορες του συνεδρίου, με τους ίδιους κανόνες διανομής του βασικού υλικού του
συνεδρίου.
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ΠΑΝΕΛ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
x

Στο πάνελ (Προεδρείο) θα έχουν τοποθετηθεί καρέκλες σε ικανή απόσταση μεταξύ τους και θα
υπάρχουν αντισηπτικά για όλους τους Συντονιστές/Προέδρους. Τα νερά που θα βρίσκονται στο τραπέζι
του Προεδρείου θα είναι εμφιαλωμένα και ατομικά και θα αλλάζουν ταυτόχρονα με την αλλαγή του
Προεδρείου.

x

Υπεύθυνο για την αλλαγή των νερών και των σκευών είναι το προσωπικό του συνεδριακού χώρου ή
του Συνεδριακού Κέντρου ή της υπηρεσίας catering εναλλακτικά.

x

Τα επιτραπέζια μικρόφωνα του Προεδρείου θα καθαρίζονται από το προσωπικό της εταιρείας
οπτικοακουστικών, που υποστηρίζει το συνέδριο μετά το πέρας κάθε συνεδρίας. Το ίδιο ισχύει και για
τα μικρόφωνα πέτου/ασύρματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν.

x

Στο podium τα μικρόφωνα καθώς και τα χειριστήρια, που χρησιμοποιούνται για τις παρουσιάσεις των
ομιλητών, θα καθαρίζονται μετά το πέρας κάθε ομιλίας από το προσωπικό της εταιρείας
οπτικοακουστικών, που υποστηρίζει το συνέδριο βάση των διαδικασιών ασφαλείας/προστασίας που
τους διέπει. Επίσης το νερό που θα βρίσκεται στο podium θα είναι εμφιαλωμένο και ατομικό και θα
αλλάζει ταυτόχρονα με την αλλαγή του ομιλητή.

x

Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για το Προεδρείο και για τους ομιλητές. Εναλλακτικά, ο
ομιλητής μπορεί να μην φοράει μάσκα κατά την διάρκεια της ομιλίας του, υπό τον όρο ότι στο podium
υπάρχει προστατευτικό πέτασμα (plexiglass), το οποίο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς
μεταξύ δύο ομιλητών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΜΙΛΙΩΝ
x
x
x
x

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη Γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο.
Η γραμματεία του Preview Desk θα φέρει στο μπροστινό της μέρος plexiglass για την αποφυγή
μεταφοράς σταγονιδίων και θα υπάρχουν αντισηπτικά.
Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας θα υπάρχει αντισηπτικό υγρό για τους
συνέδρους.
Το προσωπικό, που θα στελεχώνει το Preview Desk, θα φοράει υποχρεωτικά μάσκα.

ΧΟΡΗΓΟΙ/ΕΚΘΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
x

Επιτρέπεται η παρουσία εμπορικών stands υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει θέσεις καθημένων,
εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο και δεν διαθέτει έντυπο ή άλλο υλικό στους συνέδρους.

x
x

Προκρίνεται η ηλεκτρονική παρουσίαση των εμπορικών μηνυμάτων σε οθόνες.
Το πλάτος των διαδρόμων μεταξύ των εκθετηρίων θα πρέπει να είναι προσαυξημένο κατά είκοσι τοις
εκατό (20%) σε σχέση με το πλάτος που ίσχυε τα προηγούμενα έτη.
Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεων που ισχύουν στις επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου καθώς και οι κανόνες που ισχύουν για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων
στην εστίαση.
Η συμμετοχή των εκθετών, προμηθευτών και προσωπικού εργασίας θα είναι ονομαστική. Για την
είσοδο τους στο χώρο θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου τους σε καρτελάκι που
θα φέρουν σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο της έκθεσης.

x

x
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Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για τους εκθέτες και το προσωπικό εντός του κυρίως
χώρου της έκθεσης.

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
x

Επιτρέπεται η ύπαρξη μπουφέ σε διαλείμματα για καφέ/ελαφρύ γεύμα, ο οποίος ακολουθεί τον τρόπο
λειτουργίας των κυλικείων εξωτερικών χώρων και τις αρχές του αντίστοιχου πρωτοκόλλου λειτουργίας
της εστίασης, σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

x

Σε κάθε περίπτωση προκρίνεται το γεύμα να χορηγείται συσκευασμένο σε ατομικές συσκευασίες.

x

Η κατανάλωση τροφών γίνεται με την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων

x

Απαγορεύεται η λήψη φαγητού στην αίθουσα του συνεδρίου.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
x

x
x
x
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
Ǧ

Κατά τη διαδικασία των εγγραφών καθώς και κατά τη συμμετοχή των συνέδρων θα πρέπει να δίνεται
ρητή οδηγία μη συμμετοχής σε άτομα με συμπτώματα ασθένειας από το αναπνευστικό σύστημα
(πυρετός, βήχας, δύσπνοια κ.λπ.).
Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους στο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια
της προετοιμασίας και λειτουργίας του συνεδρίου.
Σε εμφανή σημεία στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Συνεδριακού Κέντρου τοποθετείται
αντισηπτικό χεριών σε συσκευές με αντλία, οι οποίες ελέγχονται τακτικά για ανατροφοδοσία.
Αναρτώνται σε εμφανή σημεία αφίσες με οδηγίες σχετικά με:
Την αποφυγή εισόδου στο συνεδριακό χώρο ατόμων με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα
Την υγιεινή των χεριών
Την αναπνευστική υγιεινή
Την τήρηση αποστάσεων
Την ορθή χρήση μάσκας
Απαγόρευση εισόδου σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του
συνεδρίου

x

Οι ανωτέρω αναφερόμενες οδηγίες μπορούν να παρέχονται και μέσω ηλεκτρονικής σήμανσης εντός
του Συνεδριακού Κέντρου καθώς και με ανακοινώσεις από μεγάφωνα.

x

Εφόσον το Συνέδριο έχει διεθνή συμμετοχή, οι ανακοινώσεις θα πρέπει να παρέχονται και στην Αγγλική
γλώσσα.

Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Διευκρινίζεται ότι:
Καθαρισμός είναι η μηχανική απομάκρυνση οργανικών και ανόργανων ρύπων (π.χ. σκόνη) από μία
επιφάνεια ή από ένα εργαλείο με αποτέλεσμα τη μείωση του μικροβιακού φορτίου. Επίσης καθαρισμός
μπορεί να εφαρμοστεί σε ανθρώπινα μέλη (π.χ. χέρια, πρόσωπο, κεφαλή κ.λπ.).
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Απολύμανση είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται η αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων
μικροοργανισμών αλλά όχι των ανθεκτικών τους μορφών (π.χ. σπόροι) με χημικές ουσίες (π.χ. αλκοόλη) ή
φυσικές μεθόδους (π.χ. θερμοκρασία) σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες.
x

x
x
x
x
x

x

Οι κοινόχρηστοι χώροι καθαρίζονται και απολυμαίνονται τακτικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας
και της διεξαγωγής του Συνεδρίου. Γενικότερα, για τις καθημερινές διαδικασίες απολύμανσης
επιφανειών απαιτείται επαφή διάρκειας ενός λεπτού (1΄) με αντιμικροβιακούς παράγοντες όπως:
διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου σε συγκέντρωση 0,1%, αιθανόλη 70% και υπεροξείδιο του
υδρογόνου 0,5%. Το απολυμαντικό πρέπει να απλωθεί σε όλες τις επιφάνειες και να παραμείνουν
υγρές για τον απαιτούμενο χρόνο επαφής. Το διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου πρέπει να
παρασκευάζεται (προσθήκη προϊόντων χλωρίνης σε νερό) λίγο πριν την εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια
του καθαρισμού και της απολύμανσης θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα γάντια και κατά το τέλος
του καθαρισμού ή της απολύμανσης θα πρέπει να πλένονται τα χέρια σχολαστικά με σαπούνι και νερό.
Οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται από το προσωπικό καθαριότητας με χρήση μάσκας,
γαντιών και στολής εργασίας.
Για τη διαδικασία του καθαρισμού και απολύμανσης ισχύουν τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο.
Καθημερινά μετά το κλείσιμο του Συνεδρίου συστήνεται καθαρισμός και απολύμανση των χώρων, οι
οποίοι παραμένουν κλειστοί μέχρι την επόμενη χρήση.
Οι συνεδριακές αίθουσες αερίζονται συνεχώς, διατηρώντας όλες τις πόρτες διάπλατα ανοιχτές, όσο
διαρκεί η προετοιμασία του συνεδρίου.
Τοποθετούνται εντός και εκτός του συνεδριακού χώρου κάδοι για αναλώσιμα προϊόντα, όπως
πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης. Η αποκομιδή των εν λόγω απορριμμάτων γίνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα από το προσωπικό της καθαριότητας, το οποίο τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους όρους
υγιεινής και ασφάλειας, όπως είναι η χρήση μάσκας και γαντιών.
Οι κοινόχρηστοι χώροι των WC απολυμαίνονται τακτικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε νιπτήρες,
πόμολα και επιφάνειες που αγγίζονται συχνά.

ΧΡΗΣΗ WC
x Μέριμνα ώστε οι νιπτήρες στις τουαλέτες να διαθέτουν πάντα φιάλη με υγρό σαπούνι και χάρτινες
πετσέτες μιας χρήσης, οι οποίες πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους που θα είναι δίπλα στους
νιπτήρες, καθώς και αλκοολούχο αντισηπτικό με αντλία.
x Μέριμνα ώστε όλοι οι κάδοι απορριμμάτων να διαθέτουν ποδοκίνητο καπάκι και να περιέχουν
πλαστική σακούλα μιας χρήσης.
x Μέριμνα ώστε να τηρούνται τα μέτρα φυσικής απόστασης κατά την αναμονή στην είσοδο της
τουαλέτας
x Συστήνεται η χρήση συστήματος αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ενώ ο καταιωνισμός του νερού
να γίνεται με κλειστό το καπάκι της τουαλέτας.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
x Οι πόρτες των αιθουσών σε λειτουργία αλλά και οι εξωτερικές πόρτες, παραμένουν ανοιχτές, ώστε οι
χώροι να αερίζονται φυσικά και συστηματικά. Στους κλειστούς χώρους συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση
φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA (High Efficiency Particulate
Airfilter) κατηγορίας τουλάχιστον Η13 και Η14.
x

Η λειτουργία του κλιματισμού των χώρων γίνεται με βάση τις σχετικές εγκυκλίους.
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Η λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη σωστή λειτουργία των υδραυλικών και κλιματιστικών
εγκαταστάσεων των χώρων με σκοπό την προστασία από το βακτήριο της Legionella γίνεται με βάση
τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Η χρήση τους επιτρέπεται μόνο σε ΑΜΕΑ και για τη μεταφορά φορτίων, τηρώντας όλα τα μέτρα υγιεινής
και ασφάλειας
ΣΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
x
Σε περίπτωση που ένα άτομο εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με κορωνοϊό COVID-19, θα πρέπει
να οδηγηθεί στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης των ενδεχόμενων κρουσμάτων, ο οποίος θα
είναι εφοδιασμένος με υγειονομικό υλικό όπως μάσκες, χαρτομάντηλα/χειροπετσέτες, κλειστό ποδοκίνητο
κάδο, νιπτήρα με υγρό σαπούνι. Η πόρτα πρέπει να παραμένει διαρκώς κλειστή και η είσοδος πρέπει να
περιορίζεται μόνο στο ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό εκπαιδευμένο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων
περιστατικών κορωνοϊού COVID-19. Συστήνεται η πραγματοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test),
τα οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, συστήνεται η
επιστροφή του ατόμου στην οικία/κατάλυμα του με σύσταση για παρακολούθηση συμπτωμάτων. Εάν το
αποτέλεσμα είναι θετικό θα πρέπει να μεταβεί για δοκιμασία RT-PCR. Σε περίπτωση που και αυτός ο έλεγχος
είναι θετικός, το άτομο οφείλει να ενημερώσει τον συντονιστή διαχείρισης κρούσματος κορωνοϊού COVID19 του Συνεδρίου, ώστε να πραγματοποιηθεί η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών. Συγκεκριμένα, ο
συντονιστής ενημερώνει τον ΕΟΔΥ και την ΓΓΠΠ για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των
πιθανών επαφών του κρούσματος.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
x

x
x

Εντός του Συνεδριακού Κέντρου θα πρέπει να βρίσκεται το Γραφείο Διοργανωτή Συνεδρίου για την
εξυπηρέτηση των ομιλητών και για την εξυπηρέτηση των διοικητικών αναγκών της διοργάνωσης.
Επιπλέον, εντός του Συνεδριακού Κέντρου επίσης θα πρέπει να βρίσκεται το Γραφείο Υπευθύνου
Συνεδριακού Κέντρου για εξυπηρέτηση τεχνικών και έκτακτων αναγκών. Συνιστάται η επικοινωνία με
ψηφιακά μέσα και η τήρηση όλων των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Διευκρινίζεται ότι στα ιατρικά συνέδρια με φροντίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ισχύει η
πιστοποίηση της παρακολούθησης και η χορήγηση μορίων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
Η εταιρεία Security τηρώντας όλους τους οριζόμενους από τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τα
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αναλαμβάνει τον έλεγχο εφαρμογής όλων των αντίστοιχων
κανόνων από τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο, αλλά και από τους ίδιους τους διοργανωτές, ενώ
πραγματοποιεί ad hoc ελέγχους στα καρτελάκια ατόμων που βρίσκονται εντός του Συνεδριακού
Κέντρου, προκειμένου να διασφαλίσει την είσοδο και παραμονή στο Συνέδριο, μόνο όσων πραγματικά
έχουν τη σχετική άδεια. Το τεχνικό προσωπικό τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και τους κανόνες που
ορίζονται από τις Αρχές προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια
λειτουργίας του.
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Παράρτημα 11
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Α. Λειτουργία χώρου άθλησης
•

Τοποθέτηση σταθερού προστατευτικού χωρίσματος από διαφανές υλικό (plexiglass) στην υποδοχή
του γυμναστηρίου, έτσι ώστε να προστατεύονται τόσο το προσωπικό όσο και τα εισερχόμενα μέλη
του γυμναστηρίου.

•

Ανάρτηση οδηγιών, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, που αφορούν
σε:

9 κανόνες αναπνευστικής υγιεινής [υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας
(FFP2 ή N95) ή διπλής μάσκας (χειρουργικής και υφασμάτινης)]
9

εφαρμογή της υγιεινής των χεριών

9

τήρηση αποστάσεων (σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω)

•

Ταυτόχρονη παρουσία ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και των μελών του προσωπικού του
γυμναστηρίου), ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του γυμναστηρίου [ένα (1) άτομο
ανά 10 τ.μ.) ενώ για ομαδικές ασκήσεις αερόβιας γυμναστικής, που εκτελούνται ανά ομάδες,
εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ των αθλουμένων.

•

Είσοδος των αθλουμένων με προ-συνεννόηση για την ημέρα και ώρα προσέλευσής τους, μέσω
τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος και με καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο,
τηλέφωνο), προκειμένου να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.

•

Οι εργαζόμενοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο
επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι εργαζόμενοι που
δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9,
αντιστοίχως, υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα σε διαγνωστικό έλεγχο
νόσησης με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Οι αθλούμενοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 και οι αθλούμενοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο τρίμηνο
επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9. Οι αθλούμενοι
ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευσή τους,
σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

•

•

•

Κατά την προσέλευσή τους οι αθλούμενοι υπογράφουν στον «Κατάλογο Εισερχομένων
Εξερχομένων στην Αθλητική εγκατάσταση», όπου δηλώνουν ότι δεν έχουν συμπτώματα, καθώς και
την ημερομηνία διενέργειας του τεστ, εφόσον απαιτείται.
Πρόβλεψη για επάρκεια υγειονομικού υλικού
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9

αλκοολούχο αντισηπτικό πυκνότητας τουλάχιστον 70%

9

μάσκες, ιδίως μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95)

•

Τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εμφανή σημεία

•

Απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων ανάμεσα στα όργανα αερόβιας άσκησης (π.χ. διάδρομοι,
ποδήλατα, ελλειπτικά) 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).

•

Καθαρισμός/απολύμανση των οργάνων με καθαριστικό/απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή, μετά από κάθε χρήση.

•

Συνεχής και επαρκής αερισμός των εγκαταστάσεων με φυσικό ή τεχνητό αερισμό κατ’ εφαρμογή
των υπό στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του
Υπουργείου
Υγείας
αναρτημένων,
αντίστοιχα,
στις
ιστοσελίδες:
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-allesloimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
και
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-th-xeimerinhperiodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2.

•

Στους χώρους αναμονής αφαιρούνται περιττά αντικείμενα (π.χ. περιοδικά) και τηρούνται οι κανόνες
της απόστασης του πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου 1.
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Β. Λειτουργία των αποδυτηρίων
•

Επιτρέπεται η χρήση των αποδυτηρίων υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
o

Ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.

o

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

o

όπου υπάρχουν ατομικά ερμάρια, για τη φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων των
εισερχόμενων στο γυμναστήριο μελών, πραγματοποιείται απολύμανση πριν από κάθε
χρήση.

•

Απαγορεύεται η χρήση σάουνας.

•

Να υπάρχει αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία στο χώρο των αποδυτηρίων.

•

Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα.

•

Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοικτά παράθυρα. Σε ό,τι αφορά στη χρήση του
κλιματισμού εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα
εξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέρα από μέσα προς τα έξω χωρίς ανακύκλωση.

•

Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να φορά στολή/ρόμπα
εργασίας, μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή διπλή μάσκα (χειρουργική και
υφασμάτινη) και γάντια μίας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τακτικά. Μετά την αφαίρεση
των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί 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 εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως
προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή
διαλυμάτων, ανάλογα με το καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία
καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, 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 αντισηπτικού 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/covid19apolimansi-14-05-20.pdf

•

Χρήση τουαλέτας
9

κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιονισμός νερού

9

σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιονισμό νερού

9

νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία

9

χειροπετσέτες

9

ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων

9

τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας)
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Γ. Οδηγίες για το προσωπικό
•

Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή διπλής μάσκας
(χειρουργικής και υφασμάτινης) σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

•

Συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.

•

Αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας.

•

Άμεση απομάκρυνση από τον χώρο στην περίπτωση που μέλος του προσωπικού παρουσιάσει
συμπτώματα (πυρετό, βήχα, δύσπνοια) συμβατά με COVID-19 λοίμωξη κατά τη διάρκεια της
εργασίας του. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 λοίμωξης σε εργαζόμενο η
επάνοδος στην εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/odigies-giatin-exodo-apo-to-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-mecovid-19-poy-nosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/

•

Εάν μέλη του προσωπικού ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου να υφίσταται πρόβλεψη για
ανάθεση καθηκόντων με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης.

Δ. Οδηγίες για αθλούμενους
•

Σύσταση για μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο.

•

Oι αθλούμενοι υποχρεούνται να φορούν μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή
διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη), εξαιρουμένων α) των αθλούμενων που κάνουν
αερόβια άσκηση, εφόσον υπάρχει απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων από άλλους
αθλούμενους και β) των αθλούμενων που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα.

•

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

•

Εφαρμογή κανόνων κοινωνικής απόστασης και αποφυγή κοινωνικών επαφών, εναγκαλισμών και
χειραψιών, στους χώρους του γυμναστηρίων.

•

Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (π.χ. πετσέτα) και σύσταση να έχουν ένα ζευγάρι αθλητικά
υποδήματα αποκλειστικά για χρήση στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου, τα οποία δεν θα
χρησιμοποιούν εκτός του χώρου του γυμναστηρίου.

•

Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (π.χ. μπάλες, λάστιχα,
στρώματα).

•

Πλύσιμο των ρούχων και πετσετών, που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο, στο πλυντήριο με
κοινό απορρυπαντικό σε υψηλή θερμοκρασία (60ο C).
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Παράρτημα 12
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ
Οι οίκοι ανοχής αποτελούν ειδική κατηγορία επιχειρήσεων με ιδιομορφίες λειτουργίας λόγω της
ίδιας της φύσης της εργασίας, όπου απαιτείται εγγύτητα εργαζομένου και πελάτη προκειμένου να
παρασχεθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες.
Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν στη λειτουργία και στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε οίκους ανοχής
και έχουν ως σκοπό τον περιορισμό της φυσικής επαφής και την διάδοση της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19.
Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα για όλους τους εργαζόμενους που
δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9
αντιστοίχως, οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου
(PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά
διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε
φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Κάθε επιχείρηση οφείλει να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες-απαιτήσεις. Η
επιχείρηση θα πρέπει 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 πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους με υγρό
σαπούνι και νερό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε πρέπει να χρησιμοποιείται αλκοολούχο
αντισηπτικό διάλυμα το οποίο θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στον χώρο υποδοχής και
αναμονής.
4. Ενημέρωση εργαζομένων και πελατών για αποφυγή επαφής με επιφάνειες και αντικείμενα
εντός της επιχείρησης, ειδικά αυτά που αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, κάγκελα σκάλας).
5. Σε περίπτωση που πελάτης φέρει πανωφόρι, το κρεμάει 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 αντικειμένων όπως κουζίνα, καφετιέρα.
8. Αποφυγή πληρωμής με μετρητά και χρήση πλαστικών καρτών με ανέπαφη συναλλαγή.
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Εξασφάλιση τήρησης αποστάσεων
1. Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην επιχείρηση σύμφωνα με τον πίνακα Α της
παρ. 1 του άρθρου 1.
2. Τήρηση αποστάσεων στους χώρους αναμονής σύμφωνα με τον πίνακα Α της παρ. 1 του άρθρου
1 μεταξύ των πελατών ή χρήση διαχωριστικών ακρυλικών υαλοπινάκων. Εάν είναι εφικτό,
κατάργηση του χώρου αναμονής και είσοδος στην επιχείρηση πελατών ακριβώς πριν την
παροχή της υπηρεσίας. Δυνατότητα εφαρμογής υπηρεσίας ραντεβού.
3. Ο μέγιστος αριθμός πελατών εντός της επιχείρησης πρέπει να αναγράφεται στην είσοδο. Δεν
επιτρέπονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός της επιχείρησης.
4. Διαχωρισμός χώρων αναμονής από χώρους εργασίας. Χρήση – εάν θεωρείται αναγκαίο –
διαχωριστικής ταινίας ή σημείων με ευκρινές χρώμα στο πάτωμα για την εξασφάλιση τήρησης
αποστάσεων.
5. Εάν υπάρχει ουρά εκτός της επιχείρησης τότε με ευθύνη του εργοδότη τοποθετούνται στον
εξωτερικό χώρο ευκρινή σημάδια που εξασφαλίζουν την τήρηση απόστασης του πίνακα Α της
παρ. 1 του άρθρου 1.
Καθαρισμός χώρου – Αερισμός
1. Τακτικός καθαρισμός επιφανειών και αντικειμένων όπως απαιτείται και ειδικά αυτών που
έχουν αγγίξει πολλά άτομα (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 προστατευτικής 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 είσοδο νωπού αέρα εκτός από τις πόρτες
δωματίων όπου 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 επαφής 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
προστασίας, μπορούν να τοποθετηθούν στην είσοδο και στον χώρο υποδοχής.
2. Τοποθέτηση μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκες) στην είσοδο της επιχείρησης.
3. Ειδική μέριμνα για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση.
4. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο, άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο
εργασίας και αυτοπεριορισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
5. Απαγόρευση εισόδου σε πελάτη που παρουσιάζει συμπτώματα από το αναπνευστικό (βήχα,
πτάρνισμα κ.λπ.).
6. Τήρηση πελατολογίου όπου θα αναγράφεται το μικρό όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας για
λόγους εχεμύθειας. Όλοι οι πελάτες ενημερώνονται ότι τα δεδομένα επικοινωνίας τους
διατηρούνται για τέσσερις (4) 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.
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7. Ενημέρωση εργαζομένων και πελατών για τα εφαρμοζόμενα μέτρα.

Ειδικές οδηγίες
1. Διατήρηση καθαρών κλινοσκεπασμάτων και εσωρούχων εργασίας. Τα κλινοσκεπάσματα και οι
πετσέτες 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
πρόγραμμα 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 φυσικής επαφής (π.χ. χειραψία).
3. Προφυλακτικά θα πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά πριν την παροχή υπηρεσιών και
επιβάλλεται η χρήση αυτών.
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι πελάτες να χρησιμοποιούν το ντους όπου είναι δυνατόν πριν και
μετά την παροχή της σεξουαλικής υπηρεσίας.
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Παράρτημα 13
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
x

Οι τελετές αποφοίτησης/ορκωμοσίας σπουδαστών/φοιτητών των εκπαιδευτικών δομών
διεξάγονται είτε σε εξωτερικούς χώρους, είτε σε εσωτερικούς χώρους με φυσικό αερισμό.

x

Η είσοδος διδακτικού και λοιπού προσωπικού, σπουδαστών/φοιτητών και επισκεπτών
πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού
νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapidtest), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 9. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η είσοδος ανηλίκων
ηλικίας τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών κατόπιν διεξαγωγής και δήλωσης αρνητικού
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

x

Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους
τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη
διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.

x

Οι υπεύθυνοι διεξαγωγής κάθε τελετής μεριμνούν για την αποφυγή συγχρωτισμού μεταξύ των
παρευρισκόμενων. Οι χώροι πρέπει να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο
καθήμενους και όχι όρθιους επισκέπτες. Δεν επιτρέπεται η παραμονή όρθιων στους χώρους
διεξαγωγής των τελετών.

x

Οι εκδηλώσεις αποφοίτησης ή ορκωμοσίας διεξάγονται χωρίς συνοδεία μουσικής – εκδηλώσεις με
συμμετοχή χορωδίας ή πραγματοποίηση χορών δεν επιτρέπονται.
Μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής κάθε τελετής πραγματοποιείται σχολαστικός καθαρισμός
των χώρων διεξαγωγής των τελετών σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. (https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf).

x

x

Τήρηση κανόνων στην προσέλευση και αποχώρηση των συμμετεχόντων, προκειμένου να
αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.

x

Απαγόρευση διαλείμματος κατά τη διάρκεια της τελετής. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για
τεχνικούς λόγους κατά τη διάρκεια των οποίων οι παρευρισκόμενοι παραμένουν στις θέσεις τους.
Δεν επιτρέπεται η διοργάνωση υπηρεσιών εστίασης ή παροχής φαγητού ή ποτού καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδήλωσης.

x
x

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα διεξαγωγής της τελετής δύναται να καθορίζεται ο
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των
αναφερόμενων εκδηλώσεων και αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων.

x

Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και
εξόδους και σε εμφανή διάσπαρτα σημεία στον χώρο της εκδήλωσης.
Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο, εφόσον είναι δυνατή.
Πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση σε όσους χώρους αναμένεται να υπάρχει σειρά αναμονής, για
την τήρηση ελάχιστης απόστασης ασφαλείας.
Προτείνεται η περισχοίνιση, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του
κοινού.

x

x
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Προτείνεται οι πύλες εισόδου να είναι ανοιχτές για χρονικό διάστημα ικανοποιητικό για την
αποφυγή συγχρωτισμού κατά την πρόσβαση [τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν από την τελετή].
Σε περίπτωση διεξαγωγής περισσότερων από μίας τελετών την ίδια ημέρα, προτείνεται επαρκές
χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκδήλωσης και της έναρξης της επόμενης [τουλάχιστον μία
(1) ώρα και ανάλογα με τον αριθμό των επισκεπτών και τις προδιαγραφές του χώρου], ώστε να
μπορούν να αποχωρήσουν οι επισκέπτες της πρώτης και να εισέλθουν οι επισκέπτες της δεύτερης
χωρίς να συμπέσουν και χωρίς να παρατηρείται συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι
υφίσταται και επαρκής χρόνος για απολύμανση μεταξύ των εκδηλώσεων.
Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής
από το προσωπικό και ιδανικά η σταδιακή άφιξη του κοινού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες
ουρές. Οι θύρες εισόδου και εξόδου των επισκεπτών στους χώρους των εκδηλώσεων είναι
διαφορετικές, όπου αυτό είναι εφικτό.
Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, τόσο
κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλλες πιθανές ροές (π.χ. από τον
χώρο στάθμευσης).
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Παράρτημα 14
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

Α. Οργάνωση
Για την ασφαλή λειτουργία των παιδότοπων και λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά
στοιχεία και τα τρέχοντα επιδημιολογικά δεδομένα της Χώρας μας σχετικά με την επιδημία από τον
νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη οργανωτικών μέτρων και ο καθορισμός
διαδικασιών σε κάθε παιδότοπο. Στα γενικά μέτρα οργάνωσης των παιδότοπων περιλαμβάνονται
τα ακόλουθα:
Ορισμός υπευθύνου σε κάθε παιδότοπο με την αρμοδιότητα και το καθήκον της ενημέρωσης και
εκπαίδευσης του προσωπικού, των επισκεπτών και των γονέων σχετικά με τους όρους λειτουργίας
και τα μέτρα υγιεινής, την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών σε συγκεκριμένα μέλη του
προσωπικού και την καθημερινή παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων και οδηγιών.
Εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού, του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των αναλώσιμων
που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.
Συστηματική εκπαίδευση προσωπικού στην υγιεινή των χεριών, τη χρήση μάσκας και την τήρηση
αποστάσεων.
Το προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς τους χώρους θα πρέπει να γνωρίζει τα συμπτώματα από
κοινές ιώσεις της παιδικής ηλικίας.
Καθημερινή παρακολούθηση της υγείας του προσωπικού, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο, με
εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση περιστατικού με συμβατά συμπτώματα με λοίμωξη από
κορωνοϊό COVID-19.
Συντονισμός της διαχείρισης υπόπτου κρούσματος και της επικοινωνίας με τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Ανάρτηση σε εμφανή και συχνά επισκεπτόμενα σημεία, έντυπου ενημερωτικού υλικού (π.χ. αφίσες)
για την υπενθύμιση και περαιτέρω ευαισθητοποίηση προσωπικού και επισκεπτών, σχετικά με την
εφαρμογή των μέτρων ατομικής υγιεινής και πρόληψης μετάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19
(υγιεινή χεριών, αναπνευστική υγιεινή, τήρηση αποστάσεων κ.λπ.).
Πρόβλεψη για την προστασία του προσωπικού που ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή
νόσηση και επιπλοκές από κορωνοϊό COVID-19. Μέλη του προσωπικού που ανήκουν σε ορισμένες
από τις ομάδες υψηλού κινδύνου μπορούν να εργαστούν με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος
ιατρού τους και με τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας, σε δραστηριότητα που δεν τους
εκθέτει σε άμεση επαφή με τα παιδιά και περιορίζει τον κίνδυνο έκθεσής τους στον ιό (τηλεργασία,
ατομικό γραφείο κ.λπ.).

Β. Γενικές αρχές
Αποφυγή εισαγωγής του ιού στον χώρο του παιδότοπου.
Το προσωπικό που εργάζεται στους παιδότοπους, θα πρέπει να είναι ενήμερο και
ευαισθητοποιημένο για τα συμπτώματα που είναι συμβατά με τη λοίμωξη από κορωνοϊό COVID-19
και να προσέλθει για εργασία μόνο εφόσον είναι ελεύθερο συμπτωμάτων.
Σύσταση προς τους γονείς για θερμομέτρηση και έλεγχο για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων
των παιδιών, πριν την αναχώρηση τους από το σπίτι.
Η προσέλευση των παιδιών και των συνοδών τους πρέπει να γίνεται σταδιακά ώστε να αποφευχθεί
ο συνωστισμός. Στην είσοδο γίνεται έλεγχος από εκπαιδευμένο προσωπικό με ερωτηματολόγιο που
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εστιάζει σε δύο θέματα: α) την ύπαρξη συμπτωμάτων (πυρετός, βήχας, καταρροή, φαρυγγαλγία,
διάρροιες, έμετοι, κεφαλαλγία κ.λπ.) και β) το ιστορικό επαφής τις τελευταίες δεκατέσσερις (14)
ημέρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση θετικής απάντησης δεν
επιτρέπεται η είσοδος και ενημερώνεται ο υπεύθυνος του παιδότοπου για την περαιτέρω
διαχείριση.
Περιορισμός και έλεγχος εισόδου στον χώρο του παιδότοπου στα απολύτως απαραίτητα άτομα για
τη λειτουργία (προμηθευτές, προσωπικό καθαριότητας, τεχνική υπηρεσία κ.λπ.). Τα άτομα αυτά θα
πρέπει να εισέρχονται φορώντας μάσκα και οι μετακινήσεις τους μέσα στον χώρο του παιδότοπου
πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του έργου τους.
Μέτρα τήρησης αποστάσεων και τήρησης υγιεινής χεριών.
Να υπάρχουν καθορισμένοι χώροι αποθήκευσης των ατομικών ειδών και των προσωπικών
αντικειμένων για κάθε οικογένεια ξεχωριστά.
Εγκαταστάσεις πλυσίματος χεριών πρέπει να υπάρχουν μέσα ή κοντά στους χώρους παιχνιδιού.
Εγκαταστάσεις πλυσίματος χεριών πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο ύψος για τα παιδιά. Το
υγρό σαπούνι για το πλύσιμο των χεριών που παρέχεται στις εγκαταστάσεις πλυσίματος των χεριών
και χρησιμοποιείται από τα παιδιά θα πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά. Απαραίτητη
η επιτήρηση πλυσίματος χεριών των παιδιών πριν την έναρξη παιχνιδιού από το προσωπικό. Επίσης,
υγιεινή των χεριών πρέπει να εφαρμόζεται από όλους όταν τα χέρια είναι εμφανώς λερωμένα, πριν
και μετά την επαφή με εκκρίσεις ή σωματικά υγρά, καθώς και πριν και μετά το γεύμα. Το πλύσιμο
των χεριών με υγρό σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον είκοσι (20) δευτερόλεπτα, ακολουθείται από
προσεκτικό στέγνωμα με χάρτινες χειροπετσέτες μίας χρήσης και απόρριψή τους στους κάδους
απορριμμάτων. Εναλλακτικά, συστήνεται η εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος,
πάντα με την επίβλεψη ή βοήθεια του προσωπικού ώστε να διασφαλίζεται η ορθή διαδικασία.
Καθαρισμός χώρων και απολύμανση.
Γενικές οδηγίες καθαρισμού.
Επιφάνειες που αγγίζουν τα παιδιά πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται συχνά κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Τραπέζια και καρεκλάκια πρέπει να καθαρίζονται πριν και αφού
χρησιμοποιηθούν για φαγητό.
Πέρα από τις συνήθεις καθημερινές εργασίες καθαρισμού των χώρων, συχνός καθαρισμός των
λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται και αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστή
από σκάλες ή κιγκλίδωμα, βρύσες), καθώς και της τουαλέτας, με κοινά καθαριστικά. Στις επιφάνειες
που χρησιμοποιούνται ή αγγίζονται συχνά όπως και στις τουαλέτες πρέπει να ακολουθεί, μετά τον
καθαρισμό, εφαρμογή απολυμαντικού, όπως διαλύματος χλωρίνης ή αλκοολούχου αντισηπτικού.
Προσοχή: τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια, μακριά
από τα παιδιά, προς αποφυγή του κινδύνου δηλητηρίασης ή ερεθιστικής δράσης σε δέρμα και
βλεννογόνους.
Παιχνίδια.
Υλικά παιχνιδιών.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παιχνίδια που χρησιμοποιούνται σε ανοιχτές παιδικές χαρές
(τσουλήθρες, τραμπάλες, κούνιες κ.λπ.). Τέτοια παιχνίδια μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και δεν
δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός. Τα παιχνίδια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο
τρόπο ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής και καθαριότητας με σκοπό την αποφυγή κινδύνου
λοίμωξης, νόσου ή τραυματισμού για τα παιδιά. Επίσης η διάταξη των παιχνιδιών στον χώρο θα
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις.
Στην περίοδο της πανδημίας ΔΕΝ επιτρέπεται η χρήση παιχνιδιών όπως:
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α) παιχνίδια με πολυάριθμες μπάλες ή άλλα μικρά πολυάριθμα αντικείμενα που δεν είναι εύκολο
να καθαριστούν μετά από κάθε χρήση,
β) κατεστραμμένα ή σπασμένα παιχνίδια που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα παιδιά ή
που δεν μπορούν να καθαριστούν αποτελεσματικά (π.χ. από ύφασμα, λούτρινα) πρέπει να
απομακρύνονται.

x

Καθαρισμός παιχνιδιών
Παιχνίδια, ιδιαίτερα αυτά σε χώρους με μικρά παιδιά, πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας [τουλάχιστον κάθε τρεις (3) ώρες] αλλά και στο τέλος κάθε
μέρας με πλύση με ζεστό νερό και απορρυπαντικό, ξέπλυμα και στέγνωμα.
Παιχνίδια που λερώνονται ή χρησιμοποιούνται από παιδί το οποίο είναι γνωστό ότι είναι άρρωστο
θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο παιχνιδιού. Τέτοια παιχνίδια πρέπει να
καθαρίζονται/απολυμαίνονται αμέσως εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ξανά την ίδια μέρα ή να
απομακρύνονται και να τοποθετούνται στην άκρη για καθάρισμα/απολύμανση στο τέλος της
ημέρας. Πολλά παιχνίδια μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο σκευών.

x
x

Σίτιση – εστίαση
Συστήνεται η εξασφάλιση ατομικών σκευών και κατά προτίμηση μιας χρήσης.
Στον χώρο εστίασης τηρούνται οι κανόνες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εστίαση σε
εσωτερικό ή υπαίθριο χώρο, αντιστοίχως. Το προσωπικό φοράει υποχρεωτικά μάσκα.

x

x
x
x
x

x

x

Κοινόχρηστοι χώροι τουαλέτας και υγιεινής
Επίβλεψη στην αναμονή ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.
Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό) στις
τουαλέτες.
Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού (πόστερ κ.ά.) για την εκπαίδευση των επισκεπτών σχετικά με στις
πρακτικές πλυσίματος των χεριών, ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής.
Να παρέχεται στην τουαλέτα ειδικός χώρος για αλλαγή βρεφικής πάνας. Τα τραπέζια αλλαγής
βρεφικής πάνας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με χαρτί στις χρήσης ή άλλο υλικό που
τοποθετείται στο τραπέζι ή στο μαξιλάρι και απορρίπτεται μετά τη χρήση. Συστήνεται τα τραπέζια
και το μαξιλάρι να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται συχνά κατά τη διάρκεια στις ημέρας.
Διαχείριση ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού κορωνοϊού COVID-19
Ο υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης από κορωνοϊό COVID-19 του
παιδότοπου ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη αναγνώριση και τη
διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης από κορωνοϊό COVID-19. Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από κορωνοϊό COVID-19 ενημερώνεται άμεσα ο γονέας/συνοδός
και το παιδί άμεσα απομονώνεται σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά
από τα υπόλοιπα παιδιά. Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής. Παρέχεται
εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και
οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης
βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων). Επιμελής καθαρισμός και απολύμανση χώρου και
επιφανειών μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
Αν πρόκειται για επιβεβαιωμένο κρούσμα ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ για την απαραίτητη
επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του παιδιού αλλά και των
συνοδών του.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Μετανάστευσης και Ασύλου

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02006071202220132*

