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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
2 Ιανουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/
2020 (Α’ 104),
γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης

Αρ. Φύλλου 1

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76),
στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),
ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
ιστ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α’ 136),
ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180),
ιη. του π.δ. 133/2017 (Α’ 161) «Οργανισμός Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
ιθ. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
κ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
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κα. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
κβ. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
κγ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
κδ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
κε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
κστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
κζ. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297),
κη. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
(Β’ 3298),
κθ. 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),
λ. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’ 3107),
λα. 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),
λβ. της υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678) και
λγ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής
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απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00”
(Β’ 5486)» (Β’ 5509), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81699/17.12.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 5579), την υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83418/24.12.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 5726), καθώς και την υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83978/29.12.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών (Β’ 5791).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών «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
ΕΠΑΛ, Κέντρων 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 2020 - 2021 και μέτρα
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882),
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 131451/
ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020
(Β’ 5044) όμοιες κοινές αποφάσεις.
5. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).
6. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδι-
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κασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου
των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021» (Β’ 4383).
7. Την από 2.1.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
8. Την ανάγκη ενίσχυσης 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.
9. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.1/2.1.2021 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ȱʌɽʌʉ 1
ȶʃʏɲʃʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐɶɸʀɲʎ ɲʆɳ ʋɸɷʀʉ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
1. Ʌʌʉʎ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 ɽɸʍʋʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ
ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐɶɸʀɲʎ ɲʆɳ ʋɸɷʀʉ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ:
Ȱ/Ȱ
1.

2.

ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

ɇʐʆɲɽʌʉʀʍɸɿʎ/ȴɻʅʊʍɿɸʎ ɼ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ,
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʖʙʌʉʐ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɼ
ɷɻʅʊʍɿʉʐ, ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ, ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ
ʏʘʆ ɷɻʅʊʍɿʘʆ ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ
ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 11
ʏʉʐ ɇʐʆʏɳɶʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʆ.
4703/2020 (Ȱ’ 131)
ȴɻʅʊʍɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

x

3

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ

Ɣ

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

Ɣ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ
ʉʅɳɷɸʎ ɲʐʇɻʅɹʆʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʅɸ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɸɿɷɿʃɼʎ ɳɷɸɿɲʎ
ɲʋʉʐʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ.

Ɣ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲ ʍʏʉ ʅɹɶɿʍʏʉ ɷʐʆɲʏʊ ʋʉʍʉʍʏʊ,
ɸʔʊʍʉʆ ʍʐʆɳɷɸɿ ʋʌʉʎ ʏɻ ʔʑʍɻ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ, ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʏʘʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʅɳɷɲ ɲʐʇɻʅɹʆʉʐ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ.

Ɣ

ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʃʉɿʆʉʑ ʅʊʆʉ ʍɸ ɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʃɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ.

Ɣ

Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ.

Ɣ

ɇʐʆɸɷʌɿɳʍɸɿʎ ʅɹʍʘ ʏɻʄɸɷɿɳʍʃɸʗɻʎ ʏʘʆ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ. Ⱦɲʏɳ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ
ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ, ɲʐʏɼ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʅɹʍʘʆ ʖʘʌʀʎ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʉʐ ʃɲʄʉʑʅɸʆʉʐ ʍɸ
ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ 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.

Ɣ

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏɻʌʉʐʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ɹʘʎ ɸʋʏɳ (7) ɲʏʊʅʘʆ.
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Ȼɷɿʘʏɿʃɹʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ

ȴɿʃɲʍʏɼʌɿɲ͕ɸɿʍɲɶɶɸʄʀɸʎ͕
ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɳɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ
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Ɣ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʅɸʏʉɲʆɲɶʃɲʀʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊɶɿɲʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼʏɻʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɼʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎ
ʉɿʃɸʀɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͘

Ɣ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍɸ
ʉʅɳɷɸʎɲʐʇɻʅɹʆʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐʅɸʖʉʌɼɶɻʍɻɸɿɷɿʃɼʎɳɷɸɿɲʎ
ɲʋʉʐʍʀɲʎ ʃɲɿʋɲʌʉʖɼʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ʊʋʉʐɸʀʆɲɿɸʔɿʃʏʊ͘

Ɣ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲʍʏʉʅɹɶɿʍʏʉɷʐʆɲʏʊʋʉʍʉʍʏʊ͕
ɸʔʊʍʉʆʍʐʆɳɷɸɿʋʌʉʎʏɻʔʑʍɻʏʘʆʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ͕
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎɸɳʆɲʔʉʌɳɸʐɳʄʘʏɻͬɲʐʇɻʅɹʆʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐ
ʉʅɳɷɲ.

Ɣ

ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʃʉɿʆʉʑʅʊʆʉʍɸɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲɿ
ʃɲʏʊʋɿʆʌɲʆʏɸɴʉʑ͕ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆʏʌɲʋɸɺʙʆʃɲɿʏʘʆ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɷɸʆɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍɽɸʀʌɲʆʏɸɴʉʑ[ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏɲʖʐʅɸʏɲʔʉʌʙʆ͕ɸʄʄɻʆɿʃʙʆʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʘʆ;ȵȿɈȰͿ͕ȴȵȸ͕
ȵɉȴȰɅʃ͘ʄʋ͘]

Ɣ

Ɉɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐ͘

Ɣ

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎʏɻʌʉʐʅɹʆɻʎʏɻʎ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎʏʉʐɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʃɲɿʅɸʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ɹʘʎɸʋʏɳ;ϳͿɲʏʊʅʘʆ.

Ɣ

ɀɹʖʌɿɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɳʏʉʅɲʍʏɻʆɲʀɽʉʐʍɲ͘ȾɲʏΖɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʉɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆɲʏʊʅʘʆ ʍʏɻʆɲʀɽʉʐʍɲʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋɸʌɴɸʀ
ʏɲɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿ͕ɸɳʆ͕ ʃɲʏɳʏɻʆʃʌʀʍɻʏʉʐ
ʋʌʉɸɷʌɸʑʉʆʏʉʎʏʉʐɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ͕ ɻʋɲʌʉʐʍʀɲʏʘʆɲʏʊʅʘʆ
ɲʐʏʙʆɸʀʆɲɿɲʋʉʄʑʏʘʎɲʆɲɶʃɲʀɲ͕ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʍɸ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʊʋʉʐʉʖʌʊʆʉʎʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ
ɶɿɲʏɲʋʄɻʅʅɸʄɼʅɲʏɲʅɹʖʌɿϯ1.12͘ϮϬϮϭʃɲɿɶɿɲʏɲ
ʃɲʃʉʐʌɶɼʅɲʏɲʅɹʖʌɿ31.12.2022 ɼʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʉ
ɲʆʙʏɲʏʉʎʖʌʊʆʉʎʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎʃʌɳʏɻʍɻʎʃɲʏɻɶʉʌʉʐʅɹʆʘʆ͘

Ɣ

Ɉɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐ͘

Ɣ

ɀɸɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɲʌʅʉɷʀʉʐʉʌɶɳʆʉʐɷɿʉʀʃɻʍɻʎʏʉʐ
ʉɿʃɸʀʉʐɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐɼɸɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎ͕ʋʉʐʏʉɿʖʉʃʉʄʄɳʏɲɿ
ʍʏɻʆɸʀʍʉɷʉʏʉʐɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐɼʏɻʎɸɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎʃɲɿ
ɲʆɲʌʏɳʏɲɿʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐʎ͕ɸʔʊʍʉʆɷɿɲɽɹʏʉʐʆ͕
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲɺɻʏɼʅɲʏɲʋʉʐɲʆɳɶʉʆʏɲɿʍʏɻʆ
ɸʑʌʐɽʅɻɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏʘʆɸʌɶɲʍɿʙʆʏʉʐʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʊʄɲʏɲ
ɲʆɲɶʃɲʀɲʅɹʏʌɲʋʉʐʏɻʌʉʑʆʏɲɿʐʋΖɸʐɽʑʆɻʏʉʐʎ͕ɶɿɲʏɻʆ
ɲʍʔɲʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐɼʏɻʎɸɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎ
ɸʆʊʗɸɿʏɻʎʋɲʆɷɻʅʀɲʎʏʉʐʃʉʌʘʆʉʁʉʑKs/-19.

Ɣ

1. ɲͿȰʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿʋʌʉʍʘʌɿʆɳ͗

ȶʅʅɿʍɽɲ͕ɳʅɿʍɽɲ
ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀɲ͕ʋɳʍɻʎ
ʔʑʍɸʘʎʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳ
ɶʌɲʔɸʀɲʃɲɿʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ʏʉʐʔʉʌɹɲ͞ȵʄʄɻʆɿʃʊ
Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͟

ɲɲͿʉɿɸʌɶɲʍʀɸʎʏʘʆɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆʏʉʐ
Ȱʆʘʏɳʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȴɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐʃɲɿʏʘʆȵɿɷɿʃʙʆ
ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌ͘Ϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴϴʏʉʐɇʐʆʏɳɶʅɲʏʉʎ
ʃɲɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϵϵʏʉʐɇʐʆʏɳɶʅɲʏʉʎʃɲɿ
ɲɴͿʉɿʆʊʅɿʅɸʎʃɲɿɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎɶɿɲʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʋʌɳʇɸʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɸʆʙʋɿʉʆʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʏʉʐʎ͕ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎʏʘʆʍʐʆɲʔʙʆɲʇɿʙʍɸʘʆ͘
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x 1. ɴ) Ⱦɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʋɸʌ. ɲɲ):
ɴɲ) ȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎ
ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃɲɿ
ɴɴ) ɷɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ. ȸ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʏʘʆ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɸʃʏɳʃʏʘʎ ɲʋʊ ʏʌɿʅɸʄɹʎ
ʃʄɿʅɳʃɿʉ ʏʉʐ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ʋʉʐ ʍʐɶʃʌʉʏɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ
ʏʉʐ Ʌʌʉɹɷʌʉʐ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ɼ ʏʉʆ ʆʊʅɿʅʉ
ɲʆɲʋʄɻʌʘʏɼ ʏʉʐ ʃɲɿ ɷʑʉ (2) ɷɿʃɲʍʏɹʎ.

x 2. ɲ) Ȱʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ:
ɲɲ) ʉɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆ ʏʉʐ
ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏɻʎ ȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʏɲʃʏɿʃʙʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ
ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ ʏɻʎ ɍʙʌɲʎ ʃɲɿ
ɲɴ) ʉɿ ʆʊʅɿʅɸʎ ʃɲɿ ɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʉʐʎ, ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎ ʏʘʆ
ʍʐʆɲʔʙʆ ɲʇɿʙʍɸʘʆ,
ɲɶ) ʉɿ, ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ, ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʄɸɿʍʏɻʌɿɲʍʅʙʆ.

x ɴ) Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ ʏɻʎ ȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎ, ʃɲʏ’
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʋɸʌ. ɲɲ):
ɴɲ) ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʙʌɿʅɸʎ ʋʌʉʎ ʍʐɺɼʏɻʍɻ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ,
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋɲʌ. 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ ʋ.ɷ. 18/1989 (Ȱ’ 8),
ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ɲʋʊ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɷɿɲɷʀʃʉʐʎ
ʃʉɿʆɼ ɼ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ɷɼʄʘʍɻ ʋɸʌʀ ʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎ ʖʘʌʀʎ
ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʍʏʉ ɲʃʌʉɲʏɼʌɿʉ, ʃɲʏɳ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌ.
6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 33 ʏʉʐ ʋ.ɷ. 18/1989 ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 71 ʏʉʐ ʆ. 4722/2020 (Ȱ’ 177), ɸʔʊʍʉʆ
ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ʃɲɿ ʉɿ ʄʉɿʋɹʎ ʆʊʅɿʅɸʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ
ʍʐɺɼʏɻʍɼ ʏʉʐʎ. Oɿ ʄʉɿʋɹʎ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʉ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉ ʍɸ ɸʋʊʅɸʆɻ ɷɿʃɳʍɿʅʉ, ʉɿ
ɷɸ ɷɿɳɷɿʃʉɿ, ɸʔʊʍʉʆ ɹʖʉʐʆ ʃʄɻʏɸʐɽɸʀ ʆʊʅɿʅɲ, ɷɸʆ
ʃʄɻʏɸʑʉʆʏɲɿ ɸʃ ʆɹʉʐ.
ɴɴ) ȵʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ɹʃɷʉʍɻʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɷɿɲʏɲɶɼʎ.
ɴɶ) ȵʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.
ɴɷ) ȴɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɸʋɸɿɶʊʆʏʘʆ ʋʌʉɸɷʌɿʃʙʆ
ɷɿɲʏɲɶʅɳʏʘʆ.
ɴɸ) ȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʅɸ ʏɻ
ʖʌɼʍɻ ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎ ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃɲɿ
ɴʍʏ) ȴɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɳ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ. ȵɿɷɿʃʙʎ, ɻ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʏɻʎ Ƀʄʉʅɹʄɸɿɲʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɸʃʏɳʃʏʘʎ ɲʋʊ
ʋɸʆʏɲʅɸʄɹʎ ʃʄɿʅɳʃɿʉ ɲʐʏɼʎ ʋʉʐ ʍʐɶʃʌʉʏɸʀʏɲɿ ʅɸ
ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɹɷʌʉʐ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ɼ
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ʏʉʆ ʆʊʅɿʅʉ ɲʆɲʋʄɻʌʘʏɼ ʏʉʐ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (4)
ɇʐʅɴʉʑʄʉʐʎ ȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎ.

x 3. Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɲ ʏɲʃʏɿʃɳ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ, ʃɲʏ’
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʋɸʌ. ɲɲ) ʏɻʎ ʋɲʌ. 2:
ɲ) ȳɿɲ ʏɿʎ ɲʃʐʌʘʏɿʃɹʎ ɷɿɲʔʉʌɹʎ: ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʙʌɿʅɸʎ
ʋʌʉʎ ʍʐɺɼʏɻʍɻ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋɲʌ. 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
22 ʏʉʐ ʋ.ɷ. 18/1989 (Ȱ’ 8), ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ
ɲʋʊ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɷɿɲɷʀʃʉʐʎ ʃʉɿʆɼ ɼ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ɷɼʄʘʍɻ
ʋɸʌʀ ʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎ ʖʘʌʀʎ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʍʏʉ ɲʃʌʉɲʏɼʌɿʉ, ʃɲʏɳ
ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 33 ʏʉʐ ʋ.ɷ.
18/1989 ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 71 ʏʉʐ ʆ. 4722/2020
(Ȱ’ 177), ɸʔʊʍʉʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ʃɲɿ ʉɿ ʄʉɿʋɹʎ ʆʊʅɿʅɸʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐɺɼʏɻʍɼ ʏʉʐʎ. Oɿ ʄʉɿʋɹʎ
ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʉ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉ ʍɸ ɸʋʊʅɸʆɻ ɷɿʃɳʍɿʅʉ, ʉɿ ɷɸ ɷɿɳɷɿʃʉɿ, ɸʔʊʍʉʆ
ɹʖʉʐʆ ʃʄɻʏɸʐɽɸʀ ʆʊʅɿʅɲ, ɷɸʆ ʃʄɻʏɸʑʉʆʏɲɿ ɸʃ ʆɹʉʐ.
ɴ) ȳɿɲ ʏɿʎ ɷɿɲʔʉʌɹʎ ʉʐʍʀɲʎ: ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ
ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ɲʋʊ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɷɿɲɷʀʃʉʐʎ
ʃʉɿʆɼ ɼ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ɷɼʄʘʍɻ ʋɸʌʀ ʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎ ʖʘʌʀʎ
ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʍʏʉ ɲʃʌʉɲʏɼʌɿʉ ʃɲʏɳ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌ.
2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 133 ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ȴɿʃʉʆʉʅʀɲʎ (ʆ.
2717/1999, Ȱ’ 97) ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 71 ʏʉʐ ʆ.
4722/2020 (Ȱ’ 177), ɸʔʊʍʉʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ʃɲɿ ʉɿ ʄʉɿʋɹʎ
ʆʊʅɿʅɸʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐɺɼʏɻʍɼ ʏʉʐʎ. Oɿ ʄʉɿʋɹʎ
ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʉ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉ ʍɸ ɸʋʊʅɸʆɻ ɷɿʃɳʍɿʅʉ, ʉɿ ɷɸ ɷɿɳɷɿʃʉɿ, ɸʔʊʍʉʆ
ɹʖʉʐʆ ʃʄɻʏɸʐɽɸʀ ʆʊʅɿʅɲ, ɷɸʆ ʃʄɻʏɸʑʉʆʏɲɿ ɸʃ ʆɹʉʐ.
ɶ) ȵʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ɹʃɷʉʍɻʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɷɿɲʏɲɶɼʎ.
ɷ) ȵʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.
ɸ) ɉʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɻʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʃʌɳʏɻʍɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋʉʑ ʃɲɿ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ
ʃɲʏɳ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ ɸʋʀ
ʏʘʆ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌ. 3-6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
76 ʏʉʐ ʆ. 3386/2005 (Ȱ’ 212).
ʍʏ) ɉʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ɹʆɷɿʃɲ ɴʉɻɽɼʅɲʏɲ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ʋʌʙʏʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ
25.2.2020 ʋʌɳʇɻʎ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (Ȱ’ 42), ɻ
ʉʋʉʀɲ ʃʐʌʙɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 1 ʏʉʐ ʆ. 4682/2020 (Ȱ’ 76).
ɺ) ȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎ ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ.
ɻ) ȴɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ.

x

4. ɲ) Ȱʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ:
ɲɲ) Ƀɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆ ʏʉʐ
ȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑ ɇʐʆɸɷʌʀʉʐ ʃɲɿ
ɲɴ) ʉɿ ʆʊʅɿʅɸʎ ʃɲɿ ɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
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ɸʆʙʋɿʉʆ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʉʐ ȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑ
ɇʐʆɸɷʌʀʉʐ, ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎ ʏʘʆ
ʍʐʆɲʔʙʆ ɲʇɿʙʍɸʘʆ.
ɴ) Ⱦɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɻʎ ʐʋʉʋɸʌ. ɲɲ):
ɴɲ) ȵʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏɻʎ Ƀʄʉʅɹʄɸɿɲʎ
ʏʉʐ ȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑ ɇʐʆɸɷʌʀʉʐ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ
ʋʌʉʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏʉʐ VII Ɉʅɼʅɲʏʉʎ.
ɴɴ) ȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʄʉɿʋʉʑʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃʉʑʎ
ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʎ ʍʐʆɸɷʌɿɳʍɸɿʎ ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ɷɿɲɷʀʃʘʆ
ʍʏʉ ɲʃʌʉɲʏɼʌɿʉ ʃɲɿ ʍʐɺɻʏʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ, ɶɿɲ ʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ɲʋʊ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɷɿɲɷʀʃʉʐʎ ʃʉɿʆɼ ɼ
ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲɽɹʆɲ ʏʉʐʎ ɷɼʄʘʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 231 ʏʉʐ ʆ. 4700/2020 (Ȱʚ 127)
ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 71 ʏʉʐ ʆ. 4722/2020 (Ȱʚ 177),
ʍʐʆʏʌɸʖʉʐʍʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ʆʉʅʀʅʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ.
Oɿ ʄʉɿʋɹʎ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʉ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉ ʍʏɻ ʅɸɽɸʋʊʅɸʆɻ ɷɿʃɳʍɿʅʉ, ʉɿ ɷɸ ɷɿɳɷɿʃʉɿ,
ɸʔʊʍʉʆ ɹʖʉʐʆ ʃʄɻʏɸʐɽɸʀ ʆʊʅɿʅɲ, ɷɸʆ ʃʄɻʏɸʑʉʆʏɲɿ ɸʃ ʆɹʉʐ.
Ƀ Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ʏʉʐ ȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑ ɇʐʆɸɷʌʀʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ,
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʐʋʉɽɹʍɸʘʆ ʏʘʆ
ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʐʋʉʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏɸɿ, ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɼ ʏʉʐ ʃɲɿ ɶɿɲ
ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉʐʎ ɷʑʉ (2) ʅɼʆɸʎ,
ʋɲʌɹɷʌʉʐʎ ɼ ɸɿʍɻɶɻʏɹʎ ʋʉʐ ʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ʍɸ ʏʅɼʅɲʏɲ ʋʌʉʎ
ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏʘʆ ʃʄɿʅɲʃʀʘʆ ʋʌʉʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ.
ɴɶ) ȵʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.
ɴɷ) ȵʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ɲɿʏɼʅɲʏɲ ɹʃɷʉʍɻʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɷɿɲʏɲɶɼʎ.
ɴɸ) ȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʘʆ ʃʄɿʅɲʃʀʘʆ
ʋʌʉʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ʉɿ ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ ʏʉʐʎ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏʘʏɹʌʘ ʍʏɻʆ ʐʋʉʋɸʌ.
ɴʍʏ).
ɴʍʏ) ȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʅɸ ʏɻ
ʖʌɼʍɻ ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ.
ɴɺ) ȴɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ. ȵɿɷɿʃʙʎ, ɻ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʏʘʆ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʏɻʎ Ƀʄʉʅɹʄɸɿɲʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɸʃʏɳʃʏʘʎ
ɲʋʊ ʋɸʆʏɲʅɸʄɹʎ ʃʄɿʅɳʃɿʉ ɲʐʏɼʎ ʋʉʐ ʍʐɶʃʌʉʏɸʀʏɲɿ ʅɸ
ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɹɷʌʉʐ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ɼ
ʏʉʆ ʆʊʅɿʅʉ ɲʆɲʋʄɻʌʘʏɼ ʏʉʐ ʃɲɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (4) ɇʐʅɴʉʑʄʉʐʎ
ʏʉʐ ȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑ ɇʐʆɸɷʌʀʉʐ.

x 5. ɲ) Ȱʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ:
ɲɲ) ʉɿ ɷʀʃɸʎ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏʘʆ ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʋʉɿʆɿʃʙʆ
ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ,
ɲɴ) ʉɿ ʆʊʅɿʅɸʎ ʃɲɿ ɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɸʆʙʋɿʉʆ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɸɿʍɲɶɶɸʄɿʙʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎ ʏʘʆ ʍʐʆɲʔʙʆ
ɲʇɿʙʍɸʘʆ,
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ɲɶ) ʉɿ, ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ, ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʋʄɸɿʍʏɻʌɿɲʍʅʙʆ.
ɴ) ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʋɸʌ. ɲ):
ɴɲ) Ƀɿ ʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɳʌɽʌɲ 215,
237, 238 ȾɅʉʄȴ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ
ʏɿʎ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ Ʌʉʄʐʅɸʄʉʑʎ ʃɲɿ ɀʉʆʉʅɸʄʉʑʎ
Ʌʌʘʏʉɷɿʃɸʀʉʐ (ʏɲʃʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ), ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ
ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 2915/2001 (Ȱ’ 109),
ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉʆ ʆ. 4055/2012 (Ȱ’ 51) ʃɲɿ ʉɿ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 4ȴ ʏʉʐ ʆ.
3869/2010 (Ȱʚ 130), ʊʋʘʎ ʋʌʉʍʏɹɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 1 ʏʉʐ
ʆ. 4745/2020 (Ȱʚ 214).
ɴɴ) Ƀɿ ɷʀʃɸʎ ʏɻʎ ʏɲʃʏɿʃɼʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ
ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 4335/2015
(Ȱ’ 87).
ɴɶ) Ƀɿ ɷʀʃɸʎ ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ ɸʆɷʀʃʘʆ ʅɹʍʘʆ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏʉʐ ȱʌɸɿʉʐ
Ʌɳɶʉʐ.
ɴɷ) Ƀɿ ɷʀʃɸʎ ɸʆɷʀʃʘʆ ʅɹʍʘʆ ɸʆʙʋɿʉʆ ʏʘʆ ȵʔɸʏɸʀʘʆ, ʉɿ
ʉʋʉʀɸʎ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷɿʃɲʍɽɸʀ ʍʏʉʆ ʋʌʙʏʉ ɴɲɽʅʊ ʃɲʏ’
ɲʆʏɿʅʘʄʀɲ ʏʘʆ ɷɿɲɷʀʃʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʏɲʃʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɼ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʘʆ ɸɿɷɿʃʙʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ. Ƀɿ
ɷʀʃɸʎ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɸʀʏɸ ʅɸ
ɲʐʏʉʋʌʊʍʘʋɻ ʋɲʌɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆ ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ
ʏʘʆ ɷɿɲɷʀʃʘʆ, ɸʀʏɸ ʅɸ ɷɼʄʘʍɻ ʏʘʆ ɳʌɽʌʘʆ 242 ʃɲɿ 524
ȾɅʉʄȴ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɹʍʏʘ ʃɲɿ ɲʋʊ ɹʆɲʆ (1) ɸʃ ʏʘʆ
ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆ ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ ʏʘʆ ɷɿɲɷʀʃʘʆ.
ɴɸ) Ƀɿ ɷʀʃɸʎ ʏɲʃʏɿʃɼʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 2912/2001 (Ȱʚ 109), ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏʉʆ ʆ. 4055/2012 (Ȱʚ 51), ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ
ɷɸʆ ɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ʅɳʌʏʐʌɸʎ.
ɴʍʏ) Ƀɿ ɷʀʃɸʎ ɸɿɷɿʃʙʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ɸʔɹʍɸʘʆ ʃɲʏɳ
ɸʌɼʅɻʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ, ɸɿʍɲɶʊʅɸʆʘʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 528
ȾɅʉʄȴ, ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ʅɳʌʏʐʌɸʎ.
ɇʏɿʎ ʐʋʉʋɸʌ. ɴɸ) ʃɲɿ ɴʍʏ) ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʖʙʌɲ ʏɻʆ ʋʌʉʏɸʌɲʀɲ
ʏɻʎ ɷɿʃɲʍʀʅʉʐ ɹɶɶʌɲʔɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʘʆ ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆ
ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ ʏʘʆ ɷɿɲɷʀʃʘʆ, ʊʏɿ ɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʐʋʊɽɸʍɻ ɽɲ
ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ɸʇɹʏɲʍɻ ʅɲʌʏʑʌʘʆ, ɻ ʉʋʉʀɲ
ʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏɿʎ ɶʌɲʅʅɲʏɸʀɸʎ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ ʅɸ ʏɻ
ʖʌɼʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʎ. ȵʔʊʍʉʆ ʊʄʉɿ ʉɿ
ɷɿɳɷɿʃʉɿ ɹʖʉʐʆ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ɷɼʄʘʍɻ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ
ɸɷɳʔɿʉ, ɻ ʐʋʊɽɸʍɻ ʍʐɺɻʏɸʀʏɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʘʆ
ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆ ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ, ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ɸʇɹʏɲʍɻ ʅɲʌʏʑʌʘʆ.
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ɻ ɷɼʄʘʍɻ
ʏʉʐ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸɷɲʔʀʉʐ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋʄɻʌɸʇʉʑʍɿʉʐʎ
ɷɿʃɻɶʊʌʉʐʎ ʏʘʆ ɷɿɲɷʀʃʘʆ, ʉɿ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʋʉʍʑʌʉʆʏɲɿ ʃɲɿ
ɷɸʆ ʍʐɺɻʏʉʑʆʏɲɿ, ʖʘʌʀʎ ʆɲ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʘʆ
ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆ ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ ʏʘʆ ɷɿɲɷʀʃʘʆ. ɇʐʆɲɿʆɸʏɿʃɳ
ɲɿʏɼʅɲʏɲ ɲʆɲɴʉʄɼʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʐʋʉʋɸʌ. ɴɴ) ɹʘʎ ʃɲɿ ɴʍʏ),
ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 72 ʏʉʐ
ʆ. 4722/2020 (Ȱʚ 177).
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ɴɺ) Ƀɿ ɷʀʃɸʎ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʘʎ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɸɶɶʐʉɷʉʍʀɲ,
ɸɶɶʌɲʔɼ ɼ ɸʇɳʄɸɿʗɻ ɼ ʅɸʏɲʌʌʑɽʅɿʍɻ ʋʌʉʍɻʅɸʀʘʍɻʎ
ʐʋʉɽɼʃɻʎ, ʍʐʆʏɻʌɻʏɿʃɼ ʃɲʏɳʍʖɸʍɻ ʃɿʆɻʏɼʎ ɼ ɲʃʀʆɻʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ, ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ʅɸʍɸɶɶʑɻʍɻ, ʍʔʌɳɶɿʍɻ,
ɲʋʉʍʔʌɳɶɿʍɻ, ɲʋʉɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ɷɻʅʊʍɿɲ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʃɲʏɳ ʏɲ
ɳʌɽʌɲ 737, 738 ȾɅʉʄȴ (ʋ.ɷ. 503/1985, Ȱ’ 182),
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ ɷɿɲʏɲɶɼ ɷɹʍʅɸʐʍɻʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʃɲʏ’ ɳʌɽʌʉ
738Ȱ ȾɅʉʄȴ, ʏɿʎ ɲʆɲʃʄɼʍɸɿʎ ɲʐʏʙʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ
ʅɸ ɲʐʏɹʎ ɷɿɲʔʉʌɹʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 702 ȾɅʉʄȴ.
ɴɻ) Ƀɿ ɷʀʃɸʎ ɸʃʉʐʍʀɲʎ ɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʘʎ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻ ɽɹʍɻ ʍɸ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ʍʐʅʋɲʌɳʍʏɲʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɲ
ɳʌɽʌɲ 801 ɸʋ. ȾɅʉʄȴ.
ɴɽ) ȸ ɸʃɷʀʃɲʍɻ ɲɶʘɶʙʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ ʆ. 1264/1982
(Ȱʚ 79).
ɴɿ) Ƀɿ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʆɳʃʄɻʍɻʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆʙʆ
ɷɿɲʏɲɶʙʆ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʍʐɺɻʏʉʑʆʏɲɿ ɷɿɲ ʐʋʉʅʆɻʅɳʏʘʆ ʏʘʆ
ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆ ɷɿʃɻɶʊʌʘʆ ʏʘʆ ɷɿɲɷʀʃʘʆ ʃɲɿ ʖʘʌʀʎ ʏɻʎ
ɸʇɹʏɲʍɻ ʅɲʌʏʑʌʘʆ. Ƀɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɹʎ ɷɿɲʏɲɶɹʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ɿʍʖʑ ɹʘʎ ʏɻ ʍʐɺɼʏɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋʊɽɸʍɻʎ,
ʋɲʌɲʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ʉʀʃʉɽɸʆ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɹɷʌʉʐ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʉʌʀɺɸɿ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌɳʏɲʍɻʎ
ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆʙʆ ɷɿɲʏɲɶʙʆ.
ɴɿɲ) ɻ ɸʃɷʀʃɲʍɻ ɲʐʏʊʔʘʌʘʆ ʋʄɻʅʅɸʄɻʅɳʏʘʆ, ɸʔʊʍʉʆ
ɲʔʉʌɳ ʃɲʏɻɶʉʌʉʑʅɸʆʉ ʋʉʐ ʃʌɲʏɸʀʏɲɿ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʘʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʋɸʌʀ ɲʐʏʊʔʘʌɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ.
ɴɿɴ) ȸ ʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ɸʆʊʌʃʘʆ ʃɲɿ ɻ ɹʆɲʌʇɻ ʏɻʎ ʍʐʆʊɷʉʐ
ʏʘʆ ɀɿʃʏʙʆ Ƀʌʃʘʏʙʆ ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ ɀɿʃʏʙʆ Ƀʌʃʘʏʙʆ
ȵʔɸʏɸʀʘʆ, ɸʔʊʍʉʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ʍʑʆʉɷʉ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɸʎ
ʋʌʉʎ ɸʃɷʀʃɲʍɻ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ʐʋʉʋɸʌ.
ɴɿɶ) ʃɲɿ ɴɿɷ), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʍʐʆɽɹʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʃɷʀʃɲʍɻ ʏʘʆ ʋʉɿʆɿʃʙʆ ʐʋʉɽɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʐʋʉɽɹʍɸʘʆ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʍɸ ʊʍɲ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ʏɻʎ ɍʙʌɲʎ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʃʄɼʌʘʍɻ.
ɴɿɶ) ȸ ɸʃɷʀʃɲʍɻ ʃɲʃʉʐʌɶɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ
ʃʌɲʏʉʑʅɸʆʉʐʎ ʃɲʏɻɶʉʌʉʐʅɹʆʉʐʎ, ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʉ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ʃʌɳʏɻʍɻʎ.
ɴɿɷ) Ƀɿ ʋʉɿʆɿʃɹʎ ɷʀʃɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʃɲʃʉʐʌɶɼʅɲʏɲ, ʉ
ʖʌʊʆʉʎ ʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɸʆʏʊʎ
ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ
ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ ʏɿʎ 31.12.2022, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʄɻʅʅɸʄɼʅɲʏɲ, ʉ
ʖʌʊʆʉʎ ʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɸʆʏʊʎ
ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ
ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ ʏɿʎ 31.12.2021. Ɉʉ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ, ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃɷʀʃɲʍɻ ɼ ʏɻ ɷɿɲʃʉʋɼ ɲʐʏʙʆ.
ɴɿɸ) ȸ ɸʃɷʀʃɲʍɻ ʏʘʆ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʃɲʏɳ
ʏɲ ɳʌɽʌɲ 471 ʃɲɿ 497 ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ Ʌʉɿʆɿʃɼʎ ȴɿʃʉʆʉʅʀɲʎ
(ȾɅȴ, ʆ. 4620/2019, Ȱ’ 96), ɲʃʑʌʘʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ʃɲʏɳ ʏɲ ɳʌɽʌɲ 341 ʃɲɿ 435 ȾɅȴ, ɲʃʑʌʘʍɻʎ ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ
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ʃɲʏɳ ʏɲ ɳʌɽʌɲ 430 ʃɲɿ 431 ȾɅȴ, ɲʆɲɴʉʄɼʎ ɼ ɷɿɲʃʉʋɼʎ
ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉɿʆɼʎ ʃɲʏɳ ʏɲ ɳʌɽʌɲ 555 ʃɲɿ 557 ȾɅȴ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲɿʏɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ʋʉɿʆɼʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 551 ȾɅȴ, ʍʏɻʆ ɲʋʊʏɿʍɻ
ʏɻʎ ʖʌɻʅɲʏɿʃɼʎ ʋʉɿʆɼʎ ʍɸ ɷʊʍɸɿʎ ɸʆʏʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʃɲʏɳ
ʏɲ ɳʌɽʌɲ 80 ʏʉʐ ɿʍʖʑʉʆʏʉʎ Ʌʉɿʆɿʃʉʑ Ⱦʙɷɿʃɲ (ɅȾ, ʆ.
4619/2019, Ȱʚ 95) ʃɲɿ 82 ʏʉʐ ʋʌʉʁʍʖʑʍɲʆʏʉʎ ɅȾ (ʋ.ɷ.
283/1985, Ȱʚ 106) ʃɲɿ ʍʏɻ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʏɻʎ ʖʌɻʅɲʏɿʃɼʎ
ʋʉɿʆɼʎ ɼ ʏʉʐ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʍɸ ʋɲʌʉʖɼ ʃʉɿʆʘʔɸʄʉʑʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋɲʌ. 5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 82 ʏʉʐ ʋʌʉʁʍʖʑʍɲʆʏʉʎ ɅȾ.
ɴɿʍʏ) ȸ ɸʃɷʀʃɲʍɻ ʐʋʉɽɹʍɸʘʆ ʋɸʌʀ ʋɲʌɳʏɲʍɻʎ
ɸʇɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ɼ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ɸɿʍɲɶɶɸʄɹɲ ʋɸʌʀ ɳʌʍɻʎ ɼ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ ʅɹʏʌʘʆ (ɳʌɽʌʉ 70 Ʌ.Ⱦ., ʆ.
4619/2019, Ȱʚ 95).
ɴɿɺ) ȸ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ.
ȳɿɲ ʏɿʎ ʋʉɿʆɿʃɹʎ ɷʀʃɸʎ ʋʉʐ ɳʌʖɿʍɲʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɹʆɲʌʇɻʎ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ɷɿɲʃʉʋɸʀ ɶɿɲ ɷɿʃɳʍɿʅʉ
ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ, ʏʉ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʌɿʍɽɸʀʍɲ ɷɿʃɳʍɿʅʉ, ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃɷʀʃɲʍɻ ɼ ʏɻʆ ɸʃ ʆɹʉʐ ɷɿɲʃʉʋɼ
ɲʐʏʙʆ, ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʐʋʊʗɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ, ʖʘʌʀʎ ʆɲ ɷɸʍʅɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ɲʐʏɹʎ.
Ɉɲ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɺɻʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɳɶʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʑʌʐɽʅɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɸɿʍɲɶɶɸʄɿʙʆ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʃɸʀʆɲ ʋʉʐ, ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʃʌʀʍɻ ʏʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ
ɸʃɳʍʏɻʎ ɲʐʏʙʆ, ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɸʋɸʀɶʉʆʏɲ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʃɲɿ
ʖʌɼɺʉʐʆ ɳʅɸʍɻʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ, ʌʐɽʅʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ɲʐʏʙʆ.
Ƀɿ ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸɿʍɲɶɶɸʄɿʙʆ ɶʀʆʉʆʏɲɿ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ
ɸʔɿʃʏʊ, 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,
ɲʆɲʌʏɳʏɲɿ ʃɲɿ ʍɸ ɲʐʏɼʆ.
Ɣ

Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɳɽɸ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ʃɲɿ
ɸʋɿʅʉʌʔʘʏɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ
ȴɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ȿɸɿʏʉʐʌɶʙʆ (ȵɇȴɿ).
Ⱦɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʏʘʆ
ʍʋʉʐɷɲʍʏʙʆ ʏɻʎ ȾɇɈʚ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ʍɸɿʌɳʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ. ɀɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʏɻʎ ȵɇȴɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀ ɻ
ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ, ɲʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ɸɿɷɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎ.
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ȸɸɶɶʌɲʔɼʏʘʆʐʋʉʗɻʔʀʘʆ͕ʉɿʉʋʉʀʉɿʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʆʋʀʆɲʃɲʉʌɿʍʏɿʃʙʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʃɲʏɳʍɸɿʌɳ
ɸʋɿʏʐʖʀɲʎʏʉʐɷɿɲɶʘʆɿʍʅʉʑʏɻʎȾȷʚɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʍɸɿʌɳʎ
ʊʄʘʆʏʘʆʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ͕ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ʋɲʌ͘ϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϰʏʉʐʆ͘ϯϲϴϵͬϮϬϬϴ;ȰʚϭϲϰͿ͘
x

ȳɿɲʊʄʉʏʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊʋʉʐɲʋɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿʅɸʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ
ʍʖɹʍɻɸʌɶɲʍʀɲʎʍʏɲȴɿʃɲʍʏɼʌɿɲ͕ʏɿʎȵɿʍɲɶɶɸʄʀɸʎ͕ʏɻȳɸʆɿʃɼ
ȵʋɿʏʌʉʋɸʀɲʏɻʎȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎʏʘʆɈɲʃʏɿʃʙʆȴɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ
ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ͕ʏɻȳɸʆɿʃɼȵʋɿʏʌʉʋɸʀɲʏɻʎȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎʏʉʐ
ȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑɇʐʆɸɷʌʀʉʐʃɲɿʍʏɻʆȵɽʆɿʃɼɇʖʉʄɼȴɿʃɲʍʏɿʃʙʆ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʙʆ͕ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏ͛ɲʆɲʄʉɶʀɲʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲ
ʍʏʉɳʌɽʌʉϱʏɻʎɲʋʊϭϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬɅʌɳʇɻʎɁʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ
Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ;Ȱ͛ ϱϱͿ͕ɻʉʋʉʀɲʃʐʌʙɽɻʃɸʅɸʏʉɳʌɽʌʉϮ
ʏʉʐʆ͘ϰϲϴϮͬϮϬϮϬ;Ȱ͛ϳϲͿ͘

x

ȵʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿʉɿʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɹʄɸɶʖʉʎʏʘʆ
ɲʌʖɸʀʘʆ͕ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʍɸɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲɿ
ʃɲʏʊʋɿʆʌɲʆʏɸɴʉʑ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌʉʐʎʊʌʉʐʎ
ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍɸɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐʏʉʐ
ʃɲɽ͛ʑʄɻʆɲʌʅʊɷɿʉʐʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʉʐ͕ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɶʌɲʔɸʀʉʐɼʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎʏʉʐɌʉʌɹɲͨȵʄʄɻʆɿʃʊ
Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͕ͩʋʉʐʏʉɿʖʉʃʉʄʄɳʏɲɿʍʏɻʆɸʀʍʉɷʉʏɻʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎʃɲɿɲʆɲʌʏɳʏɲɿʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ͕ɸʔʊʍʉʆ
ɷɿɲɽɹʏɸɿ͘ɇʏɻʆɲʋʊʔɲʍɻɲʐʏɼʉʌʀɺʉʆʏɲɿʃɲɿʊʄɸʎʉɿ
ɲʆɲɶʃɲʀɸʎʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ͕
ʉʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎɸʄɹɶʖʉʐ͕ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɲʋʉʔɸʐʖɽʉʑʆ
ʔɲɿʆʊʅɸʆɲʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑɸʆʏʊʎʏɻʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ͕ɻʏɻʌɻʏɹɲ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɶɿɲʏʉʆɲɸʌɿʍʅʊʏʘʆʃʉɿʆʉʖʌɼʍʏʘʆʖʙʌʘʆʏɻʎ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɳɽɸɳʄʄʉɲʆɲɶʃɲʀʉʅɹʏʌʉɶɿɲʏɻʆɲʍʔɲʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎ͕ʋʉʐʏɻʌʉʑʆʏɲɿʐʋ͛ɸʐɽʑʆɻʏʉʐ
Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ͕ɸʆʊʗɸɿʏɻʎʋɲʆɷɻʅʀɲʎʏʉʐʃʉʌʘʆʉʁʉʑ
Ks/-19.

x

Ȱʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ͗
ɲͿʃɳɽɸʋʌʉɽɸʍʅʀɲʍʖɸʏɿʃɼʅɸʏɻʅɸʏɲɶʌɲʔɼ͕ɸɶɶʌɲʔɼ͕
ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻɲɿʏɼʍɸʘʆʃɲɿʋʌɳʇɸʘʆɼʏɻʄɼʗɻ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆʃɲɿɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆʃɲɿ
ɴͿɻʋɲʌɲɶʌɲʔɼʃɳɽɸʍʐʆɲʔʉʑʎɲʇʀʘʍɻʎ͘

x

ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ʍʐʆɸʖʀɺʉʆʏɲɿʉɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎʏʘʆɹʅʅɿʍɽʘʆʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ͕ ʏʘʆ
ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʙʆɶʌɲʔɸʀʘʆɆʊɷʉʐ͕Ⱦʘ-ȿɹʌʉʐ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʏʘʆʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʙʆɶʌɲʔɸʀʘʆʃɲɿʐʋʉʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐ
Ɍʉʌɹɲͨȵʄʄɻʆɿʃʊ Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉͩ͘

x

ȵɿɷɿʃɳɶɿɲʏɲʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳɶʌɲʔɸʀɲʃɲɿ
ʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʏʉʐɌʉʌɹɲͨȵʄʄɻʆɿʃʊȾʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉͩ
ʊʋʉʐʋɲʌɹʖɸʏɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʐʋɻʌɸʍʀɲɲʀʏɻʍɻʎ͕ɹʃɷʉʍɻʎ
ʃɲɿʄɼʗɻʎʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ͕ʅɸʍʖɸʏɿʃɼɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐȴɇ
ʏʉʐɌʉʌɹɲʃɲʏɳʏʉʆʆ͘ϰϱϭϮͬϮϬϭϴ;Ȱ͛ϱͿ͕ɲʐʏɼ
ɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ͘ ȵʋʀʍɻʎ͕ɶɿɲʏɲʀɷɿɲ
ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳɶʌɲʔɸʀɲʃɲɿʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕ʊʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʃɲɿʋɲʌɹʖɸʏɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʐʋɻʌɸʍʀɲ
ɲʀʏɻʍɻʎʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎɸɶɶʌɲʋʏɹʘʆʋʌɳʇɸʘʆ͕ʅɸʍʖɸʏɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐȴɇʏʉʐɌʉʌɹɲʃɲʏɳʏʉʆʆ͘ϰϱϭϮͬϮϬϭϴ͕ɲʐʏɼ
ɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʐʋʊʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʏɻʎ
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ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ɼʏʉɿ ʍɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʋɸʀɶʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʃɲʏʊʋɿʆ
ʌɲʆʏɸɴʉʑ, ʐʋʊ ʏʉʐʎ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ʃɲɽʚ
ʑʄɻʆ ɲʌʅʉɷʀʉʐ ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʉʑ ɶʌɲʔɸʀʉʐ ɼ ʏʉʐ
ʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏʉʐ Ɍʉʌɹɲ "ȵʄʄɻʆɿʃʊ Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ".
5.

Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀɲ, ʃʄɿʆɿʃɹʎ, ɿɲʏʌɸʀɲ
ʃɲɿ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ

Ɣ ȶʆɲʎ (1) ʍʐʆʉɷʊʎ/ɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎ ɲʆɳ ɲʍɽɸʆɼ
Ɣ Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ* ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʙʆ
ɸʋɸʅɴɳʍɸʘʆ ʅɹʖʌɿ 80%.
Ɣ Ɉɼʌɻʍɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ, ʋʄɻʆ
ʏɻʎ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ.
*ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏʘʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ ʏɲ ʉɶʃʉʄʉɶɿʃɳ ʃɲɿ ɸʋɸʀɶʉʆʏɲ
ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɸɿɷɿʃɳ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ.

6.

ɀʉʆɳɷɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ, ʃɹʆʏʌɲ ʖʌʉʆʀʘʎ
ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ, ɷʉʅɹʎ ʃɲɿ ʇɸʆʙʆɸʎ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɸʐʋɲɽʙʆ ʉʅɳɷʘʆ,
ʇɸʆʙʆɸʎ ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɼʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɲʍʏɹɶʘʆ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɷʉʅɹʎ
ɳʅɸʍɻʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɻʎ
ʔʏʙʖɸɿɲʎ (ʐʋʆʘʏɼʌɿɲ, ʃɹʆʏʌɲ
ɻʅɹʌɲʎ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ
ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ
ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ, ʍʐʍʍʀʏɿɲ), ɷʉʅɹʎ
ʋɲɿɷɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌɲ
ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ, ʍʏʌɲʏʊʋɸɷɲ
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.
ɇʏɻ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ
Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ,
ʃɹʆʏʌʘʆ ʖʌʉʆʀʘʎ ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ,
ɷʉʅʙʆ ʃɲɿ 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.

Ɣ Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ
Ɣ Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɷɻʅʉʏɿʃʙʆ Ⱦɹʆʏʌʘʆ Ȱʆʉɿʃʏɼʎ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ (Ⱦ.Ȱ.Ʌ.ȸ.), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ.
3.
Ɣ Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲ) ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɲʆʉɿʖʏɼʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʃɲɿ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ, ɴ)
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɶɿɲ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌ. 3.

Τεύχος B’ 1/02.01.2021

7.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ɸʇʊɷʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ȻȻ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ, 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 ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ȾɉɈ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɷʉʅʙʆ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ʋʉʄɿʏʙʆ ʏʌʀʏʘʆ ʖʘʌʙʆ
ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍɸ ɿʍʖʑ.

8.

ɇʖʉʄɸʀɲ ʃɲɿ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɷʉʅɹʎ
ȵɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʍʏɻʆ ʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴ1ɲ/ȳɅ.ʉɿʃ.69543/31.10.2020 (Ȳ’
4810) ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ, ʋʉʐ ɽɹʏʉʐʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ʍʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ 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, ȴʉʅʙʆ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɲ Ȳʀʉʐ
ɀɳɽɻʍɻʎ 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, ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʃɲɿ
ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ, ȴɻʅʉʍʀʘʆ
Ȳɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ, ʏɻʎ ȵɽʆɿʃɼʎ
Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ʃɲɿ ʏʘʆ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʏɻʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʏʘʆ ʍʖʉʄɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʆɻʋɿɲɶʘɶɸʀʘʆ, ʏʘʆ
ɷɻʅʉʏɿʃʙʆ ʍʖʉʄɸʀʘʆ, ʏʘʆ ʉʄʉɼʅɸʌʘʆ ʍʖʉʄɸʀʘʆ, ʏʘʆ
ɶʐʅʆɲʍʀʘʆ ʃɲɿ ʄʐʃɸʀʘʆ, ʏʘʆ ɲʋʉɶɸʐʅɲʏɿʆʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɷʉʅʙʆ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʍɻʅɸʀʉʐ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ,
ʃɹʆʏʌʘʆ ʇɹʆʘʆ ɶʄʘʍʍʙʆ, ʔʉʌɹʘʆ ʋɲʌʉʖɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ,
ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ ɿʆʍʏɿʏʉʑʏʘʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʋɳʍɻʎ
ʔʑʍɸʘʎ ʍʐʆɲʔʙʆ ɷʉʅʙʆ).

x

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
ʃɲʏ’ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
120126/ȳȴ4/12.9.2020 (Ȳ’ 3882) ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏɻʎ
ɉʋʉʐʌɶʉʑ ʃɲɿ ʏɻʎ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ ʃɲɿ
Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ, ʊʋʘʎ ɹʖɸɿ ʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ 131451/ȳȴ4/30.9.2020 (Ȳ’ 4264) ʃɲɿ
155689/ȳȴ4/14.11.2020 (Ȳ’ 5044) ʊʅʉɿɸʎ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ.

x

ɇʐʆɹʖɿʍɻ ʏɻʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʏʘʆ ʍʖʉʄɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸɿɷɿʃɼʎ ɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɴɲɽʅʀɷʘʆ. ȸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ɷʉʅʙʆ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ʅɸ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʍʏʉʐʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ
ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ
ɷɿɲʄɸɿʅʅɳʏʘʆ, ɲʄʄɳ ʊʖɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʔʐʍɿʃɼʎ
ɲɶʘɶɼʎ. Ⱦɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ, ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍʐʅɴɲʏɼ
ʅɸ ʏʉʆ ɴɲɽʅʊ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃɼʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ
ɲʆɳɶʃɻʎ.

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɷʉʅɹʎ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɹʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʄɸ-ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ.
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ȳɸʆɿʃʙʆ Ȱʌʖɸʀʘʆ ʏʉʐ Ⱦʌɳʏʉʐʎ,
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɿʍʖʑ, ʃɲʏɳ ʏʉ
ʅɹʌʉʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸʆ
ɲʆʏʀʃɸɿʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ.

x

ȸ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
120126/ȳȴ4/12.9.2020 (Ȳ’ 3882)
ʃʉɿʆɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏɻʎ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
ʃɲɿ ʏɻʎ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ
ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ, ʊʋʘʎ ɹʖɸɿ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
131451/ȳȴ4/30.9.2020 (Ȳ’ 4264)
ʃɲɿ 155689/ȳȴ4/14.11.2020 (Ȳ’
5044) ʊʅʉɿɸʎ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ,
ʋɲʌɲʅɹʆɸɿ ʍɸ ɿʍʖʑ.

Τεύχος B’ 1/02.01.2021

ȵʇɲɿʌɸʏɿʃʙʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɷɿɲ 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.

Ƀɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ʏʘʆ
ʍʖʉʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɷʉʅʙʆ ɷɸʆ
ɽʀɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ.
9.

Ȱʆʙʏɲʏɲ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ
Ȼɷʌʑʅɲʏɲ (Ȱ.ȵ.Ȼ.)

Ɣ

Ɉɻʄɸ-ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʅɸ
ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ
ɳʍʃɻʍɻʎ ʔʉɿʏɻʏʙʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃʄɿʆɿʃʙʆ ɲʍʃɼʍɸʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ
ɹʏʉʐʎ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ɲʚ ʃʑʃʄʉʐ
Ɉʅɻʅɳʏʘʆ/ɇʖʉʄʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ɉɶɸʀɲʎ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ., ʃɲʏʊʋɿʆ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏɻʎ ɇʐɶʃʄɼʏʉʐ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ Ȱ.ȵ.Ȼ..

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ʅɸ ʔʐʍɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ.

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ, ɲɿɽʉʐʍʙʆ
ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ,
ɲʆɲɶʆʘʍʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ..

Ɣ

Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɻʅɸʌʀɷʘʆ, ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ..

ȵɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ɽɹʏʉʐʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ʍʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍɸ ɿʍʖʑ.
ȸ ʐʋʊ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
115744/ȷ1/4.9.2020 (Ȳ’ 3707)
ʃʉɿʆɼ ʐʋʉʐʌɶɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ
ʋɲʌɲʅɹʆɸɿ ʍɸ ɿʍʖʑ ʅʊʆʉ ʍʏʉ
ʅɹʏʌʉ ʋʉʐ ɷɸʆ ɲʆʏʀʃɸɿʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɲʌʉʑʍɲ.
Ⱦɲʏɳ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʘʆ Ȱ.ȵ.Ȼ.
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ
ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ɷɻʅʊʍɿɸʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ (ʍɻʅɸʀɲ 2 ʃɲɿ 3 ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ).
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.
Ƀɿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ Ⱦʉʄʄɹɶɿɲ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ȴɻʅʊʍɿɸʎ
ɇʖʉʄɹʎ ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ.
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10.

Ȳʌɸʔɿʃʉʀ, ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʉʀ,
ʋɲɿɷɿʃʉʀ ʍʏɲɽʅʉʀ

භ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

11.

ɍʙʌʉɿ ʄɲʏʌɸʀɲʎ/ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎ
ʏɸʄɸʏɹʎ

x

Ɉɹʄɸʍɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ, ʄɲʏʌɸʐʏɿʃʙʆ ʍʐʆɳʇɸʘʆ,
ɿɸʌʉʋʌɲʇɿʙʆ ɼ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɼʎ ʏɸʄɸʏɼʎ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ɲʋʊ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʊ/ʉʑʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʊ/ʉʑʎ ʃɲɿ ʏʉ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ɴʉɻɽɻʏɿʃʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɳʄʄʘʆ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ.

x

ɇʏɿʎ ʃɻɷɸʀɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ɲʐʏɹʎ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ʃɲɿ ʄʉɿʋɹʎ ɿɸʌʉʋʌɲʇʀɸʎ ʃɲɿ ʏɲʔɿʃɹʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ, ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʅʊʆʉ ʏʉʐ
ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʉʑ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑ, ɹʘʎ ɸʆʆɹɲ (9) ɲʏʊʅʘʆ ʃɲɿ
ʏʘʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿʅɸʄʉʑʆʏɲɿ ʏɻʎ ʏɲʔɼʎ.

Ɉɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʏʉʐ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ȻȻȻ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʘʆ
ʉɿʃɸʀʘʆ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʙʆ ɲʌʖʙʆ.
Ȱʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ
ʅɳʍʃɲʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 2
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʉʀ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʀ ʃɲɿ ʉɿ ɿɸʌʉʗɳʄʏɸʎ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɼʎ
ʏɸʄɸʏɼʎ.
12.

13.

14.
15.

Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ, ʅʉʐʍɸʀɲ,
ʍʋɼʄɲɿɲ

ȷʘʆʏɲʆɳ ɽɸɳʅɲʏɲ ʃɲɿ
ɲʃʌʉɳʅɲʏɲ, ʄʉɿʋɹʎ
ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɹʎ ʏɹʖʆɸʎ

Ⱦɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɹʎ ʋʌʉɴʉʄɹʎ
Ʌʌʊɴɸʎ, ʏɻʄɸʉʋʏɿʃɳ ʃɲɿ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɳ ɶʐʌʀʍʅɲʏɲ,
ɻʖʉɶʌɲʔɼʍɸɿʎ

x Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲʆʉɿʖʏʙʆ (ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ) ʃɲɿ ʃʄɸɿʍʏʙʆ
ʖʙʌʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻʎ ʃʉɿʆʉʑ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ
ɲʆɲʅɸʏɳɷʉʍɻʎ (ɴɿʆʏɸʉʍʃʊʋɻʍɻʎ/live-streaming)

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʅʊʆʉ ʃɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ, ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɳɷɸɿɲ ʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʅʊʆʉ ʏʘʆ ɲʐʍʏɻʌɳ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ,
ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʃʉɿʆʉʑ ʃɲɿ ʋɳʆʏʘʎ ʐʋʊ ʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
Ɣ ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɲ) ʍɸ ʋʌʊɴɸʎ, ɴ) ʊʍʘʆ
ɷɸʆ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻ ʍʃɻʆɼ ɶʐʌʀʍʅɲʏʉʎ.

16.

17.

Ⱦɹʆʏʌɲ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʖʙʌʘʆ
ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ, ʅʋɲʌ

ȵʍʏʀɲʍɻ (ʋ.ʖ. ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ [ʋʄɻʆ
ʔʉɿʏɻʏɿʃʙʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ], ʃɲʔɹ,
ʀʆʏɸʌʆɸʏ ʃɲʔɹ, ʃʐʄɿʃɸʀɲ,

x

Ɣ

Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ

Ɣ

Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ-ɸʇɸʌʖʉʅɹʆʘʆ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ

Ƀɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ ɲʋʊ ʏʉ
ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ (take away), ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery) ʃɲɿ
ʃɲɽʉɷʊʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ (drive-through) ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ

15
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ɲʆɲʗʐʃʏɼʌɿɲ, ʃɲʆʏʀʆɸʎ,
catering)
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ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ʄʊɶʘʆ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʉʄɿʏʙʆ ʋʉʐ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
Ɣ

Ȱʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ,
ɲʆɲʗʐʃʏɼʌɿɲ, ʃɲʔɹ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ɸʆʏʊʎ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆ,
ɸʔʊʍʉʆ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ʅʊʆʉ ʏʉʐʎ ɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎ ʍɸ ɲʐʏɳ ʃɲɿ
ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅɹʏʌɲ ɲʋʉʔʐɶɼʎ
ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ
Ʌɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ 3 ɹʘʎ 6, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ
ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ. ȵʋɿʋʄɹʉʆ, ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʏɲ ɸʇɼʎ:
ɲ) ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɲʆɲʅʉʆɼ (ʊʖɿ ʊʅʘʎ ʏʘʆ
ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʍʏɲ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ).
ɴ) Mɹʖʌɿ ɹʇɿ (6) ɳʏʉʅɲ ɲʆɳ ʏʌɲʋɹɺɿ.
ɶ) Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ 50% 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).
ɷ) Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ 40% 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 ɸʋʀ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ ʘʔɹʄɿʅɻʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ (ɏȵ/0,70 ʏ.ʅ).
ɸ) Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɺʘʆʏɲʆɼʎ ʅʉʐʍɿʃɼʎ.
ʍʏ) Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ/ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ/ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ.

18.

19.

Ʌɲɿɷʊʏʉʋʉɿ/Ʌɲɿɷɿʃɹʎ ʖɲʌɹʎ

ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʅɹʍʘʆ ʅɲɺɿʃɼʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʍɸ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʆʏɲʎ ɸʋɲʌʃɼ ʃʀʆɻʍɻ
ɿɷʀʘʎ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʙʌɸʎ ʃʀʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ, ʃɲɿ ʋɳʆʏʘʎ
ʅɸ ʅɹɶɿʍʏɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ 65% [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), ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ ɷɻʅʉʏɿʃɼʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆʀɲʎ, ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ɃȰɇȰ Ȱȵ ʃɲɿ ɃȰɇȺ Ȱȵ, ʅɹʍɲ ʍʏɲɽɸʌɼʎ
ʏʌʉʖɿɳʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ɇɈȰɇɉ Ȱȵ, ɲʆɲɴɲʏɼʌɸʎ (ʏɸʄɸʔɸʌʀʃ),
ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʍɿɷɻʌʊɷʌʉʅʉʎ].

Ɣ

ɀɹʖʌɿ ɹʆɲʎ (1) ɸʋɿɴɳʏɻʎ ʋʄɹʉʆ ʏʉʐ ʉɷɻɶʉʑ ʍɸ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ
ʉʖɼʅɲʏɲ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ (ȵ.ȴ.ɍ. ɈȰɂȻ, ȵɿɷɿʃɼʎ
ɀʀʍɽʘʍɻʎ) ʃɲɿ ɸʋɿɴɲʏɻɶɳ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ (ȵ.Ȼ.ɍ.)
ʉʖɼʅɲʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɲ ȵ.Ȼ.ɍ. ʉʖɼʅɲʏɲ ʅɸ ʉɷɻɶʊ ʏʉʐ ʆ.
4093/2012 (Ȱ’ 222). ȸ ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʏʉʐ ʉʌʀʉʐ ɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ʍʏʉ ʊʖɻʅɲ ɸʋɿɴɲʀʆʉʐʆ ɲ)
ɲʆɼʄɿʃɲ ʏɹʃʆɲ, ɻ ʃɲʏ’ ʉʀʃʉʆ ʋɲʌɲʅʉʆɼ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʐʋʊ

- 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.
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ʏɻʆ ɸʋʉʋʏɸʀɲ ɸʆɻʄʀʃʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲɷʑʆɲʏɻ ɼ ɴ) ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ
ʖʌɼɺɸɿ ɴʉɼɽɸɿɲʎ ɲʋʊ ɷɸʑʏɸʌʉ ɸʋɿɴɳʏɻ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɼ
ʏʉʐ.

20.

Ȱɽʄɻʏɿʍʅʊʎ (ɲɶʙʆɸʎ,
ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ)
Ƀɿ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
ʍɻʅɸʀʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ɶɿɲ
ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸʃʏʊʎ ʘʌʉʄʉɶʀʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʍʖʉʄɸʀʘʆ, ȰȵȻ ʃɲɿ
ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ɷʉʅʙʆ.
Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘ ʉɷɻɶʀɸʎ, ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ɶɿɲ ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ ʃɲɿ
ɲɶʙʆɸʎ ʃɲɿ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɲʏʉʅɿʃʙʆ
ɲɽʄɻʅɳʏʘʆ, ʊʋʘʎ ɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ

Ɣ

ɀɹʖʌɿ ɷʑʉ (2) 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). ȸ ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʏʉʐ
ʉʌʀʉʐ ɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ʍʏʉ ʊʖɻʅɲ
ɸʋɿɴɲʀʆʉʐʆ ɲʆɼʄɿʃɲ ʏɹʃʆɲ, ɻ ʃɲʏ’ ʉʀʃʉʆ ʋɲʌɲʅʉʆɼ ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆ ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʋʉʋʏɸʀɲ ɸʆɻʄʀʃʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲɷʑʆɲʏɻ.

Ɣ

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.

Ɣ

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

Ɣ

Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍɸ ʋʄʉʀɲ 50% ɼ 55% ɸʔʊʍʉʆ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ
ʃɲʅʋʀʆɸʎ (ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʋʌʉʎ ʏɲ 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/).

Ɣ

ȸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʋɿɴɲʏɻɶʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɲʋʊ ʃɲɿ
ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʅɸ ɸʋʀɷɸɿʇɻ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ɷɸʄʏʀʉʐ ʃʀʆɻʍɻʎ,
ɲʋʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ ɷɿɲɷʌʉʅɼ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ, ʃɲɿ
ʐʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɻʎ ʃɳʄʐʗɻʎ ʃɲʏ’ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʉʐ
ʋɸʆɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (50%) ʏʘʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ɽɹʍɸʘʆ
ɸʋɿɴɲʏʙʆ.

Ɣ

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɸʋɿɴɳʏɻʎ ɷɸʆ ʔɹʌɸɿ ʅɳʍʃɲ, ɷɸʆ ʏʉʐ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʍʏʉ ʅɹʍʉ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ.

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻʎ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɲʃʊʄʉʐɽʘʆ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ:
x

x

Ɉɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲʆʉɿʃʏʙʆ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ɲʋʊ ʉʅɳɷɸʎ ɹʘʎ ʏʌɿʙʆ (3)
ɲʏʊʅʘʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉʋʉʆɻʏɼ ʃɲɿ
ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɽɸɲʏʙʆ, ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ɳɽʄɻʍɻʎ
ʅɹʍʘ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ɲɽʄɻʅɳʏʘʆ.
Ɉɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɶɿɲ
ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲɶʙʆɸʎ ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɽɸɲʏʙʆ:
ɲ) ʏʘʆ ʉʅɳɷʘʆ ʋʉʐ ʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ ʋʌʘʏɳɽʄɻʅɲ
ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ ʏɻʎ Ȱ’ ȵɽʆɿʃɼʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ɲʆɷʌʙʆ
(Superleague Ȼ), ʍʏʉ ʋʌʘʏɳɽʄɻʅɲ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
(Basket league) ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɸʐʌʘʋɲʁʃɹʎ ɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɸɿɷɿʃɳ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ʏʘʆ ʉɿʃɸʀʘʆ
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ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
https://gga.gov.gr/component/co
ntent/article/278-covid/2981covid19-sports

x

x

x

x

x
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ɷɿɸɽʆʙʆ ʉʅʉʍʋʉʆɷɿʙʆ ʃɲɿ ɴ) ʏʘʆ ɸɽʆɿʃʙʆ ʉʅɳɷʘʆ,
ɲʆɷʌʙʆ ɼ ɶʐʆɲɿʃʙʆ, ʉʅɲɷɿʃʙʆ ɲɽʄɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʍʏʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ.
Ɉɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɶɿɲ
ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎ ʖʘʌʀʎ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɽɸɲʏʙʆ ʏʘʆ
ʉʅɳɷʘʆ ʋʉʐ ʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ ʋʌʘʏɳɽʄɻʅɲ
ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ ʏɻʎ Ȳ’ ȵɽʆɿʃɼʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ɲʆɷʌʙʆ
(Superleague ȻȻ), ʏɻʎ Ȱ’ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
ɶʐʆɲɿʃʙʆ, ʋɸʏʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ ɲʆɷʌʙʆ ʃɲɿ ɶʐʆɲɿʃʙʆ
(Volleyleague ʃɲɿ Volleyleague ɶʐʆɲɿʃʙʆ),
ʐɷɲʏʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ ɲʆɷʌʙʆ ʃɲɿ ɶʐʆɲɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʖɸɿʌʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ ɲʆɷʌʙʆ ʃɲɿ ɶʐʆɲɿʃʙʆ.
ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʊ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʉ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʏʘʆ
ɲɽʄɻʏʙʆ ɶɿɲ COVID-19 ʅɸ ʏɸʍʏ ɲʆʏɿɶʊʆʉʐ ɲʋʊ
ɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆɲ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ.
Ɉɻʎ ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɲʋʊ
ʊʍʉʐʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍɸ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸɿ ɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ʃɲʏʊʋɿʆ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʎ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ Ƀʄʐʅʋɿɲʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
(ȵ.Ƀ.ȵ.) ʃɲɿ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
(ȵ.Ʌ.ȵ.) ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ
ʏʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ Ƀʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ ʃɲɿ Ʌɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ
Ȱɶʙʆɸʎ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ 2021.
Ɉɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ ʃʉʄʐʅɴɻʏɻʌʀʘʆ ɶɿɲ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɲʋʊ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʍʐʆʉɷʉʑʎ ʏʉʐʎ, ɸʔʊʍʉʆ ɲ) ɹʖɸɿ
ʍʐʆʏɲɶʉɶʌɲʔɻɽɸʀ ɻ ʃʉʄʑʅɴɻʍɻ ʘʎ ʅɹɽʉɷʉʎ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʃɲɿ ɴ) ʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸʏɲɿ ʋʌʊʍʔɲʏɻ ɿɲʏʌɿʃɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼ ʅɹɽʉɷʉ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ ʖʌʉʆɿʃɼ
ʋɸʌʀʉɷʉ.
Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʋʉʄɿʏʙʆ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ
ɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ ɳɽʄɻʍɻʎ, ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎ ʅɲʌʀʆɸʎ, ʋɳʌʃɲ ʃɲɿ
ɳʄʍɻ.

21.

ȳʐʅʆɲʍʏɼʌɿɲ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

22.

Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʌʉʔʀʅʘʆ (ʋ.ʖ.
ʍʉʑʋɸʌ ʅɳʌʃɸʏ, ʅʀʆɿ ʅɳʌʃɸʏ,
ʔʉʑʌʆʉɿ, ʃʌɸʉʋʘʄɸʀɲ,
ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ, ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲ),
ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ, ʍʐʆɸʌɶɸʀɲ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ

Ɣ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʆ Ⱦʐʌɿɲʃɼ 3 Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ 2021,
ʅɸ ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃʊ ʘʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ 7:00 ɹʘʎ 20.30,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʔɲʌʅɲʃɸʀʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʆɸʌɶɸʀʘʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ.

Ɣ

Ɉɹʍʍɸʌɲ (4) ɳʏʉʅɲ ɹʘʎ 100 ʏ.ʅ. ʃɲɿ ɹʆɲ (1) ɳʏʉʅʉ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
10 ʏ.ʅ. ɸʋɿʋʄɹʉʆ.

Ɣ

Ȱʋʊʍʏɲʍɻ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ.

Ɣ

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

Ɣ

ɏʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɹʘʎ ʏɿʎ 20:30, ʅɸ ʏɻʆ ɸʇɲʀʌɸʍɻ, ʘʎ ʋʌʉʎ
ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʌʉʔʀʅʘʆ, ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
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ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (delivery), ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ɹʘʎ ʏɻ 1:00.
Ɣ

Ɉɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʌʉʔʀʅʘʆ (super market) ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ
ʆɲ ʋʘʄʉʑʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʊ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ, ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʐʋʊ ʏʉʐʎ ʃɲʏʘʏɹʌʘ Ⱦʘɷɿʃʉʑʎ
Ȱʌɿɽʅʉʑʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ:
ɲ) ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ,
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/ȾȰȴ 47.41, ɴ) ʄɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/ȾȰȴ 47.42, ɶ) ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ɼʖʉʐ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/ȾȰȴ
47.43, ɷ) ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ
ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɿɷʙʆ ʑʋʆʉʐ (ȾȰȴ 47.51.51.08), ʏʉ
ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʉʐɴɸʌʏʙʆ ʃɲɿ ʃʄɿʆʉʍʃɸʋɲʍʅɳʏʘʆ
ʏɲʇɿɷɿʉʑ (ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎ ʃʉʐɴɹʌʏɸʎ) [ȾȰȴ
47.51.51.17] ʃɲɿ ʏʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲʋʄʘʅɳʏʘʆ (ȾȰȴ
47.51.51.29)/ȾȰȴ 47.51, ɸ) ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ,
ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/ȾȰȴ 47.53, ʍʏ) ʄɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴʐʍʅɳʏʘʆ,
ʋʌɿɺʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʃʉʋɼ ɼ ʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʃʐʃʄʘʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɷɸʆ
ʃɲʏɲʖʘʌʉʑʆʏɲɿ ɲʄʄʉʑ [ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.](ȾȰȴ 47.54.54.07), ʏʉ
ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ɽɸʌʅɲʆʏɿʃʙʆ ɲʆʏɿʍʏɳʍɸʘʆ
(ȾȰȴ 47.54.54.12), ʏʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ʃʉʐɴɸʌʏʙʆ (ȾȰȴ 47.54.54.13), ʏʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ ʃʄɸɿʍʏʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ
ɸɷɳʔʉʐʎ (ȾȰȴ 47.54.54.16)/ȾȰȴ 47.54, ɺ) ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ (ʋ.ʖ. ʄɲʅʋʏɼʌɸʎ), ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ʍɲʌʙɽʌʘʆ ɶɿɲ ʉɿʃɿɲʃɼ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ (ȾȰȴ 47.59.58.35),
ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʍʃʉʐʋʙʆ ʃɲɿ ɴʉʐʌʏʍʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʉɿʃɿɲʃɼ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ (ȾȰȴ 47.59.58.37), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʐɶʌɲɸʌʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ
ʖʌɼʍɸʘʎ (ȾȰȴ 47.59.58.38)/ȾȰȴ 47.59, ɻ) ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/ȾȰȴ 47.61, ɽ)
ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ɸʉʌʏɲʍʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɶɸʆɿʃɳ (ȾȰȴ 47.65.67.06), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ɸʉʌʏɲʍʏɿʃʙʆ, ɲʋʉʃʌɿɳʏɿʃʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ
ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʃ.ʄʋ. (ȾȰȴ 47.65.67.07)/ȾȰȴ 47.65, ɿ)
ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ʃɲʄʍʊʆ (ȾȰȴ 47.71.71.43), ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ɲʆɷʌɿʃʙʆ ɼ ɲɶʉʌʀʍʏɿʃʘʆ ʋɲʄʏʙʆ, ɻʅʀʋɲʄʏʘʆ, ʃɲʋʙʆ,
ɸʋɸʆɷʐʏʙʆ, ɳʆʉʌɲʃ, ɲɷɿɳɴʌʉʖʘʆ, ɲʆʏɿɲʆɸʅɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɸɿɷʙʆ (ȾȰȴ 47.71.71.08), ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ɶʐʆɲɿʃɸʀʘʆ ɼ ʃʉʌɿʏʍʀʍʏɿʃʘʆ ʋɲʄʏʙʆ,
ɻʅʀʋɲʄʏʘʆ, ʃɲʋʙʆ, ɸʋɸʆɷʐʏʙʆ, ɳʆʉʌɲʃ, ɲɷɿɳɴʌʉʖʘʆ,
ɲʆʏɿɲʆɸʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɸɿɷʙʆ (ȾȰȴ 47.71.71.22) ʃɲɿ
ʏʉʐ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʉʅʋʌɸʄʙʆ (ȾȰȴ 47.71.71.48)/ȾȰȴ
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47.71 ʃɲɿ ɿɲ) ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ʅɸ
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɿɷʙʆ ʐʋʉɷɻʅɲʏʉʋʉɿʀɲʎ
(ȾȰȴ 47.72.72.02)/ȾȰȴ 47.72.
23.

24.

25.

26.

ȿɲʁʃɹʎ ɲɶʉʌɹʎ
[ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ
ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ɲɶʉʌʙʆ]

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ʖʙʌʉʐ ɲɶʉʌʙʆ ɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆ ɲɶʉʌʙʆ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ ʏɸʖʆɿʃɼʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ɲɶʉʌʙʆ ɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆ ɲɶʉʌʙʆ, ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɸʆɼʆʏɲ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (50%) ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶʙʆ/ɸʅʋʊʌʘʆ.

Ɣ

Ʌɸʆɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (50%) ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ ʏʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶʙʆ/ɸʅʋʊʌʘʆ ʅɸ ʋɹʆʏɸ (5) ʅɹʏʌɲ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ʋɳɶʃʘʆ ʍɸ ʃɳɽɸ ɲɶʉʌɳ (ʃʑʌɿɲ ʃɲɿ ʋɲʌɳʄʄɻʄɻ).

Ɣ

Ȱʋʊʍʏɲʍɻ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ.

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

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʏʉ ʐʋɲʀɽʌɿʉ ʋʄɲʆʊɷɿʉ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅʊʆʉ ɸʆʏʊʎ
ʏɻʎ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ʏɻʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ ɹɷʌɲʎ ʏʉʐ ʋʘʄɻʏɼ,
ɸʔʊʍʉʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏɻ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ɿʍʖʑ ʏɻʎ
ɳɷɸɿɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ.

ȿɿɲʆɸʅʋʊʌɿʉ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʋʙʄɻʍɻʎ ʃɲʋʆɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʗɿʄɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ɹʘʎ ʏɿʎ 20.30.

Ɣ

ȵɿɷɿʃʙʎ ʏɲ ʋɸʌʀʋʏɸʌɲ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ɸʀʃʉʍɿ
ʏɹʍʍɸʌɿʎ (24) ʙʌɸʎ.

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

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

27.

ɇʐʆɹɷʌɿɲ/ȵʃɽɹʍɸɿʎ

28.

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʀʍʏɲʎ ʃɲʌʏ

29.

Ɣ

- 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

x Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɸʇɹʏɲʍɻʎ
(ɽɸʘʌɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ) ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʉɷɻɶʙʆ
ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʔʉʌʏɻɶʙʆ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɸʇɹʏɲʍɻʎ ɶɿɲ ʏɲ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ, ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʃɲɿ
ʅɸ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ɹʘʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʘʆ.

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɽɸʘʌɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ʉɷɻɶʙʆ.

x

ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʃɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʘʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɹʘʎ ʏɿʎ 20.30.
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ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ
ADR (ɇȵȾɃɃɀȵȵ)
30.

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ
ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʉɷɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ/
ȾȰȴ 71.20.14.00

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3,
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ ȴɻʅʊʍɿʘʆ ʃɲɿ Ȼɷɿʘʏɿʃʙʆ
Ⱦɹʆʏʌʘʆ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʄɹɶʖʉʐ Ƀʖɻʅɳʏʘʆ (ȾɈȵɃ) ʋʉʐ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ – ɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆɻ ɲʐʏʊʅɲʏɻ
ɶʌɲʅʅɼ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɴɲʌɹʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʏɸʖʆɿʃʊ ɹʄɸɶʖʉ ʔʉʌʏɻɶʙʆ ʃɲɿ ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʘʆ
ʉʖɻʅɳʏʘʆ.

x

ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʃɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ: ɲ) ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʏʊʅʘʆ ʍɸ ɲʆɲʅʉʆɼ:
ɸʆʆɹɲ (9) ɳʏʉʅɲ, ɴ) ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʅʊʆʉ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ
ʅɹʍʘ ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ ʃɲɿ ɸʋʀɷɸɿʇɻ
ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ ʍʏɲ ɸʄɸɶʃʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ.

x

ɏʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɹʘʎ ʏɿʎ 20.30.

31.

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɿɸʌʊɷʉʐʄʘʆ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

32.

ȷʘʉʄʉɶɿʃʉʀ ʃɼʋʉɿ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʉʀ
ɴɿʊʏʉʋʉɿ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3
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33.

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 ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʃɲʔɸʏɹʌɿɲ ʅɸ
ɷɿɳɽɸʍɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏʉ
ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ (ʀʆʏɸʌʆɸʏ ʃɲʔɹ), ɺ)
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ
ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ, ɻ) ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɺʀʆʉ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

34.

Ȱʆɸʄʃʐʍʏɼʌɸʎ/Ⱦʐʄɿʊʅɸʆɸʎ
ʃʄʀʅɲʃɸʎ

x

Ȱʆ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌʘʆ ɽɸʘʌɻɽɸʀ ɲʆɲɶʃɲʀɲ, ɻ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ʊʌɿʉ ɷɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ ɷɹʃɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (10%) ʏɻʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɲʐʏʙʆ.

x

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʑʋɲʌʇɻʎ ʃʐʄɿʊʅɸʆʘʆ ʃʄɿʅɳʃʘʆ, ɷɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌɲ ʋɲʌɳ ʅʊʆʉ ʍɸ ɳʏʉʅɲ
ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ, ʍɸ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ ɼ ɶɿɲ ʍʃʉʋʉʑʎ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ.

35.

ɍɿʉʆʉɷʌʉʅɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 3

36.

ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɿʃʙʆ
ʖʙʌʘʆ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
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2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο
όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικαστήρια, τα
στρατιωτικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας,
όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο
συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό
της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται
δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι.
3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία
των παρακάτω δραστηριοτήτων:
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών
ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου
(47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.19.
2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.41.
3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής
και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42.
4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.43.
5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.51.
6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας]/ΚΑΔ 47.52.
7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ
47.53.
8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ., το λιανικό εμπόριο βυσμάτων,
πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό
εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ
47.54.54.12)/ΚΑΔ 47.54.
9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα,
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.),
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εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ
47.59.56.01), του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07)/ΚΑΔ 47.59.
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.61.
11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.62.63.
12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.63.
13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.64.
14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.65.
15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.71.
16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.72.
17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό
εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και
πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.75.
18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό
εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04),
λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων
σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων
φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων
και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07),
λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08),
λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία
αγαθών (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών
(47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων
λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πα-
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τάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών
που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία,
τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18),
λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων
(47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών που δεν
καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων
π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και
αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό εμπόριο
ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς
(47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.76.
19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.77.
20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και
ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς
(47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών
προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης
που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/ΚΑΔ 47.78.
21. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.79.
22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον
(e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.
23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας
και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.
24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου,
άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού
εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού
εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ
47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων
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ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών
(ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99.
25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και
το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.
26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.
27. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές
τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και
το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.
28. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση
τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων
(delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/
ΚΑΔ 56.30.
29. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.13.11.02.
30. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών
ταινιών/ΚΑΔ 59.14.
31. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών/ΚΑΔ 71.20.14.00, εξαιρουμένων αποκλειστικά
των Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου
Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων
οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς
και εγχώριες μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος
εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
32. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και
αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες
μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ,
ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)/ΚΑΔ 77.21.
33. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22.
34. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής
ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 77.29.
35. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.
36. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ
77.39.19.03.
37. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και
εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.
38. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων,
υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.
39. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/
ΚΑΔ 82.30.
40. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά
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αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και ποδοσφαίρου
(Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 85.51.
41. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52.
42. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/
ΚΑΔ 85.53.
43. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή
και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59.
44. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης
σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11.
45. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων/ΚΑΔ 88.10.12.
46. Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών, εξαιρουμένων των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ)[ΚΑΔ 88.91.12.], καθώς και των υπηρεσιών κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/ΚΑΔ 88.91.
47. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.
48. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του
θεάματος/ΚΑΔ 90.02.
49. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.
50. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.
51. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.
52. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.
53. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς
δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.
54. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/ΚΑΔ 91.01.
55. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.
56. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών/ΚΑΔ 91.03.
57. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων
και φυσικών βιοτόπων/ΚΑΔ 91.04.
58. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση
(92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (online) σύνδεση (92.00.21)/ΚΑΔ 92.00.
59. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς
τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους
ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που
διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και ποδοσφαίρου (Superleague Ι), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις ομάδων Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου
(Superleague ΙΙ), Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών (Volleyleague
και Volleyleague γυναικών), υδατοσφαίρισης ανδρών
και γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών,
γ) εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς
αγώνες, δ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες
σε ατομικά αθλήματα/ΚΑΔ 93.11.
60. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση
τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.
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61. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13.
62. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση
υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται
με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και
στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και
ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και
Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.
63. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.
64. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας/ΚΑΔ 93.29.
65. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες
που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο
και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε
θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.
66. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02.
67. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία,
εξαιρείται η εξ αποστάσεως συμβουλευτική/ΚΑΔ 96.04.
68. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/
ΚΑΔ 96.09.19.06.
69. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.
19.08.
70. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.
19.09.
71. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.
72. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ.
(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/
ΚΑΔ 96.09.19.16.
73. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος
(piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17.
74. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν
με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος»
(shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά,
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της
Χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο
ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side).
75. Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρουμένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ΚΑΔ 85.10.
β) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την
παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της περ. α).
Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες
που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της περ. α) με
την προϋπόθεση της μη προσέλευσης κοινού.
γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με πολλαπλές δραστηριότητες (ΚΑΔ), συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως
προς τις δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από
τους ΚΑΔ της περ. α) υπό τις εξής προϋποθέσεις:
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1. Η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο
για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της
οικοδομής.
2. Η προσέλευση των επαγγελματιών-αγοραστών γίνεται με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων περί
μάσκας, χρήσης απολυμαντικού κατά την είσοδο και
τήρησης ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
3. Κατά την είσοδο στο κατάστημα οι επαγγελματίεςαγοραστές επιδεικνύουν έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η επαγγελματική τους ιδιότητα.
4. Επιτρέπονται πωλήσεις μόνο με έκδοση τιμολογίου
και όχι με απόδειξη λιανικής πώλησης.
5. Η αναλογία επαγγελματιών-αγοραστών στον χώρο
έκθεσης των επιχειρήσεων είναι 4:200 (άτομα/τ.μ.). Στα
σημεία τιμολόγησης τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5)
μέτρου μεταξύ των πελατών και μεταξύ υπαλλήλων και
πελατών.
6. Απαγορεύεται η παρουσία μη επαγγελματία αυτοτελώς ή ως συνοδού άλλου επαγγελματία.
Άρθρο 2
Υποχρέωση χρήσης μάσκας
1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων,
επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας,
σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των
χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε
ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα 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.
Άρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας
1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας
των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει
μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς,
Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες,
Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των
καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς
και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό,
το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου
Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και
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των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 για
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός
δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων
υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση
των καθηκόντων τους.
2. Από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών,
προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες
επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη
διάρκεια της εργασίας.
β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο, εφόσον λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται
μετά από σχετική επικοινωνία).
δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα, σύμφωνα
με τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας.
ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους
που βρίσκονται σε ανάγκη.
ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από
γονέα ή κηδεμόνα.
θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την
προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση
της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.
ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και
μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή
ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.
ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται
σχετική ανάγκη.
ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η
μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας
του πολίτη.
ιδ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.
ιε) Μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές
ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος
σπουδών α’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών
Υγείας Α.Ε.Ι. ή για λόγους φοίτησης Δοκίμων Υπαστυνόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών και
Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και
σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και

Τεύχος B’ 1/02.01.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ)
της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί
του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς
και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με
προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου,
ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο,
περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και
τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης
υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης.
Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω
της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr
και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται
με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα
η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση
του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν
παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο
το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για
όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει
για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων
επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από
τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.
gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α).
4. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της
παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια, παρέχεται από
τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, τον
τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς
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και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/της μαθήτριας. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της
περ. (ιε) της παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και
παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου είναι εγγεγραμμένος
κάθε φοιτητής/τρια, που δικαιούται βεβαίωση κίνησης,
λόγω διενέργειας κλινικών ασκήσεων. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας,
τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος
ή Σχολής του Α.Ε.Ι., νοσοκομείου ή άλλου χώρου στον
οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα
με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά, καθώς και
το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του φοιτητή/
της φοιτήτριας σε εβδομαδιαία βάση. Η βεβαίωση του
προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από
τη Γραμματεία προς τον φοιτητή/την φοιτήτρια μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε
ψηφιακή υπογραφή είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια
φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα. Οι
βεβαιώσεις της παρούσας λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.
5. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 2,
η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση
και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο
της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από
την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν
τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό
13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το
περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται
στον ιστότοπο forma.gov.gr. Για την περ. (ι) της παρ. 2
απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/
bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Για την περ. (ιγ) της
παρ. 2 απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του
πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα ή
οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο
οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.
Για την περ. (ιδ), όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση
της βεβαίωσης της παρ. 3, απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί
με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά περίπτωση.
Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης
δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δή-
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λωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ιε) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση
μετακίνησης εκτός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
ή της Περιφέρειας Αττικής, η βεβαίωση κίνησης αφορά
αποκλειστικά εφάπαξ μετακίνηση και περιέχει: α) στην
περίπτωση των φοιτητών Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι., το ονοματεπώνυμο, τον τόπο μόνιμης
κατοικίας και τον τόπο που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή
Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου φοιτά και αποτελεί τον
προορισμό του/της και την αιτιολογία της κίνησης προς
την περιφερειακή ενότητα που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. λόγω συμμετοχής στη
διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων με φυσική παρουσία σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και β) στην
περίπτωση των Δοκίμων Υπαστυνόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων, Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και
των σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, φύλλα αδείας/πορείας που
χορηγούνται, κατά περίπτωση, από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων ή τη Σχολή Δοκίμων
Σημαιοφόρων ή τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
Ο φοιτητής/η φοιτήτρια της περ. α) φέρει υποχρεωτικά
μαζί του αστυνομική ταυτότητα και ο δόκιμος της περ. β)
υπηρεσιακή ταυτότητα.
6. Ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι
μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από
και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη
διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας
(μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό
συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων
κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5.
7. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου.
Άρθρο 4
Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή
Περιφέρειας
1. Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο,
εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή
εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) από και προς
την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό
εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ)
για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που
προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων
ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) για εφάπαξ μετάβαση φοιτητή/φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας
Α.Ε.Ι., η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή Αστυφυλάκων της
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Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ή η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 3.
Η περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση
μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 3.
2. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η μετακίνηση από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Άρθρο 5
Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου
και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων
των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων, λαντζών και θαλασσίων ταξί από
την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντιστρόφως,
καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών προς τον σκοπό μεταφοράς
επιβατών δια θαλάσσης για τους λόγους των περ. α), γ),
στ), ζ), ι), ια) και ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3. Ειδικώς η
μετακίνηση από τα μικρά νησιά προς τα μεγαλύτερα
νησιά, καθώς και των κατοίκων του Δήμου ΤροιζηνίαςΜεθάνων προς τη νήσο Πόρο, επιτρέπεται και για τους
λόγους των περ. δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 3. Από
την εφαρμογή της παρούσας εξαιρείται η μετακίνηση
από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2. Απαγορεύεται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο
απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού
σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας.
Τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν
σε μηχανική βλάβη, ζημία, κυβερνησία και λοιπές συναφείς, απολύτως αναγκαίες, περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα
με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των
οικείων Λιμενικών Αρχών,
γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα,
νερό και εφόδια,
δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και
εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους
για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα
ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας
του Πλοιάρχου αυτού,
ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών
της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά
στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014
(Α’ 92).
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3. Απαγορεύεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας για τη
διενέργεια κρουαζιέρας. Κρουαζιερόπλοια, τα οποία ήδη
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, βρίσκονται ήδη εν πλω εντός της ελληνικής Επικράτειας για διενέργεια κρουαζιέρας δύνανται να τη συνεχίσουν χωρίς
αποβίβαση των επιβατών στους λιμένες προσέγγισης
της Χώρας, πλην του προγραμματισμένου τελικού λιμένα
της κρουαζιέρας, εφόσον αυτός είναι ελληνικός. Μετά
τον κατάπλου των πλοίων κατά το προηγούμενο εδάφιο,
Παράβαση
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απαγορεύεται η μετακίνησή τους εντός της ελληνικής
Επικράτειας.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων
1 έως 5, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Κυρώσεις

1. Συναθροίσεις/Δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή
εξωτερικού, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος και
του ν. 4703/2020 (Α’ 131)
Στις επιχειρήσεις ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διοργανώνουν ή φιλοξενούν εκδηλώσεις για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάΔιοργάνωση συναθροίσεων ή εκδηδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
λώσεων από επιχειρήσεις
ημέρες και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων
(10.000) και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.
Στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν ή φιλοξενούν εκδηλώσεις για την
Διοργάνωση συναθροίσεων ή εκδηπρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για
λώσεων από φυσικά πρόσωπα
τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
2. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα
Μη χρήση μάσκας ή υπέρβαση του
ορίου συνοδών/επισκεπτών ανά Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
ασθενή
Μη χρήση μάσκας από οποιονδήποτε εντός νοσοκομείου, ιατρείου και Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο.
διαγνωστικού κέντρου
3. Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και
κέντρα κοινότητας
Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:
α. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40) ωφελούμενους.
Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο έξι χιλιάδων
(6.000) ευρώ. Δύναται να επιβληθεί και το διοικητικό μέτρο της αναστολής
λειτουργίας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.
β. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, εάν η δυναμικότητα της δομής υπερβαίνει τους σαράντα (40)
ωφελούμενους. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
Μη τήρηση μέτρων σε Μονάδες δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Δύναται να επιβληθεί και το διοικητικό μέτρο
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) της αναστολής λειτουργίας για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών.
και άλλες κλειστές δομές που φιλο- γ. Στoυς ωφελούμενους/φιλοξενούμενους, καθώς και τυχόν τρίτους που δεν
ξενούν ευπαθείς ομάδες
τηρούν τους κανόνες της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.
δ. Στους εργαζομένους, διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για
κάθε παράβαση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της μη υποβολής
τους σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο.
ε. Στους εργοδότες των εργαζομένων που υποχρεούνται να υποβληθούν
σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά παράβαση.
στ. Στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο, τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για παράβαση της μη τήρησης του επισκεπτηρίου.
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4. Χώροι λατρείας/θρησκευτικές τελετές
Μη τήρηση ειδικών κανόνων λειτουρ- Διοικητικό πρόστιμο στον κατά νόμο υπεύθυνο του χώρου λατρείας ή,
γίας σύμφωνα με τις διατάξεις της πα- απουσία αυτού, στον παριστάμενο θρησκευτικό λειτουργό χιλίων πενταρούσας
κοσίων (1.500) ευρώ.
5. Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέΜη λήψη της απαιτούμενης άδειας
ρες
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
1η παράβαση:
Μη τήρηση ειδικών κανόνων σύμφω- Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο χιλίων (1.000) ευρώ
να με τις διατάξεις της παρούσας
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ
6. Μη τήρηση των κανόνων αναστολής λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων-παρευρισκομένων,
πώλησης προϊόντων, τήρησης των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης/εξυπηρέτησης μη επαγγελματιών-αγοραστών/ορίου ατόμων στα καφέ και εστιατόρια ξενοδοχείων/απαγόρευσης ζωντανής μουσικής στα καφέ και
εστιατόρια ξενοδοχείων
Για επιχειρήσεις έως 20 τ.μ.
1η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας
για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
3η παράβαση:
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα
(90) ημερολογιακές ημέρες
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες
Για επιχειρήσεις άνω των 20 τ.μ. και
έως 100 τ.μ.
1η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ
25%-50%, πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
50%-75%, επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ
>75%, δέκα χιλιάδες (10.000)
-Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
25%-50%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
50%-75%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
>75%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
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3η παράβαση:
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα
(90) ημερολογιακές ημέρες
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες
1η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
25%-50%, έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ
50%-75%, δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ
>75%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης
Για επιχειρήσεις άνω των 100 τ.μ. και
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
έως 300 τ.μ.
1%-25%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
25%-50%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ
50%-75%, τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ
>75%, πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
3η παράβαση:
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα
(90) ημερολογιακές ημέρες
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες
1η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ
25%-50%, είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ
50%-75%, είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ
>75%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

Για επιχειρήσεις άνω των 300 τ.μ.

2η παράβαση:
-Διοικητικό πρόστιμο που κλιμακώνεται αναλόγως του ποσοστού υπέρβασης
των ορίων του άρθρου 1 ως εξής:
1%-25%, τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ
25%-50%, τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ
50%-75%, σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ
>75%,πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
-Αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
3η παράβαση:
α) εντός τριών (3) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για ενενήντα
(90) ημερολογιακές ημέρες
β) εντός έξι (6) μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες
7. Μεταφορές

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που
Διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στον οδηγό του οχήματος
αφορούν σε επιβατηγά δημοσίας χρήή/και στους επιβάτες κατά περίπτωση
σεως (Ε.Δ.Χ.)
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Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που
αφορούν σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και
υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών
άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφο- Είτε σε κάθε επιβάτη είτε στον οδηγό του οχήματος/συρμού είτε σε αμφόρεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία τερους αναλόγως, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής
χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία
αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ
α) Στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος,
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που
διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
αφορούν σε επιβατηγά - οχηματαγωγά
πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδοβ) Στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους και τους φορείς
μεταφορές, θαλάσσια ταξί και λάντζες
κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
α) Στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που
αφορούν σε κρουαζιερόπλοια
β) Στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους,
καθώς και τους υπεύθυνους των φορέων διαχείρισης λιμένων διοικητικό
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων που α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο τριαφορούν σε ιδιωτικά και επαγγελμα- ακοσίων (300) ευρώ,
τικά πλοία αναψυχής, καθώς και στα β) στους πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και
επαγγελματικά τουριστικά ημερό- τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
πλοια
ευρώ
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο στον μεταφορέα χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
Μη τήρηση απαγόρευσης μετακινήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
2η παράβαση
παρούσας
Διοικητικό πρόστιμο στον μεταφορέα τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
8. Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις)

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων

Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες της παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και χιλίων
(1.000) ευρώ αντίστοιχα και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ αντίστοιχα

9. Λαϊκές αγορές [συμπεριλαμβανομένων και βιολογικών αγορών]/Εμποροπανηγύρεις/Κυριακάτικες αγορές και
άλλες αγορές των άρθρων 2, 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171)
Μη τήρηση των αποστάσεων από αμ- α) 1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ
φότερους τους πωλητές εφόσον δεν και αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες
τηρούν τις οριζόμενες χωροθετήσεις 2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
β) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες από
πέντε (5) παραβάσεις της περ. α) την ίδια μέρα, αναστέλλεται η λειτουργία
της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1/02.01.2021

Μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων
αγορών και του επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς
λειτουργίας
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1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες

10. Υποχρέωση ραντεβού/μη τήρησης σχετικού καταλόγου
1η παράβαση:
Παράβαση
Μη τήρηση της υποχρέωσης για πα- - Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
ρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού ή μη τήρηση σχετικού καταλόγου 2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
11. Σχολές οδηγών και υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων
1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
12. Ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες
1η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο χιλίων (1.000)
ευρώ
Μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων
2η παράβαση:
- Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ
13. Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί
Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα επιβάλλεται, διοικητικό πρόστιμο εκατόν
Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων
πενήντα (150) και χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση υποβρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών
τροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αντίστοιχα.
σταθμών
14. Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας
α) Στις επιχειρήσεις/στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση
της αναστολής λειτουργίας τους επιβάλλεται για κάθε παράβαση της παρούσας διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
β) Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας (ΚΑΔ) που τελεί σε αναστολή από επιχειρήσεις/νομικά πρόσωπα που λειτουργούν με πολλαπλές
Μη τήρηση της αναστολής λειτουρδραστηριότητες (ΚΑΔ), επιβάλλεται επιπλέον του διοικητικού προστίμου
γίας ή της αναστολής προσέλευσης
της περ. α) και αναστολή λειτουργίας για το σύνολο των δραστηριοτήτων
κοινού
για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
Στα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας χώρων, η λειτουργία
των οποίων αναστέλλεται δια της παρούσας, επιβάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων,
καθώς και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
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3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων 3 και 4 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην
περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών
ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης
του άρθρου 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη
ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.
4. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι
τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο 7
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα
συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού
της κυκλοφορίας
1. Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά έκαστης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας
εντός των καταυλισμών, υπό την επιφύλαξη των κατ’
εξαίρεση επιτρεπόμενων μετακινήσεων της παρούσας.
Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη
συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση
ενημέρωση των πληθυσμών αυτών.
2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε
κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους
παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη.
3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου
συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και
δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση
διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην
αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ. 2 σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.
Άρθρο 8
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.
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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 του 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 9.
Άρθρο 9
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8, 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).
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
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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 8, 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, επικυρώνονται οι ήδη
επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο
και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον
Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει
σχετική απόφαση. 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 10
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα.
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 8 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
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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 11
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) 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, που εκδίδεται, είτε απευθείας από
την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε από
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), είτε από τις
Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται
ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για
παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Αντίγραφο
του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της
Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας
για την υποβολή αντιρρήσεων.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του
προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).
Άρθρο 12
Γνωστοποίηση κυρώσεων
Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8 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.
Άρθρο 13
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.
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Άρθρο 14
Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρούσα ισχύει από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6.00.
2. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θίγει τη διεξαγωγή
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
3. 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.
4. Η παρούσα καταργεί, από την έναρξη ισχύος της,
την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80588/14.12.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00”
(Β’ 5486)» (Β’ 5509), όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81699/17.12.2020 (Β’ 5579) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών, την υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.83978/29.12.2020 (Β’ 5791) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.)
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Για την ασφαλή λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των κλειστών δομών που
φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, λαμβάνονται τα ακόλουθα
μέτρα για τους εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και
κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε αυτές:
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α. Υποχρεούνται να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής καθώς και
τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων.
β. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και
εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα
και εξοπλισμό.
γ. Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση των ασθενών/
φιλοξενούμενων για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων
συμβατών με τον κορωνοϊό CΟVID-19 (πυρετός, βήχας,
αναπνευστική δυσχέρεια) δύο (2) φορές την ημέρα.
δ. Υποχρεωτικός προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος
για κορωνοϊό COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους
των Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον
πέντε (5) ημερών ή προσλαμβάνονται ως εργαζόμενοι
στις μονάδες αυτές.
2. Σε κάθε Μ.Φ.Η. και κλειστή δομή που φιλοξενεί
ευπαθείς ομάδες ορίζεται υπεύθυνος για τη διαχείριση
περιπτώσεων υποψίας κρούσματος λοίμωξης COVID-19
και διαπιστωμένων κρουσμάτων, ο επιστημονικός υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο διευθυντής
ή ο διοικητής ή ο πρόεδρος αυτού καθώς και ο αναπληρωτής του.
3. α. Το προσωπικό και οι εθελοντές των Μ.Φ.Η. και
των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες
υποχρεούται, με ευθύνη του υπευθύνου της παρ. 2, σε
καθημερινή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης.
β. O υπεύθυνος της παρ. 2 συλλέγει και εξετάζει σε
καθημερινή βάση τα ερωτηματολόγια της περ. α΄. Εφόσον από τις δοθείσες απαντήσεις διαπιστώσει περιπτώσεις υποψίας κρούσματος, ενημερώνει αμελλητί, για
τα ανωνυμοποιημένα στοιχεία του ερωτηματολογίου,
τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας,
ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο
μέσο, τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της
οικείας Περιφέρειας.
4. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές Μ.Φ.Η. που
επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερών,
υποβάλλονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον σαράντα οκτώ
(48) ώρες πριν την επάνοδό τους στην εργασία, σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19
με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από
ιδιωτικά εργαστήρια.
Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των εργαζομένων/
εθελοντών στις Μ.Φ.Η. υποχρεούνται να ελέγχουν την
πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου,
πριν επιτραπεί στους εργαζόμενους η επάνοδος στους
χώρους ευθύνης τους. Τα δύο προηγούμενα εδάφια
εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζόμενους των
Μ.Φ.Η., οι οποίοι προσλαμβάνονται το πρώτον μετά τη
δημοσίευση της παρούσας, ώστε τουλάχιστον σαράντα
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οκτώ (48) ώρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους
να έχουν υποβληθεί υποχρεωτικά σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19.
Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της,
ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος
φορέας, όπως υγειονομικές δομές περιφερειών, όπου
μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό COVID-19.
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Για το προσωπικό:
• 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)
o 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, κλπ)
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• Λήψη γεύματος στο δωμάτιο εφ’ όσον 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/odigiesgia-ton-katharismo-perivallontos-choron-parochisypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sarscov-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-diasfalishsths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwkseis-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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. Προσωρινός περιορισμός 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 19:00
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
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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 και το ΕΣΤΙΑ ΙΙ).
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, μεταξύ των περιφερειακών της υπηρεσιών, ήτοι δομών υποδοχής και
φιλοξενίας, εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου.
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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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας
αναστέλλεται η τέλεση, με την παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους
λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και
πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών 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 χωρητικότητας τους, στο
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.
2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών
συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο
από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν
υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους λατρείας, εκτός των Ιερών Ναών στους οποίους χοροστατεί
Μητροπολίτης όπου ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι
(6), και υπό την προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας
ενός (1) ατόμου ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. επιφανείας με
ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς
και β) των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής
για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Οι θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα
μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν
εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας
και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση
που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από
εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό
μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του
απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου,
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα. Απαγορεύεται να παρευρίσκονται φυσικά πρόσωπα
στο προαύλιο των χώρων λατρείας, καθώς και η χρήση
εξωτερικών μεγαφώνων για τη μετάδοση των λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους
θρησκευτικών τελετών.
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3. Η προσέλευση φυσικών προσώπων για κατ’ ιδίαν
προσευχή και βραχεία παραμονή στον χώρο λατρείας
επιτρέπεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων λόγων
μετακίνησης κατά τις διατάξεις της παρούσας και υπό
την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίσταται ταυτοχρόνως εντός του χώρου
λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός
ατόμου ανά δεκαπέντε (15) τ.μ. επιφάνειας, με ελάχιστη
απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους προς όλες τις
κατευθύνσεις και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα
είκοσι πέντε (25), τηρουμένων πάντως των προληπτικών
μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η τέλεση
λειτουργίας λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε
είδους θρησκευτικής τελετής, πρέπει να παρέλθει υποχρεωτικά χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) ώρας
πριν επιτραπεί η ατομική προσευχή στον εν λόγω χώρο
λατρείας. Κατά το διάστημα αυτό πρέπει να διενεργείται
φυσικός αερισμός του χώρου λατρείας.
4. Οι ως άνω απαγορεύσεις και 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). Η κατ’
εξαίρεση τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων,
ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών που
προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους
λατρείας που βρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών,
κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).
5. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και
οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης του συνόλου της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες
ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η λατρευτική
ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να συνεχίζεται, κατά την κρίση του
Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του
επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση
ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος πλην της μοναστικής
αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της
μοναστικής αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός
ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση
δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα
τα μέτρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές
για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία
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προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της
Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή
του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης
της Ιεράς Κοινότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην παρούσα. Με την ως άνω απόφαση απαγορεύεται
η είσοδος όλων των επισκεπτών στη Χερσόνησο του
Άθω ή παρατείνεται ισχύουσα απαγόρευση κατά το
αναγκαίο χρονικό διάστημα. Ο Διοικητής εποπτεύει την
ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά
λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε
επίπεδο Επικράτειας.
6. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές
θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και
ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή
και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού
λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων
που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των
λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών
των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες
για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν
να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με
το πρώτο εδάφιο.
7. Αναστέλλεται η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος,
που πραγματοποιούνται εκτός των χώρων θρησκευτικής
λατρείας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V

Ȱ/Ȱ:………………………… (2)
ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………….. (1)
ɅɆȰɂȸ ȵɅȻȲɃȿȸɇ ɅɆɃɇɈȻɀɃɉ ȾȰȻ ȰɁȰɇɈɃȿȸɇ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ (3)
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʄɸɶʖʉʅɹʆʉʐ: (4)
Ʉʆʉʅɲ:
Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏʌʊʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱ.ȴ.Ɉ. ɼ ȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ:
ȰɌɀ:
ȴ/ʆʍɻ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:
T.K.:
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ: (5)

ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ʉʆʉʅɲ ɀɻʏʌʊʎ:
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
ȵʃɷ. Ȱʌʖɼ:
ȴɃɉ:
Ʌʊʄɻ:

ȵʋʘʆʐʅʀɲ:
ȰɌɀ:

ȴɃɉ:

ȴ.ʆʍɻ:

Ʌʊʄɻ:

T.K.:

1. Ƀ/ȸ ………………………………………………………………………………………………………… (6)
ȶʖʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ:
ʏɻʆ ɲʋʊ 1-5-2020 Ʌʌɳʇɻ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (ɌȵȾ Ȱ’ 90),

ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʏɻʆ …..../…..../…….., ɻʅɹʌɲ ……………………… ʃɲɿ ʙʌɲ ………….…
ʍʏ……………………………………………………………………………….… ɸʋʀ ʏɻʎ ʉɷʉʑ ……..……………………….. ɲʌ. ……….. (7)
ȵʋɿɴɳʄʄʉʐʅɸ
ʍʏʉʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʊʖʌɸʉ, ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʑʗʉʐʎ ………………………………. ɸʐʌʙ (……………………..€), ɷɿʊʏɿ ʃɲʏɸʄɼʔɽɻ ʆɲ
........................................................................................................................................................................................................
............................(8), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ………………………………… (….) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ (9) ʃɲʏɳ
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ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ʏɸʍʍɲʌɲʃʉʍʏʉʑ ʏɸʏɳʌʏʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ 1.5.2020 Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (ɌȵȾ
Ȱ’ 90).
Ƀ ɅȰɆȰȲȰɈȸɇ (10)

Ƀ ȲȵȲȰȻɏɇȰɇ (11)

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ȰɆɁȸɇȸɇ ɅȰɆȰȿȰȲȸɇ/ ɉɅɃȳɆȰɌȸɇ (12)

ɃȴȸȳȻȵɇ ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɇ
1.
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ:
- Ɉʀʏʄʉʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ (ʋ.ʖ. ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ʌʉʄʀʏɻ, ȵʄʄɻʆɿʃɼ Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲ, ȴ/ʆʍɻ ȱʅɸʍɻʎ ȴʌɳʍɻʎ Ȱʏʏɿʃɼʎ)
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
- Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ.
2.

Ȱʌɿɽʅɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲ/ɲ ɲʆɳ ʏʌʀɲ (3) ɲʆʏʀʏʐʋɲ.

3.

ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ʔʌɳʍɻ «ȾȰȻ ȰɁȰɇɈɃȿȸɇ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ» ɸɳʆ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.

4.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

5.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

6.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʉ ɴɲɽʅʊʎ, ʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ.

7.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ, ɻ ɻʅɹʌɲ, ɻ ʙʌɲ ʃɲɿ ʉ ʏʊʋʉʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ.

8.

Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀʍɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

9.

ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɸɳʆ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.

10.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ ɼ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ/ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ Ɍʉʌɹɲ.

11.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

12.
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɳʌʆɻʍɻʎ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ȳȻȰ ɈɃɁ ȵȿȵȳɍɃɀȵɁɃ
1.
Ɉʉ ɲʆʏʀʏɿʅʉ ʏʉʐ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸʋʀɷʉʍɻʎ ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʅɹʍʘ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʋɲʌɳɴʉʄʉʐ (e-ʋɲʌɳɴʉʄʉ) ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ, ɸʀʏɸ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ https://www.gsis.gr/e-paravolo (Ɍʉʌɹɲʎ ȵʄʄɻʆɿʃʊ
ȴɻʅʊʍɿʉ/Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲ ʋɲʌɳɴʉʄɲ), ɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ Ʌʉʄɿʏʙʆ (Ⱦ.ȵ.Ʌ.) ɼ ʏɿʎ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ɼ ʏɿʎ ʃɲʏɳ
ʏʊʋʉʐʎ ȴ.Ƀ.ɉ. Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ɸʇʊʔʄɻʍɻʎ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʍʏɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʋʉʐ
ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ɹʆʏʐʋʉ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ
ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ.
2. Ƀ ʋɲʌɲɴɳʏɻʎ ɹʖɸɿ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ɸʆʏʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɸʋʀɷʉʍɻʎ
ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ, ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʏɿʎ ɹɶɶʌɲʔɸʎ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʍʏʉʆ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ɼ ʏɻʎ ɲʌʖɼʎ ʅʊʆʉ ɷɿɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ :
…….…………………............, ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ (1).
3. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʋɳʌʉɷʉ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ɶɿɲ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ, ʏʉ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ
ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ. ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ʏʉʐ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ, ʊʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ.
4. ȸ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʘʆ ɹɶɶʌɲʔʘʆ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ ɷɸʆ ɲʆɲʍʏɹʄʄʉʐʆ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ
ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ/ʔʉʌɹɲ, ʊʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ.

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

Ȱʌʖɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȰɌɀ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 1ɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 2ɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

ɇʑʆʉʄʉ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍɸ
ɸʐʌʙ

ɇʑʆʉʄʉ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍɸ
ɻʅɹʌɸʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ȵʅʋʉʌʀʉʐ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ⱦɲʏɲʆɲʄʘʏɼ

Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ VI
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ENHMEɆɏɇȸ ȰɅɃɆɆȸɈɃɉ

Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʋɸʌɿʉʌɿʍʏɸʀ ɻ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɷɿɲʍʋʉʌɳ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ SARS-CoV-2 ʃɲɿ ʆɲ ʅɸɿʘɽɸʀ
ʉ ɷʐʆɻʏɿʃʊʎ ʃʀʆɷʐʆʉʎ ɶɿɲ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ɀʉʆɳɷɲ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ʄʉɿʋɹʎ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɷʉʅɹʎ, ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʍʏɻ ɀʉʆɳɷɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ɷʉʅɹʎ ʃɲɿ ʏʉ ʉɿʃɸʀʉ
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Ɉʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ ʍʐʆɸʌɶɳʍʏɻʃɸ ʅɸ ʏʉʆ ȵɽʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȴɿɲʔɳʆɸɿɲʎ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ʃɲʏɳ ʏʉ ʍʐʆʏʉʅʊʏɸʌʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʋɿɽɲʆʙʆ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɻ ɸʃɷɼʄʘʍɻ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ ɀɌȸ
ʃɲɿ ʏʘʆ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ.

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɶɿɲ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ SARS-CoV-2,
ʏɲ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆɲ ɳʏʉʅɲ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɿʎ ʋʄɹʉʆ ɸʐɳʄʘʏɸʎ ʉʅɳɷɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ ʃɲɿ
ɸʋɿʋʄʉʃʙʆ, ʉɿ ɷɸ ʅʉʆɳɷɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʉɿ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɷʉʅɹʎ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ɸʐʋɲɽɸʀʎ
ʉʅɳɷɸʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʖʙʌʉʐʎ ʅɸ ʐʗɻʄʊ ʃʀʆɷʐʆʉ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏɻʎ ʄʉʀʅʘʇɻʎ. ȴɸɷʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ɲʐʇɲʆʊʅɸʆɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ SARS-CoV-2 ʃɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏɻʎ ʅɸɶɳʄɻʎ
ɸʐɲʄʘʏʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ, ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ, ɻ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ
ʋʉʐ ɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆ ʍʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʃɲɿ ɲʋʉʏʌʉʋɼ ʏɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ɲʌʖʙʆ.

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇ
ȸ ɸʋɿʃʌɲʏʉʑʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆ ʅɹʍʘ ʋɲʆɷɻʅʀɲʎ ʋʉʐ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍʏʉ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVID-19, ɹʖɸɿ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ. ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɸ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɹʆʆʉʅɻ ʏɳʇɻ ʃɲɿ ʏɿʎ ȴɻʅʊʍɿɸʎ Ȱʌʖɹʎ ɻ
ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ɸʋɸʀɶʉʐʍɲ ɲʆɳɶʃɻ ʄɼʗɻʎ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʔʐɶɼʎ ɷɿɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ
COVID-19 ʃɲɿ ɻ ɲʆɳɶʃɻ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ɷɻʅʊʍɿʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ.
ɉʔʀʍʏɲʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ɲʆɳɶʃɻ, ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʃɲɿ ʍʐʄʄʉɶɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɸʐʋɲɽʙʆ ʉʅɳɷʘʆ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɸʋʉʅɹʆʘʎ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɻ ɹɶʃɲɿʌɻ ɷɿɳɶʆʘʍɻ ʋɿɽɲʆʙʆ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ.

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ:
ɈȸȿȵɌɏɁɃ (ʃɿʆɻʏʊ/ʍʏɲɽɸʌʊ):
Ⱥȵɇȸ:

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 1
ȵɁɈɉɅɃ –ȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃ ȴȸȿɏɇȸɇ ɉȳȵȻȰɇ ȵɆȳȰȷɃɀȵɁɃɉ ɇȵ ɀ.Ɍ.ȸ. ȾȰȻ ȾȿȵȻɇɈȵɇ ȴɃɀȵɇ ɅɃɉ ɌȻȿɃɂȵɁɃɉɁ ȵɉɅȰȺȵȻɇ ɃɀȰȴȵɇ
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ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏɻʎ ɀ.Ɍ.ȸ. ɼ ʏɻʎ ʃʄɸɿʍʏɼʎ ɷʉʅɼʎ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆɸʀ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ.
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏɻʎ ɀ.Ɍ.ȸ. ɼ ʏɻʎ ʃʄɸɿʍʏɼʎ ɷʉʅɼʎ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆɸʀ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ.
3
ȵɳʆ ɻ ɀ.Ɍ.ȸ. ɼ ɻ ʃʄɸɿʍʏɼ ɷʉʅɼ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆɸʀ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ ɷɸʆ ɹʖɸɿ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ɳʅɸʍɲ ɼ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ ʆɲ ʉʌʀʍʉʐʆ ʋʌʊʍʘʋʉ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ.

1

ɉɅȵɉȺɉɁɃɇ ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇ
Ɉʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ ɸʀʆɲɿ ɲʋʊ ʃʉɿʆʉʑ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʏɻʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʏɻ ȵɽʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȴɿɲʔɳʆɸɿɲʎ
ʃɲɿ ʏɻ ɀʉʆɳɷɲ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ «…….» 1 ɼ ʏɻʆ ʃʄɸɿʍʏɼ ɷʉʅɼ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆɸʀ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ
«……»2.
ɇȾɃɅɃɇ - ȰɁȰȳȾȰȻɃɈȸɈȰ ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇ - ɁɃɀȻɀȸ ȲȰɇȸ
Ƀɿ ʍʃʉʋʉʀ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɸʇɼʎ
1. ȸ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
2. ȸ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɀɌȸ ʃɲɿ ʏɿʎ ʃʄɸɿʍʏɹʎ ɷʉʅɹʎ
ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ɸʐʋɲɽɸʀʎ ʉʅɳɷɸʎ.
ȸ ʆʊʅɿʅɻ ɴɳʍɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ɹʆʆʉʅɻ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ.
ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰ ȴȵȴɃɀȵɁɏɁ ɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ ɍȰɆȰȾɈȸɆȰ
Ʌʌʊʍɴɲʍɻ ʍʏɿʎ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ ʍɲʎ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆ ɻ ȵɽʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȴɿɲʔɳʆɸɿɲʎ, ɻ ȳɸʆɿʃɼ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ȵʅʋʉʌʀʉʐ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ Ⱦɲʏɲʆɲʄʘʏɼ, ɻ
Ƀɿʃɸʀɲ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ʃɲɿ ʉ ȵ.Ƀ.ȴ.ɉ.
Ɉʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ ɽɲ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʏɸʀ ʏɿʎ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʍʏɲʏɿʍʏɿʃʉʑʎ
ʄʊɶʉʐʎ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɹʎ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎ ɹʖʉʐʆ ɲʆʘʆʐʅʉʋʉɿɻɽɸʀ (ɷɻʄɲɷɼ ɹʖʉʐʆ ɷɿɲɶʌɲʔɸʀ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʎ).
ȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ
ȳɿɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ ʍɲʎ ʅʋʉʌɸʀʏɸ
ʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɼʍɸʏɸ ʅɸ ʏʉʆ ɉʋɸʑɽʐʆʉ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ
………..3 .
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɹʖɸʏɸ ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸʏɸ ɲʀʏɻʅɲ ɶɿɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻ,
ɷɿʊʌɽʘʍɻ, ʏɻʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ʍɲʎ ɲʔʉʌʉʑʆ, ʆɲ ɲʆʏɿʏɲʖɽɸʀʏɸ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ
ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸʏɸ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ʍʏɻʆ Ȱʌʖɼ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɍɲʌɲʃʏɼʌɲ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ȸ ɲʋɳʆʏɻʍɼ ʍʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɷʐʆɲʏɼ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ɽɲ
ʍʐʅɴɳʄɸɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʍʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʆɲɷɹʄʔʘʆ.

ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ, ʉ ʃɳɽɸ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʃɲɿ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʏɸɿ ʏʉ ɲʃʊʄʉʐɽʉ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʍɸ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɴɳʍɻ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
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Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ʌʐʌɸʏʊʎ (37,8 ° C ɼ ʐʗɻʄʊʏɸʌʉʎ)
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ȳɼʖɲʎ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ ȴʑʍʋʆʉɿɲ ɼ ɷʐʍʃʉʄʀɲ ʍʏɻʆ ɲʆɲʋʆʉɼ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ʌʉʆʊʄɲɿʅʉʎ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ȱʋʙʄɸɿɲ ɶɸʑʍɻʎ ɼ ʊʍʔʌɻʍɻʎ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ɇʀɶɻ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ʌʉʆʉʃɹʔɲʄʉʎ ɼ ʅʐʁʃʉʀ ʋʊʆʉɿ
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ Ɂɲʐʏʀɲ, ɷɿɳʌʌʉɿɲ, ɹʅɸʏʉʎ
Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ɹʌɽɸɿ ʍɸ ʍʏɸʆɼ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍʀɲɺɸ
ʃɳʋʉɿʉ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɸ ʃɳʋʉɿɲ ɲʋʊ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʐʏɳ
ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʔɼ ʍɲʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ɹʌɽɸɿ ʍɸ ʍʏɸʆɼ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ɷɿɲɶʆʙʍʏɻʃɸ
ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ɸʌɶɲʍʏɸʀ ʍɸ ʃʉʆʏɿʆɼ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ɼ ʅʉɿʌɲʍʏɼʃɲʏɸ ʏʉ
ʀɷɿʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʅɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɸʀʖɸ ɷɿɲɶʆʘʍʏɸʀ ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ
(COVID-19);
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
ȶʖɸʏɸ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʍɸ ɸʇɹʏɲʍɻ ɶɿɲ COVID-19 ʃɲɿ ɲʆɲʅɹʆɸʏɸ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
ȶʖɸʏɸ ɷɿɲɶʆʘʍʏɸʀ ɽɸʏɿʃʊʎ/ɼ ʍʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ (COVID-19) ɼ ɸʀʆɲɿ
ʋɿɽɲʆʊʆ ʆɲ ɸʀʍʏɸ ɽɸʏɿʃʊʎ/ɼ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ɼ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɳ
ʍɲʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ

ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ
Aʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺɸʏɸ ɼ ɹʖɸʏɸ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍɸɿ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɲʋʊ ʏɲ
ɲʃʊʄʉʐɽɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ; (Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʋɳʌʏɸ ʏɻ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ ʍɲʎ ʋʌɿʆ ɲʋɲʆʏɼʍɸʏɸ ʍɸ
ɲʐʏɼʆ ʏɻʆ ɸʌʙʏɻʍɻ.)
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ʋʉʐ ɽɸʘʌɸʀʏɸ ʊʏɿ ʅɸ ʏɿʎ ɸʆɹʌɶɸɿɹʎ ʅɲʎ ʋʌʉʍɴɳʄʉʐʅɸ ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɳ ʍɲʎ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ.
Ɉɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɳ ʍɲʎ ʅʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ʏɲ ɲʍʃɼʍɸʏɸ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲʎ ɲʀʏɻʍɻ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ
https://www.dpa.gr
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Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ʏɲʇɿɷɹʗɸɿ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʎ ɸʆʏʊʎ ɼ ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷɲʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
8 Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ɹʌɽɸɿ ʍɸ ʍʏɸʆɼ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ɸʀʖɸ ʏɲʇɿɷɹʗɸɿ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʎ ɸʆʏʊʎ ɼ ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷɲʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
9 Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ʏɲʇɿɷɹʗɸɿ ʅɸ ɲʍɽɸʆɼ ɲʋʊ COVID-19 ʍɸ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʅɹʍʉ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
10 Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ 14 ɻʅɹʌɸʎ, ɹʖɸʏɸ ʋɲʌɸʐʌɸɽɸʀ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ʐʗɻʄʉʑ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ʍʐɶʖʌʘʏɿʍʅʉʑ (ɸʅʋʉʌɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ,ʐʋɲʀɽʌɿɸʎ ɲɶʉʌɹʎ ʃʄʋ);
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ
11 ȶʖɸʏɸ ʃɳʆɸɿ ʏɸʍʏ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ SARS-CoV-2 ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ ʍɲʎ
ɲʋʊ ʏɲʇʀɷɿ ɸʆʏʊʎ ɼ ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ;
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ

ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʆɲ ɹʖɸʏɸ ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀ ɲʋʊ COVID-19. Ƀɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʏɻʌɻɽʉʑʆ ʘʎ ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɹʎ.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ:

12 ɉʋɳʌʖɸɿ ʃɳʋʉɿʉʎ ʄʊɶʉʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ʋɿʍʏɸʑɸʏɸ ʊʏɿ ɷɿɲʏʌɹʖɸʏɸ ʐʗɻʄʊʏɸʌʉ ʃʀʆɷʐʆʉ ʆɲ
ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19 ɼ ʃɿʆɷʐʆɸʑɸʏɸ ɲʋʊ ʍʉɴɲʌɹʎ ɸʋɿʋʄʉʃɹʎ ɸɳʆ
ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19; ȵɳʆ "ʆɲɿ", ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ɸʇɻɶɸʀʍʏɸ ɸʆ
ʍʐʆʏʉʅʀɲ.
Ɂɲɿ տ Ʉʖɿ տ

7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
Μ.Φ.Η. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Οδηγίες για το προσωπικό:
1. Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό (όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται.
2. Επιβάλλεται η τήρηση των βασικών προφυλάξεων
σε όλες τις δραστηριότητες του προσωπικού, ακόμα και
εκτός της δομής (π.χ. κατά την προσέλευση ή αποχώρηση με μέσα μαζικής συγκοινωνίας).
3. Ομαδοποίηση προσωπικού και ανάθεση φροντίδας
συγκεκριμένων δωματίων/φιλοξενουμένων για την κάθε
ομάδα χωρίς αλλαγές από μέρα σε μέρα.
4. Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού
σχετικά με την χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού από εκπαιδευτή που έχει οριστεί για τον σκοπό
αυτό. Επίσης ενθαρρύνεται η συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα τηλε-εκπαίδευσης πάνω στο
αντικείμενο.
5. Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού με διαλέξεις, ηχητικά μηνύματα, τηλεφωνικά sms κ.λπ.
6. Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:
i. Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο και διατήρηση των μετρήσεων σε αρχείο,
ii. Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με συμπτώματα και έκθεση στον SARS-CoV-2 ή
ύποπτο κρούσμα ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο
επιπολασμό,
iii. Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, περιοδικό
RT-PCR testing δειγματοληπτικά και με δεξαμενοποίηση
δειγμάτων από 5 εργαζόμενους (sample pooling), σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ,
iv. Υποχρεωτικό test στο προσωπικό που επανέρχεται
στην εργασία μετά από άδεια απουσίας μεγαλύτερη των
πέντε (5) ημερών,
v. Σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα στην δομή,
υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) όλου του προσωπικού
ανά εβδομάδα μέχρι την παρέλευση δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης του τελευταίου κρούσματος.
7. Απομάκρυνση από την εργασία άμεσα μετά την
εμφάνιση συμπτωμάτων και διενέργεια RT-PCR test: σε
περίπτωση θετικού PCR test για Covid-19, απομάκρυνση
από την εργασία για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες.
8. Σε περίπτωση υψηλού κινδύνου επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα: καραντίνα επτά (7) ημερών και
διενέργεια test πριν την επιστροφή.
9. Τήρηση των αποστάσεων όπου αυτό είναι εφικτό,
με αποφυγή ομαδικών διαλειμμάτων ή συγχρωτισμού
σε καντίνες, εντευκτήρια κ.λπ.
10. Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε περισσότερες της
μιας δομής καθώς και σε άλλες δομές φιλοξενίας (ξενοδοχεία) ή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οδηγίες για τους φιλοξενούμενους/ωφελούμενους:
1. Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούμενου στην δομή (υποχρεωτική η κλινική αξιολόγη-
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ση και αρνητικό test RT-PCR που έχει πραγματοποιηθεί
τις τελευταίες 48 ώρες πριν την μεταφορά).
2. Χωροταξικός διαχωρισμός φιλοξενουμένων ανάλογα με το αν χρήζουν αυξημένης φροντίδας ή είναι
περιπατητικοί.
3. Απαγόρευση εξόδου των φιλοξενουμένων στις περιόδους που απαγορεύονται τα επισκεπτήρια.
4. Προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του Covid-19 μέσω
ενεργητικής επιτήρησης όλων των φιλοξενουμένων (θα
πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση του προσωπικού
για αναγνώριση των συμπτωμάτων και να διενεργείται
θερμομέτρηση - μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης κλπ
ζωτικά σημεία, 1-2 φορές σε κάθε νοσηλευτική βάρδια).
5. Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και
cohorting (νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο) αν υπάρξουν
περισσότερα του ενός κρούσματα.
6. Προληπτικός περιοδικός δειγματοληπτικός έλεγχος
με RT-PCR στους φιλοξενούμενους/ωφελούμενους με
δεξαμενοποίηση δειγμάτων από 5 φιλοξενούμενους
(sample pooling) σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ.
7. Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος θα πρέπει
να ακολουθήσει ιχνηλάτηση με δειγματοληψία για test
Covid-19 με RT-PCR σε όλους τους φιλοξενούμενους.
8. Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, κ.λπ.).
9. Χρήση μη ιατρικής (προστατευτικής) μάσκας σε
όσους είναι περιπατητικοί και εφ’ όσον το επιτρέπει η
νευρολογική/αναπνευστική τους κατάσταση.
10. Λήψη γεύματος/δείπνου κλπ στο δωμάτιο του φιλοξενούμενου, εφ’ όσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν
να τηρηθούν οι αποστάσεις.
Οδηγίες για τις δομές (διοίκηση):
1. Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης κρούσματος/
πιθανού κρούσματος:
i. Σχέδιο αντιμετώπισης μεμονωμένων κρουσμάτων
Covid-19 σε φιλοξενούμενους.
ii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε
φιλοξενούμενους - διερεύνηση δυνατότητας έστω και
προσωρινής νοσηλείας περιπτώσεων Covid-19 με ήπια
ή και καθόλου συμπτωματολογία.
iii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε
προσωπικό - σχέδιο αντικατάστασης προσωπικού - λειτουργίας με μειωμένο προσωπικό - διερεύνηση δυνατότητας άμεσης εξασφάλισης προσωπικού από ΕΟΔΥ.
2. Άμεση ενημέρωση ΕΟΔΥ (τηλ 210-5212054) σε περίπτωση διάγνωσης κρούσματος Covid-19 σε φιλοξενούμενο/τρόφιμο ή σε προσωπικό.
3. Εμβολιασμός των φιλοξενουμένων έναντι γρίπης
και όλων των προβλεπομένων εμβολίων σύμφωνα με
την ηλικία τους και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
4. Καθιέρωση πολιτικής χορήγησης αναρρωτικών
αδειών προσωπικού, ακόμα και με ελάχιστα συμπτώματα.
5. Εξασφάλιση καθημερινής επάρκειας αλλά και ικανού
αποθέματος υλικών (απολυμαντικά, αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα, κάδοι, σάκοι απορριμμάτων, κλπ)
καθώς και μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες
απλές χειρουργικές, μάσκες υψηλής αναπνευστικής
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προστασίας FFP2/FFP3, προσωπίδες, προστατευτική
ενδυμασία, αδιάβροχη ποδιά, ποδονάρια).
6. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας παροχής οξυγόνου ή
φιαλών οξυγόνου στα δωμάτια των φιλοξενουμένων.
7. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας νιπτήρων πλήρως εξοπλισμένων (υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, ποδοκίνητος
κάδος).
8. Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου (κενό μονόκλινο
με εύκολη πρόσβαση και ει δυνατόν σε απομόνωση σε
σχέση με τα υπόλοιπα δωμάτια) για προσωρινή απομόνωση βεβαιωμένου ή πιθανού κρούσματος Covid-19.
9. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για το δωμάτιο νοσηλείας (θερμόμετρο,
πιεσόμετρο, παλμικό οξύμετρο, ακουστικά, μόνιτορ παρακολούθησης, φιάλη οξυγόνου αν δεν υπάρχει δίκτυο
παροχής, ποδοκίνητος κάδος απορριμμάτων και σάκοι
απορριμμάτων).
10. Εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού σε κάθε βάρδια, για την πιθανότητα εφαρμογής
φροντίδας σε Covid-19 (+) ασθενή.
11. Τοποθέτηση αλκοολικών διαλυμάτων σε όλα τα
δωμάτια όπου αυτό είναι εφικτό ή σε διαδρόμους που
επιβλέπονται.

49

12. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας χαρτομάντηλων/μασκών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
13. Ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας με φιλοξενούμενους/συγγενείς/επισκέπτες (SMS, Skype, διαδίκτυο,
κ.λπ.).
14. Σήμανση - ανάρτηση πινακίδων/πόστερ (για υπενθύμιση κανόνων υγιεινής, υγιεινής των χεριών, υγιεινής
του βήχα και του φταρνίσματος, κ.λπ.).
15.
Καθαριότητα - τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και επιφανειών - διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/
odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choronparochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-stonio-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-diasfalishsths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwkseis-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

0,90

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

0,90

Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 3: Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʊʋʉʐ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ɷɸʆ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɳɽɿʍʅɲ.
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ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

1,20

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

1,20

Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 4: Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʊʋʉʐ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ʅʊʆʉ ʍʏʉ ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ
ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ.
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(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

1,80

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

1,80

Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 5: Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʅɸ ʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷʑʉ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ.
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9

9

9

ȂĮȚĲȡ

3

9

9

9

9

ǹǯ ȊȜȫȞ/
ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ

ȆȡȠȝȘșİȣĲȑȢ

9

5

9

9

6

ǼȟȦĲİȡȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ

ȁȠȚʌȠȓ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ

1.& 2. ȂȐıțĮ Ȓ ĮıʌȓįĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ.
3.
īȐȞĲȚĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ.
4.
ȂȐıțĮ ȩʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ țȠȚȞȩ Ȓ ȝİ ȐȜȜȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ.
5.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ țȠȚȞȩ.
6.
ȋȡȒıȘ ȝȐıțĮȢ İĳȩıȠȞ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ țȠȚȞȩ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȒȡȘıȘ ĮʌȩıĲĮıȘȢ.

ǹʌȠȜȪȝĮȞıȘ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȞĮȜȜĮȖȒ ʌİȜĮĲȫȞ

ȤİȡȚȫȞ

9

4

ǼıȦĲİȡȚțȠȓ
ȤȫȡȠȚ

ȉİȤȞȚțȠȓ
ʌȐȜȜȘȜȠȚ

ǵȜȠȚȠȚ
ȤȫȡȠȚ

9

9

9

ȈİȡȕȚĲȩȡȠȚ

5. ȊȖȚİȚȞȒ

9

9

ȂȐȖİȚȡȠȚ
ȕȠȘșȠȓ

9

9

9

ǻȚȠȚțȘĲȚțȑȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ


ȆȡȠıȦʌȚțȩ
țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ


4. īȐȞĲȚĮ

ĮʌȩıĲĮıȘȢ

3. ȉȒȡȘıȘ

9

9

2. ǹıʌȓįĮ
ʌȡȠıȫʌȠȣ

ȉĮȝİȓȠ

9

ReceSWLRQ

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ȉȡȠĳȓȝȦȞ

1. ȂȐıțĮ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών

Μετανάστευσης και Ασύλου

Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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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.

*02000010201210056*

