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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) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των 
χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου. 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. 

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

3. 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. 

 Πλήρης λειτουργία με αυτοπρόσωπη παρουσία όλου 
του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των 
υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου 
κινδύνου βάσει της υπό στοιχεία 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 4011).  
 

 Ειδικότερα, 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) παρέχουν την 
εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατά 
προτίμηση 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. 

 Η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται βάσει 
των παγίων ισχυουσών διατάξεων. Η εξυπηρέτηση του 
κοινού δύναται να πραγματοποιείται κατόπιν 
προγραμματισμένου ραντεβού μόνο εφόσον 
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διαπιστώνεται συνωστισμός εντός του εσωτερικού 
χώρου εξυπηρέτησης και αναμονής του κοινού.  

 

2. Ιδιωτικές επιχειρήσεις 

 

 Πλήρης λειτουργία, με τήρηση των μέτρων του πίνακα 
Α. 

 Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες 
αυξημένου κινδύνου με  παροχή εργασίας σε χώρο 
εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό. 

3. Δικαστήρια, εισαγγελίες, στρατιωτικά 
δικαστήρια, Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών  

Έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης 
φύσεως κτηματολογικά γραφεία και 
υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό 
Κτηματολόγιο” και πειθαρχικά συμβούλια 
στα οποία μετέχουν δικαστικοί λειτουργοί 

Ειδικά στους δικαστικούς υπαλλήλους και 
στους λοιπούς εργαζόμενους στις ως άνω 
υπηρεσίες που δεν διαθέτουν 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 
πιστοποιητικό νόσησης, σύμφωνα με τις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως, και 
παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία 
εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της 
υπηρεσίας τους εφαρμόζονται οι υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 
4207) και Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 
(Β’ 4766) κοινές υπουργικές αποφάσεις, 
όπως εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του παρόντος άρθρου. 

Στα δικαστήρια, στις εισαγγελίες και στα στρατιωτικά 
δικαστήρια τηρούνται τα μέτρα του πίνακα Α και ισχύουν 
τα κάτωθι: 

 Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του 
οικείου δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται 
στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, 
ορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην 
εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα 
τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ' ευθύνη τους, 
για την ασφαλή λειτουργία του  δικαστηρίου ή της 
εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19. 

 Στα έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία, πάσης 
φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα 
του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” τηρούνται τα 
μέτρα του πίνακα Α. Με απόφαση του Προϊσταμένου 
των υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών 
γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των Κτηματολογικών 
Γραφείων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κω-Λέρου 
ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη 
λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, 
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα 
συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα 
διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων 
της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την 
ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ’ ευθύνη 
του Προϊσταμένου, ενόψει της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19. 

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 

 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.). 
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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 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, μη αποκλειομένης και της παροχής 
των υπηρεσιών του σε ασθενείς. 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).    

 

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

 Δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων περιορισμού 
του επισκεπτηρίου με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου ή της κλινικής ή 
του κέντρου αποκατάστασης. 

 Η είσοδος ιατρικών επισκεπτών και 
φαρμακοϋπαλλήλων σε νοσοκομεία, κλινικές και 
κέντρα αποκατάστασης επιτρέπεται μόνο για πλήρως 
εμβολιασμένους ή νοσήσαντες σύμφωνα με τις παρ. 2 
και 3 του άρθρου 9 με την πρόσθετη προϋπόθεση της 
υποχρεωτικής επίδειξης βεβαίωσης αρνητικού 
διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή 
rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, πριν 
την επίσκεψή τους. 

5. Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα 
χρονίως πασχόντων, Κέντρα Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), δομές και 
ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, 
οικοτροφεία, ξενώνες μεταβατικής 
φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές 
άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας 
(υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά 
παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, 
συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας, 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και κέντρα 
κοινότητας, στρατόπεδα  

Οι υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής 
υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες οφείλουν 
να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις 
απαιτήσεις και τις διαδικασίες του 
Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Στη δυναμικότητα των Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, κέντρων χρονίως πασχόντων, 
δομών και ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών 
ομάδων, ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας 
αστέγων, κοινωνικών δομών άμεσης 
αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, 
κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, 
κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομών 
παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας, 
συμπεριλαμβάνονται και όσοι παρέχουν 
εθελοντική εργασία. 
 

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα Α. 

 Ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές μονάδες φροντίδας 
ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, 
ήτοι: 

(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του 
άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125). 

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με 
ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992. 

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και 
Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825). 

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του 
άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213). 

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 
631/1974 (Α’ 271). 

(στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας 
του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις οποίες 
φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία. 

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του 
άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 
της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898). 

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου 
Κανονισμού Παροχών Υγείας. 

(θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 
2). 

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της 
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό 
στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397). 

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της 
απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 


