16.05.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα τουριστικά καταλύματα κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων έκτακτων
μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου
2022 και ώρα 06:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.2022 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα
06:00» (Β’ 2369), τα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) λειτουργούν
κανονικά κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ότι τα λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα
θα πρέπει να έχουν λάβει σήμα πιστοποίησης «Health First» και να τηρούν τα ειδικά πρωτόκολλα
υγειονομικού περιεχομένου, βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της
λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
(βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 27 της ως άνω κ.υ.α.).
Όλοι οι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες
υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω κ.υ.α. αντιστοίχως υποχρεούνται σε
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με
ειδική διάταξη της ίδιας κ.υ.α., 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/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) και Δ1α/Γ.Π.οικ.23985/
3.5.2022 (Β’ 2196) όμοιες αποφάσεις και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165)
και Δ1α/Γ.Π.οικ.24415/3.5.2022 (Β’ 2193) όμοιες αποφάσεις, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(βλ. άρθρο 1, παρ. 2 της ως άνω κ.υ.α.).
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2. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τις μετακινήσεις εσωτερικού κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων έκτακτων
μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου
2022 και ώρα 06:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.2022 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα
06:00» (Β’ 2369), τίθενται οι ακόλουθες προϋποθέσεις για τις μετακινήσεις ταξιδιωτών εντός της
ελληνικής επικράτειας:
• Για τις αεροπορικές μεταφορές, ισχύουν οι κανόνες του Παραρτήματος IV το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω κ.υ.α.
• Σε όλα τα μέσα μεταφοράς η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εξαιρουμένων των επιβατηγών
οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) όταν επιβαίνουν μόνο ο/η οδηγός, σύζυγοι/συμβιούντες και
συγγενείς α’ και β’ βαθμού. Σε περίπτωση που επιβάτης δεν φέρει μάσκα, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην ανωτέρω κ.υ.α., δεν του επιτρέπεται η είσοδος σε κανένα μέσο μεταφοράς.
(βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 17 της ως άνω κ.υ.α.).
Όλοι οι εργαζόμενοι στις μεταφορές που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια
των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω κ.υ.α. αντιστοίχως υποχρεούνται σε διενέργεια
διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική διάταξη
της ίδιας κ.υ.α., 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/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) και Δ1α/Γ.Π.οικ.23985/
3.5.2022 (Β’ 2196) όμοιες αποφάσεις και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165)
και Δ1α/Γ.Π.οικ.24415/3.5.2022 (Β’ 2193) όμοιες αποφάσεις, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(βλ. άρθρο 1, παρ. 2 της ως άνω κ.υ.α.).

3. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τις αεροπορικές πτήσεις εξωτερικού από την Κυριακή 1 Μαΐου 2022;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοίνωσε στο επιβατικό κοινό (δελτίο τύπου 01.05.2022
http://www.ypa.gr/news/aeroporikh-kinhsh-martioy-kai-prwtoy-trimhnoy-2022-megalh-anodosepibatwn-ejwterikoy-676-8-se-sxesh-me-to-2021) την άρση των περιορισμών Covid-19 για πτήσεις
εσωτερικού και εξωτερικού.
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Ειδικότερα, από την Κυριακή 1 Μαΐου 2022 και στο εξής όσον αφορά όλες τις αεροπορικές μετακινήσεις
εσωτερικού και εξωτερικού (αφίξεις/αναχωρήσεις) η μόνη υποχρέωση επιβατών και εργαζομένων είναι
ότι στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια των
αεροπορικών πτήσεων, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μάσκα προστασίας.

4. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, μπαρ) εντός
τουριστικών καταλυμάτων κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων έκτακτων μέτρων στην επικράτεια από
τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.2022 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα
06:00» (Β’ 2369), επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας για
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης σε εσωτερικό χώρο,
περιλαμβανόμενων των καταστημάτων εντός στοών, κλειστών εμπορικών κέντρων και υπεραστικών
σταθμών, καθώς και των εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφέ σε εσωτερικούς χώρους ξενοδοχείων και
αεροδρομίων, τα οποία εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες/ταξιδιώτες, υπό τις προϋποθέσεις
πρόσβασης των σημείων 17 και 27 της ανωτέρω κ.υ.α., αντιστοίχως, και εξωτερικούς πελάτες με τήρηση
των μέτρων του πίνακα Α της ίδιας κ.υ.α., και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια.
β) Υποχρεωτική χρήση μάσκας, τηρουμένων των προδιαγραφών του σημείου 1 του πίνακα Α, από το
προσωπικό, καθώς και από τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής. Ειδικώς το προσωπικό φέρει μάσκα
μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και
υφασμάτινη).
Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης σε εσωτερικό χώρο ισχύουν και για τη
λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εσωτερικών χώρων δεξιώσεων.
Επίσης, επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, σε ανοικτό υπαίθριο χώρο, που διαθέτουν άδεια
λειτουργίας για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν υπηρεσίες εστίασης, με τήρηση
των μέτρων του πίνακα Α, και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Απολύμανση καταλόγων κατά την εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια.
β) Υποχρεωτική χρήση μάσκας, τηρουμένων των προδιαγραφών του σημείου 1 του πίνακα Α, από το
προσωπικό, το οποίο φέρει μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά
διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη).
Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για τις εν λόγω δραστηριότητες ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός
οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον δύο (2)
πλευρές. Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο
ύψους μέχρι και ενός μέτρου και τριάντα εκατοστών (1,3) από το δάπεδο του χώρου. Πλευρά του
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ανοικτού υπαίθριου χώρου δεν θεωρείται η οροφή του, εφόσον υπάρχει. Οι κανόνες των ανοικτών
υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές.
Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ανοικτό (υπαίθριο) χώρο ισχύουν και: α) για τη
λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων, β) για τη
λειτουργία των εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό
χώρο.
(βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 16 της ως άνω κ.υ.α.).
*Όλοι οι εργαζόμενοι στην εστίαση μεταφορές που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό
την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω κ.υ.α. αντιστοίχως υποχρεούνται σε διενέργεια
διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική διάταξη
της ίδιας κ.υ.α., 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/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) και Δ1α/Γ.Π.οικ.23985/
3.5.2022 (Β’ 2196) όμοιες αποφάσεις και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165)
και Δ1α/Γ.Π.οικ.24415/3.5.2022 (Β’ 2193) όμοιες αποφάσεις, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(βλ. άρθρο 1, παρ. 2 της ως άνω κ.υ.α.).
Σημείωση: Απαγορεύεται κάθε μορφής γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος 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 παραβάσεις των διατάξεων της ως άνω κ.υ.α., για όσο χρονικό διάστημα
διαρκεί το μέτρο.
(βλ. άρθρο 2, παρ. 6(β) της ως άνω κ.υ.α.).

5. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τα τουριστικά λεωφορεία, τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης
πόλεων ανοιχτού ή κλειστού τύπου και τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, κατά τη διάρκεια ισχύος των
νέων έκτακτων μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την
Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.2022 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα
06:00» (Β’ 2369), για τα τουριστικά λεωφορεία, τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων
ανοιχτού ή κλειστού τύπου και τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης ισχύει πληρότητα 100% και υποχρεωτική
χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή Ν95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας
(χειρουργικής και υφασμάτινης).
(βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 17 της ως άνω κ.υ.α.)
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6. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει για τη διοργάνωση συνεδρίων κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων έκτακτων
μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου
2022 και ώρα 06:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.2022 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα
06:00» (Β’ 2369), επιτρέπεται η διεξαγωγή συνεδρίων με φυσική παρουσία και προαιρετικά μέσω
διαδικτύου σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω κ.υ.α.
(βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 23 της κ.υ.α.).

7. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τίθενται περιορισμοί για τα σκάφη αναψυχής και για τα κρουαζιερόπλοια κατά τη
διάρκεια ισχύος των νέων έκτακτων μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα
06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τα κρουαζιερόπλοια, τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας που
διενεργούν τουριστικούς πλόες στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και εκείνα που καταπλέουν από το
εξωτερικό και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ισχύουν οι κανόνες των Παραρτημάτων 2 και 3
της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.2022 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00» (Β’ 2369).
(βλ. άρθρο 1, Πεδίο δραστηριότητας 17 της κ.υ.α.).

8. ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι ισχύει ως προς τη λειτουργία επισκέψιμων οινοποιείων κατά τη διάρκεια ισχύος των
νέων έκτακτων μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την
Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.2022 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα
06:00» (Β’ 2369), στα οινοποιεία, στα οποία διενεργείται ξενάγηση με αντικείμενα την οινογνωσία ή τη
γευσιγνωσία, ισχύουν τα μέτρα που εφαρμόζονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
(βλ. ανωτέρω ερώτηση 4).
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9. ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας προστασίας κατά τη διάρκεια
ισχύος των νέων έκτακτων μέτρων στην επικράτεια από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00
έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397/14.05.2022 κ.υ.α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα
06:00» (Β’ 2369), θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα προστασίας για όλες τις δραστηριότητες:
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/dieythynshdhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thnxrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-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-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpshmetrwn-diasfalishs-ths-dhmosiasygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhshklimatistikwn-monadwn
και
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioysars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwnxwrwn-kata-th-xeimerinh-periodo-ypo-toprisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2.
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