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και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονά-
δων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέ-
ντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέ-
ντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της 
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμά-
των, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξε-
νόγλωσσων 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 την υπό στοιχεία 
Γ.Π.οικ.66036/21.10.2021 (Β’ 4960) όμοια κοινή υπουργι-
κή απόφαση και, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή από-
φαση 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 κορω-

νοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» 
(Β’ 4406).

7. Τις από 29.7.2021, 19.8.2021 και 2.11.2021 εισηγή-
σεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

8. Το από 25.6.2021 πρακτικό της έκτακτης κοινής 
συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων 
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παρά-
γοντες, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών και της Εθνικής Επιτροπής Βι-
οηθικής και Τεχνοηθικής αναφορικά με τη λειτουργία 
των κέντρων διασκέδασης.

9. Την ανάγκη προσαρμογής των ισχυόντων έκτακτων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν-
δυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της 
τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

10. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.69134/4.11.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί 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 προ-
στασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, 
σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες Α και Β:

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 

εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην ιστοσελίδα: 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-
koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-ths-
pandhmias-covid-19): α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των 
χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται 
συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που 
προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας 
εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους 
που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων 
και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών. 
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2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και
νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται μεγαλύτερο
εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.

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

4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των κανόνων
λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου
αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

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

Β.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Δημόσιες υπηρεσίες Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α.

Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία
καθορίζεται με βάση τη φύση των
καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες
κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει
προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε
υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας.

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 2.1 –
2.9 της περ. 2 της υπό στοιχεία
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών, Β’ 4011), επανέρχονται στην
εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου (υποπερ. 1.1 –
1.11 της περ. 1 της υπό στοιχεία
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Υγείας και
Εσωτερικών), επανέρχονται στην εργασία
τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις
που δεν έχουν επαφή με κοινό.

Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
κρίνεται από τη Διοίκηση κάθε φορέα η
αξιοποίησή του στις κατάλληλες θέσεις,
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Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

GR. Εναλλακτικά, εφόσον τα 
πιστοποιητικά επιδεικνύονται από  
αλλοδαπό που προέρχεται από 
τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης), τα πρόσωπα του 
προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν 
τα ανωτέρω πιστοποιητικά σε 
έγχαρτη μορφή. Στους δικαστικούς 
λειτουργούς, δικηγόρους, 
εκπαιδευτές, σπουδαστές και 
πολίτες που δεν είναι εφοδιασμένοι 
με το κατάλληλο πιστοποιητικό 
απαγορεύεται η είσοδος στις ως 
άνω υπηρεσίες. 

 Ειδικά στους δικαστικούς 
υπαλλήλους και στους λοιπούς 
εργαζόμενους στις ως άνω 
υπηρεσίες εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις που ρυθμίζουν την 
πρόσβαση των μόνιμων 
εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές 
δομές και ειδικότερα τα οριζόμενα 
στα άρθρα 3 (περ. Α παρ. 1 και 3 και 
περ. Γ) και 22 της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (Β’ 
4187) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

4. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, 
διαγνωστικά κέντρα και κέντρα 
αποκατάστασης  

 Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε 
αναστολή άσκησης των καθηκόντων 
του ή η εργασία του οποίου δεν 
γίνεται δεκτή κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) 
και κατά τη διάρκεια του χρονικού 
διαστήματος αυτού νόσησε από 
κορωνοϊό Covid-19 ισχύουν τα εξής:  

o Ο εργαστηριακός μοριακός 
έλεγχος (PCR) του 
συμπτωματικού εργαζόμενου 
γίνεται σε δημόσια δομή.  

o Σε περίπτωση που ο πρώτος 
εργαστηριακός έλεγχος έχει 
γίνει σε ιδιωτική δομή 
επιβεβαιώνεται εντός 
εικοσιτετραώρου σε δημόσια 
δομή υγείας.  

o Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση 
εκ των προτέρων ληφθέντος 

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α.  

 Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή 

 Πραγματοποίηση προγραμματισμένων 
(τακτικών) χειρουργείων σε ποσοστό το οποίο 
καθορίζεται από τον εκάστοτε υγειονομικό 
σχηματισμό (Νοσοκομεία, Υγειονομικές 
Περιφέρειες κ.λπ.). 

 Η τήρηση της ελάχιστης απόστασης του 
ενάμισι (1,5) μέτρου δεν απαιτείται κατά τη 
διενέργεια ιατρικών πράξεων. 

 Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή 
ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν 
υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για 
κορωνοϊό COVID-19. 

 Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή 
ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση 
ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει 
αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο 
(PCR ή rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 9. Ο τρόπος εφαρμογής του παρόντος 
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Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

δείγματος και η δειγματοληψία 
διενεργείται εντός της 
δημόσιας δομής με παρουσία 
περισσότερων του ενός (1) 
ατόμων με αρμοδιότητα 
δειγματοληψίας. 
 

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

 

εξειδικεύεται, αντιστοίχως, από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική 
Οδοντιατρική Ομοσπονδία. 

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

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

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

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

 Οι μη εμβολιασμένοι ή μη νοσήσαντες 
συνοδοί νοσηλευόμενων ασθενών υπόκεινται 
σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-
19 με τη μέθοδο PCR εντός σαράντα οκτώ (48) 
ωρών πριν την είσοδό τους σε κάθε άλλη 
δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας.  

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα αποτελέσματα 
των εργαστηριακών ελέγχων επιβεβαιώνονται 
μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR 
του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118).  

 Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εξαιρούνται οι 
συνοδοί ασθενών που προσέρχονται σε Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών. 


