
Ποιοι περιορισμοί επαφών εξακολουθούν να ισχύουν; 

Μέχρι τις 18 Απριλίου ισχύουν οι εξής περιορισμοί επαφών: 
Επιτρέπονται οι συναντήσεις σε δημόσιο χώρο της ίδιας οικιακής μονάδας με τα μέλη μιας 
ακόμα οικιακής μονάδας με μέγιστο αριθμό συνολικά πέντε ατόμων. Τα παιδιά ηλικίας έως 
και 14 ετών δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του αριθμού ατόμων. Τα ζευγάρια, 
ανεξάρτητα από τις συνθήκες στέγασης, αποτελούν μία οικιακή μονάδα. Εξακολουθεί, 
επίσης, να επιτρέπεται η συνάντηση των μελών μιας οικιακής μονάδας (χωρίς περιορισμό 
ατόμων για τη συγκεκριμένη οικιακή μονάδα) με 1 μόνο επιπλέον άτομο μιας άλλης 
οικιακής μονάδας. Παιδιά που χρήζουν φροντίδας μπορούν να συνοδεύονται από άτομα 
από την οικιακή μονάδα τους. Στα πλαίσια της άσκησης δικαιωμάτων επικοινωνίας, από 
παιδιά που χρήζουν φροντίδας μπορεί να συνοδεύεται και ο γονέας που ζει χωριστά. 
Οι μέχρι τώρα καθορισμένες εξαιρέσεις για την ελάχιστη απόσταση, εξακολουθούν να 
ισχύουν αμετάβλητες και αναφέρονται στην § 2, εδάφιο 2 της διάταξης για την προστασία 
από τον κορονοϊό. Στις εξαιρέσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα παιδιά που 
παίζουν σε μία παιδική χαρά, η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών (όπου πρέπει να 
χρησιμοποιούνται ιατρικές μάσκες) και η συνοδεία και η επίβλεψη ανήλικων και 
συντηρούμενων ατόμων. 
Εξαίρεση αποτελεί, επίσης, η χρήση εθελοντικών ή δημοτικών υπηρεσιών μεταφοράς, π.χ. 
για μετακίνηση στα κέντρα εμβολιασμού, στο πλαίσιο της διάταξης για την προστασία από 
τον κορονοϊό. 

Τι ισχύει σε σχέση με την υποχρεωτική χρήση μάσκας; 

Εξακολουθεί να ισχύει σε ορισμένες περιοχές η υποχρεωτική χρήση ιατρικής μάσκας. Στα 
πλαίσια της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό, ιατρικές μάσκες είναι οι 
λεγόμενες χειρουργικές (OP) μάσκες σύμφωνα με το πρότυπο EN 14683 (πρέπει να 
αναγράφεται στη συσκευασία) ή οι μάσκες που ανταποκρίνονται στα πρότυπα KN95/N95 ή 
FFP2 και οι μάσκες υψηλότερων προτύπων – στην εκάστοτε περίπτωση, ωστόσο, χωρίς 
βαλβίδα εκπνοής. Η υποχρεωτική χρήση της ιατρικής μάσκας ισχύει ανεξάρτητα από την 
τήρηση της ελάχιστης απόστασης 

 σε κλειστούς χώρους εμπορικών εγκαταστάσεων καθώς και σε ιατρεία και 

παρόμοιες εγκαταστάσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών, 

 

 σε κλειστούς χώρους μουσείων, εκθέσεων έργων τέχνης, γκαλερί, ανακτόρων, 

κάστρων, μνημείων και παρόμοιων εγκαταστάσεων, καθώς και ζωολογικών κήπων 

και πάρκων με ζώα, 
 

 σε επιτρεπόμενες εκπαιδευτικές διοργανώσεις και εξετάσεις με παρουσία που 

πραγματοποιούνται εντός κτιρίων και κλειστών χώρων, 
 

 κατά τη χρήση υπηρεσιών μεταφοράς που αφορούν σε δημόσιες επιβατικές 

μεταφορές και τις σχετικές εγκαταστάσεις καθώς και εθελοντικές ή δημοτικές 

υπηρεσίες μεταφοράς, π.χ. για μετακίνηση στα κέντρα εμβολιασμού, 

 



 στους εσωτερικούς χώρους άλλων μέσων μεταφοράς, με εξαίρεση τα οχήματα 

ιδιωτικής χρήσης και τα οχήματα επείγουσας ανάγκης οργανισμών ασφάλειας, της 

πυροσβεστικής, των υπηρεσιών διάσωσης και της πολιτικής προστασίας,  

 

 κατά τη χρήση και την παροχή υπηρεσιών κομμωτικής και άλλων χειρωνακτικών 

εργασιών ή υπηρεσιών και εκπαιδεύσεων με σωματική προσέγγιση χωρίς τήρηση 

της ελάχιστης απόστασης, 
 

 κατά τη διάρκεια του εκκλησιασμού και της άσκησης της θρησκευτικής λατρείας, 

ακόμα και στα καθίσματα. 
 

 

Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό δίκαιο (τη διάταξη προστασίας στην εργασία από SARS-CoV-
2 του ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από τις 21 
Ιανουαρίου 2021), η υποχρεωτική χρήση ιατρικής μάσκας εφαρμόζεται και στον χώρο 
εργασίας εφόσον δεν τηρείται η απόσταση ασφαλείας 1,5 μέτρων. Στη περίπτωση αυτήν, οι 
ιατρικές μάσκες πρέπει να διατίθενται από τον εργοδότη. 
 

Επιπλέον, η υποχρεωτική χρήση μάσκας (τουλάχιστον μάσκα ολοήμερης χρήσης) 
εξακολουθεί να ισχύει ιδιαίτερα στις παρακάτω περιπτώσεις, για τις οποίες αρκεί να 
χρησιμοποιείται μάσκα ολοήμερης χρήσης: 

 Σε κλειστές εγκαταστάσεις σε δημόσιους χώρους, εάν αυτές οι εγκαταστάσεις – με ή 
χωρίς έλεγχο εισόδου – είναι προσβάσιμες σε πελάτες και επισκέπτες, 

 σε αγορές και σε παρόμοια σημεία πώλησης σε εξωτερικό χώρο, 
 σε ολόκληρο το ακίνητο καταστημάτων λιανικής και στις σχετικές θέσεις 

στάθμευσης καθώς και στις διαδρομές πρόσβασης σε απόσταση δέκα μέτρων από 
την είσοδο του καταστήματος. 

Τι ισχύει για τα παιδιά σε σχέση με την υποχρεωτική χρήση 
μάσκας; 

Εξακολουθεί να εφαρμόζεται ότι η υποχρεωτική χρήση μάσκας δεν ισχύει για τα παιδιά 
μέχρι την είσοδο του σχολείου. Αν η ιατρική μάσκα δεν προσαρμόζεται σωστά σε παιδιά 
κάτω από 14 ετών, αρκεί να χρησιμοποιείται η μάσκα ολοήμερης χρήσης ακόμα και σε 
χώρους, στους οποίους προδιαγράφεται η χρήση ιατρικής μάσκας. 

Τι ισχύει σε σχέση με την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε 
βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς και σχολεία; 

 Σε σχολεία ισχύει η υποχρεωτική χρήση ιατρικής μάσκας, όπου τα παιδιά μέχρι την 
τάξη 8 μπορούν αντί αυτής να φορούν μάσκα ολοήμερης χρήσης, αν η ιατρική 
μάσκα δεν προσαρμόζεται (ακόμα) σωστά. 



 Σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας (και 
μάλιστα ιατρικής μάσκας) μόνο για ενήλικες και μόνο εάν (οι ενήλικες) δεν μπορούν 
να τηρήσουν μεταξύ τους την ελάχιστη απόσταση. Αυτό ισχύει και για τους γονείς, 
ιδιαίτερα κατά τη μεταφορά των παιδιών προς και από τα σχολεία / τους σταθμούς.  

Πότε επιτρέπεται να ανοίξουν ξανά τα κομμωτήρια και οι 
μη ιατρικές υπηρεσίες περιποίησης ποδιών; Τι ισχύει για 
άλλους τομείς παροχής υπηρεσιών; 

Η παροχή υπηρεσιών και οι υπηρεσίες τεχνιτών, στις οποίες δεν μπορεί να τηρηθεί η 
ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου από τον πελάτη (ιδιαίτερα οι υπηρεσίες κομμωτικής, η 
περιποίηση προσώπου, οι καλλυντικές υπηρεσίες, τα ινστιτούτα περιποίησης ποδιών, τα 
ινστιτούτα περιποίησης νυχιών, οι υπηρεσίες μανικιούρ, μασάζ, τατουάζ και piercing, όπως 
και η μέτρηση σε υπηρεσίες ραπτικής), επιτρέπονται με αυστηρή τήρηση των κανονισμών 
για την υγιεινή της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό. Όταν η πελάτισσα ή ο 
πελάτης επιτρεπτά δεν φορά καθόλου ή συνεχόμενα μία μάσκα (π.χ. για υπηρεσίες 
αισθητικής προσώπου), η παροχή υπηρεσιών και οι υπηρεσίες τεχνιτών επιτρέπεται να 
εκτελούνται μόνο εάν οι πελάτισσες και οι πελάτες έχουν διενεργήσει την ίδια ημέρα ένα 
γρήγορο διαγνωστικό τεστ ή ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ και το προσωπικό που εκτελεί 
αυτές τις υπηρεσίες ή τις χειρωνακτικές εργασίες διενεργεί κάθε δύο ημέρες ένα γρήγορο 
διαγνωστικό τεστ ή ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ. 

Ποια είναι η νομική κατάσταση για τους τομείς της 
γαστρονομίας και της παροχής υπηρεσιών διανυκτέρευσης;  

Τα εστιατόρια και οι ταβέρνες παραμένουν προς το παρόν κλειστά, το ίδιο ισχύει γενικά και 
για τις καντίνες και τα κέντρα εστίασης. 
Επιτρέπεται η διανομή φαγητών και η παραλαβή τους από το κατάστημα. Οι καντίνες και τα 
κέντρα εστίασης σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς επιτρέπεται κατ' εξαίρεση να λειτουργούν 
για την εστίαση των εργαζομένων και/ή των χρηστών των εκπαιδευτικών οργανισμών, εάν 
διαφορετικά δεν εξασφαλίζεται η εκτέλεση της ροής των εργασιών και/ή η επιτρεπόμενη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

Η παροχή υπηρεσιών διανυκτέρευσης για ιδιωτικούς σκοπούς εξακολουθεί να 
απαγορεύεται. Οι διανυκτερεύσεις για ιδιωτικούς σκοπούς δεν αποτελούν διανυκτερεύσεις 
για επιχειρηματικούς/υπηρεσιακούς σκοπούς. 

Τι θα ισχύσει για τα καταστήματα λιανικής; 

Τι θα ισχύσει για τα καταστήματα λιανικής; 

Για τα καταστήματα λιανικής ισχύουν τα εξής: 

1. Ανοιχτά παραμένουν εμπορικά καταστήματα τροφίμων, η διανομή φαγητών και η 
παραλαβή τους από το κατάστημα, ποτοπωλεία, περίπτερα, λαϊκές αγορές, 
φαρμακεία, καταστήματα υγιεινής διατροφής, καταστήματα λιανικής πώλησης 



προϊόντων υγείας, καταστήματα βρεφικών ειδών, καταστήματα φαρμακευτικών και 
παραφαρμακευτικών προϊόντων, πρατήρια καυσίμων, τράπεζες, ταμιευτήρια, 
ταχυδρομεία, εφημεριδοπωλεία, καταστήματα ζωοτροφών και προϊόντων για ζώα 
και η διανομή τροφίμων μέσω κοινωνικών ιδρυμάτων. Τα καταστήματα χονδρικής 
πώλησης είναι ανοιχτά για πελάτες χονδρικής, ενώ για τους τελικούς καταναλωτές 
μόνο για την αγορά ειδών διατροφής. Επιπλέον, ανοιχτά παραμένουν τα 
ανθοπωλεία και άλλα καταστήματα λιανικής, τα οποία πωλούν βραχυπρόθεσμα 
ευπαθή κομμένα χλωρά άνθη και άνθη σε γλάστρα, εφόσον περιορίζουν την 
πώληση αποκλειστικά σε άμεσα παρελκόμενα. 

2. Όλα τα άλλα καταστήματα λιανικής (όπως και καταστήματα γραφικών ειδών, 
βιβλιοπωλεία και καταστήματα ειδών κηπουρικής) επιτρέπεται να ανοίξουν 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόσβασης. Ο αριθμός των πελατών που 
βρίσκονται ταυτόχρονα σε ένα κατάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει έναν πελάτη 
ανά σαράντα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας πωλήσεων. Επιπρόσθετα, η είσοδος 
επιτρέπεται μόνο σε πελάτες που έχουν προηγουμένως κλείσει ραντεβού. Το 
ραντεβού πρέπει να καταχωρίζεται για ένα σταθερά περιορισμένο χρονικό διάστημα 
και εξυπηρετεί για την εύκολη ιχνηλασιμότητα. 

 

Επιτρέπεται να ανοίξουν καταστήματα οικιακού και 
τεχνικού εξοπλισμού; 

Ναι. Και εδώ εφαρμόζονται τα ανοίγματα που ισχύουν στο λιανικό εμπόριο. 

Μέχρι πρότινος επιτρεπόταν η λειτουργία καταστημάτων τεχνικού εξοπλισμού για την 
τροφοδοσία εμπόρων και, για ιδιώτες πελάτες, για πώληση κομμένων χλωρών ανθών και 
βραχυπρόθεσμα ευπαθών ανθών σε γλάστρα καθώς και κηπευτικών και σπόρων (σπόροι 
προς σπορά, κρεμμύδια, σπόροι γεωμήλων, κτλ.). 

Πλέον μπορεί να διατίθεται προς πώληση όλη η γκάμα προϊόντων του καταστήματος 
τεχνικού εξοπλισμού και για ιδιώτες πελάτες, ωστόσο μόνο με τους περιορισμούς 
πρόσβασης που ισχύουν και για τα άλλα καταστήματα λιανικής που ανοίγουν τώρα: Ο 
αριθμός των πελατών που βρίσκονται ταυτόχρονα σε ένα κατάστημα δεν πρέπει να 
υπερβαίνει έναν πελάτη ανά σαράντα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας πωλήσεων. 
Επιπρόσθετα, η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε πελάτες που έχουν προηγουμένως κλείσει 
ραντεβού. Το ραντεβού πρέπει να καταχωρίζεται για ένα σταθερά περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και εξυπηρετεί για την εύκολη ιχνηλασιμότητα. 

Είναι εφικτή η πώληση μέσω ταχυδρομικών παραγγελιών 
και η παραλαβή προϊόντων από τους πελάτες; 

Ναι. Ακόμα και αν όλα τα καταστήματα λιανικής μπορούν να ανοίξουν ξανά – υπό όρους – 
για την κίνηση πελατών, εξακολουθεί φυσικά να επιτρέπεται παράλληλα η πώληση μέσω 
ταχυδρομικών παραγγελιών και η παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων.  



Υπό ποιες συνθήκες είναι εφικτά τα μουσικά και 
καλλιτεχνικά μαθήματα; 

Από τις 8 Μαρτίου ισχύουν τα εξής: Οι μουσικές και καλλιτεχνικές σχολές επιτρέπεται να 
παραδίδουν μαθήματα με την παρουσία ομάδων με έως και πέντε μαθήτριες/μαθητές. 

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο τον δυνατόν μεγάλοι χώροι 
καθώς και η δυνατότητα υβριδικής και εναλλασσόμενης εκπαίδευσης στο μέτρο του 
εφικτού. 

Τι ισχύει για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης; 

Απαγορεύονται γενικά όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
συμπεριλαμβανομένων των αντισταθμιστικών προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης καθώς 
και των προγραμμάτων που εξυπηρετούν για την κοινωνική ενσωμάτωση και των 
εξετάσεων, μεταξύ άλλων, ανοιχτών πανεπιστημίων και οργανισμών κατάρτισης άλλων 
φορέων καθώς και προγραμμάτων αυτοβοήθειας. 
Από αυτήν την απαγόρευση εξαιρούνται, ωστόσο, τα εξής: 

 Ιδιαίτερα μαθήματα και/ή άλλες δραστηριότητες ιδιαιτέρων μαθημάτων εκτός 
κλειστών χώρων, 

 το μάθημα στην τάξη για τις τάξεις των τελειόφοιτων σε κύκλους μαθημάτων για 
κρατικά αναγνωρισμένες αποφοιτήσεις σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, 

 το μάθημα στην τάξη για τις τάξεις των τελειόφοιτων για προετοιμασία 
επαγγελματικής εξειδίκευσης, 

 οι εξετάσεις με παρουσία των φοιτητών επαγγελματικής κατάρτισης και των 
τελειόφοιτων και οι εξετάσεις που εξυπηρετούν για την κοινωνική ενσωμάτωση, 
καθώς και τα σχετικά προπαρασκευαστικά μέτρα με παρουσία, εφόσον δεν 
μπορούν να μετατεθούν για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή αν η μετάθεση δεν 
είναι εφικτή για τους εξεταζόμενους, 

 εξωσχολικά προγράμματα εκπαίδευσης για μαθήτριες/μαθητές των σχολείων στο 
πλαίσιο της § 1 της διάταξης για την περίθαλψη και τη φροντίδα σε σχέση με τον 
κορονοϊό, εφόσον τα προγράμματα πραγματοποιούνται με βάση τις οδηγίες για την 
προώθηση εξωσχολικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και μέριμνας την εποχή της 
πανδημίας του κορονοϊού για τον περιορισμό των μειονεκτημάτων λόγω της 
πανδημίας. 

Εδώ προστίθενται τα εξής από τις 8 Μαρτίου: 

 Προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας με την παρουσία ομάδων με έως και πέντε 
μαθήτριες/μαθητές, 

 προγράμματα ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης νέων με την 
παρουσία ομάδων με έως και πέντε μαθήτριες/μαθητές καθώς και σε ανοιχτούς 
χώρους για ομάδες με έως και είκοσι παιδιά ηλικίας έως και 14 ετών. 

Για αυτές τις εξαιρέσεις πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα προληπτικά μέτρα τήρησης 
απόστασης και προστασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο τον δυνατόν 



μεγάλοι χώροι καθώς και η δυνατότητα υβριδικής και εναλλασσόμενης εκπαίδευσης στο 
μέτρο του εφικτού. 

Τι ισχύει για τις σχολές οδήγησης; 

Η λειτουργία σχολών οδήγησης, σχολών πιλότων και σχολών ναυσιπλοΐας επιτρέπεται. Η 
απαίτηση της τήρησης ελάχιστης απόστασης δεν ισχύει για το πρακτικό μάθημα, όπου στο 
όχημα ή στην καμπίνα του αεροσκάφους επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο οι 
μαθήτριες/μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι υποψήφιοι δάσκαλοι καθώς και οι εξεταστές. Αυτά 
τα άτομα πρέπει να φορούν μάσκα που ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο πρότυπο FFP2. 

Τα πανεπιστήμια και τα εξωσχολικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα δημοσίου τομέα εξακολουθούν να 
λειτουργούν; 

Τα μαθήματα και οι εξετάσεις στις σχολές του τομέα υγειονομικής περίθαλψης και στις 
ανώτατες σχολές επιτρέπονται, τηρώντας τις προδιαγραφές του νόμου περί προστασίας 
από μολύνσεις. 
Σε αυτήν την περίπτωση, οι δραστηριότητες διδασκαλίας επιτρέπεται να διενεργούνται με 
παρουσία των φοιτητών μόνο αν η διδασκαλία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς 
παρουσίες ή να μετατεθεί χωρίς να προκύπτουν σοβαρά μειονεκτήματα. 
Οι εξετάσεις με παρουσία των φοιτητών και τα σχετικά προπαρασκευαστικά μέτρα 
επιτρέπονται μόνο αν δεν μπορούν να μετατεθούν για επιτακτικούς λόγους ή αν δεν είναι 
ορθολογιστική η μετάθεσή τους. 
Οι εσωτερικές διοργανώσεις μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξετάσεων 
στο πλαίσιο προπαρασκευαστικών υπηρεσιών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της 
μετεκπαίδευσης και της κατάρτισης σε πανεπιστήμια, σχολεία, ινστιτούτα και παρόμοιους 
οργανισμούς με προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και 
κατάρτισης στον δημόσιο τομέα καθώς και σε δικαστήρια και δημόσιες αρχές γενικά δεν 
επιτρέπονται με παρουσία ατόμων. Εξαίρεση σε αυτήν την περίπτωση αποτελεί το μάθημα 
με παρουσία στο τελευταίο έτος και, για μη πολυετή εκπαιδευτικά προγράμματα, στο 
τελευταίο τμήμα της εκπαίδευσης πριν τις τελικές εξετάσεις ή τις εξετάσεις επαγγελματικής 
κατάρτισης. Για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν 
μεγαλύτεροι χώροι. 

Είναι υποχρεωτική η εργασία από το σπίτι; 

Το ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας θέσπισε μία διάταξη (τη διάταξη προστασίας στην 
εργασία από SARS-CoV-2 του ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων από τις 21 Ιανουαρίου 2021), η οποία προβλέπει ότι οι εργοδότες πρέπει να 
καθιστούν εφικτή την εργασία από το σπίτι σε κάθε τομέα που παρέχεται αυτή η 
δυνατότητα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση των επαφών στον χώρο εργασίας 
και στη διαδρομή για την εργασία. Αυτή η διάταξη θα τεθεί σύντομα σε ισχύ. 



Τι ισχύει για τις ψυχαγωγικές και ερασιτεχνικές αθλητικές 
δραστηριότητες; 

Ήδη από τις 22 Φεβρουαρίου επιτρέπονται ξανά τα αθλήματα σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις σε ανοιχτούς χώρους. Αυτό ισχύει από τότε για την άθληση ενός ή δύο 

ατόμων ή των μελών μιας οικιακής μονάδας και πλέον, από τις 8 Μαρτίου, επίσης για 

την άθληση έως πέντε ατόμων από έως και δύο διαφορετικές οικιακές μονάδες. Ακόμα 

και ομάδες έως και 20 παιδιών ηλικίας έως και 14 ετών με έως και δύο εκπαιδευτές ή 

επόπτες επιτρέπεται να αθλούνται μαζί σε ανοιχτούς χώρους. 

 

Στα πλαίσια αυτών των ομάδων δεν πρέπει να τηρείται απόσταση κατά την άθληση. 

Ωστόσο πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 5 μέτρων μεταξύ διαφορετικών 

ομάδων ή από άλλα μεμονωμένα άτομα στην αθλητική εγκατάσταση.  

Από τις 22 Φεβρουαρίου 2021 επιτρέπεται ξανά και η αθλητική εκπαίδευση σε ιδιαίτερα 
μαθήματα σε αθλητικές εγκαταστάσεις σε ανοιχτούς χώρους. 
Η χρήση κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των αποδυτηρίων και των ντους, σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται. 

Ωστόσο, η λειτουργία γυμναστηρίων, πισίνων και παρόμοιων εγκαταστάσεων εξακολουθεί 
προς το παρόν να μην επιτρέπεται. 

Τι ισχύει για τις πολιτιστικές διοργανώσεις; 

Οι συναυλίες και οι παραστάσεις σε θέατρα, όπερες και συναυλιακές αίθουσες, 
κινηματογράφους και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές (πολιτιστικές) εγκαταστάσεις 
εξακολουθούν να απαγορεύονται μέχρι τις 18 Απριλίου 2021. Οι διοργανώσεις αυτού του 
είδους επιτρέπονται σε ανοιχτούς χώρους μόνο εάν οι εκτελεστές της διοργάνωσης τηρούν 
ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων και οι θεατές παρακολουθούν τη διοργάνωση από την 
κατοικία τους (οι λεγόμενες συναυλίες με παρακολούθηση από τα παράθυρα). 

Ποιοι κανόνες ισχύουν για τους επαγγελματίες μουσικούς; 

Η εκτέλεση δοκιμών για την άσκηση επαγγέλματος εξακολουθεί να επιτρέπεται. 
Επιπρόσθετα, επιτρέπεται στους επαγγελματίες μουσικούς να συμμετέχουν σε συναυλίες 
και παραστάσεις χωρίς κοινό για μαγνητοσκόπηση ή για μετάδοση μέσω ραδιοφώνου και 
Internet. 

Τι ισχύει για τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις καθώς και τους 
χώρους ψυχαγωγίας και διασκέδασης; 

Και εδώ υπάρχουν αλλαγές. 



Εξακολουθεί να απαγορεύεται η λειτουργία των εξής: 

 Πισίνες κολύμβησης και πισίνες ψυχαγωγίας (εξαιρείται η αρχική εκπαίδευση 

κολύμβησης με ομάδες από έως και πέντε παιδιά), σάουνες και ιαματικά λουτρά και 
παρόμοιες εγκαταστάσεις 

 Παιδικές χαρές σε εσωτερικούς χώρους και παρόμοιες εγκαταστάσεις για 
δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου  

 Αίθουσες παιγνίων, καζίνο και παρόμοιες εγκαταστάσεις 
 Κλαμπ, ντισκοτέκ και παρόμοιες εγκαταστάσεις 
 Πορνεία, οίκοι ανοχής και παρόμοιες εγκαταστάσεις 
 Εκδρομές με πλοία, άμαξες, ιστορικά τρένα και παρόμοιες εγκαταστάσεις 

Η λειτουργία ινστιτούτων τεχνητού μαυρίσματος επιτρέπεται ξανά με τήρηση των κανόνων 
υγιεινής της διάταξης, διότι σε αυτήν την περίπτωση οι υπηρεσίες δεν παρέχονται από 
άτομο σε άτομο. 

Σε πρακτορεία και γραφεία στοιχημάτων επιτρέπεται μόνο η λήψη δελτίων παιχνιδιών, 
στοιχημάτων, κτλ. Η περαιτέρω παραμονή (π.χ. για παρακολούθηση παιχνιδιών και 
διοργανώσεων που σχετίζονται με τα στοιχήματα) δεν επιτρέπεται. 

Ωστόσο, εφικτή είναι ξανά από τις 8 Μαρτίου η επίσκεψη μουσείων, εκθέσεων έργων 
τέχνης, γκαλερί, ανακτόρων, κάστρων, μνημείων και παρόμοιων εγκαταστάσεων - εφόσον 
έχει προηγουμένως κλειστεί ραντεβού και διασφαλίζεται η εύκολη ιχνηλασιμότητα. Σε 
κλειστούς χώρους, ο αριθμός των επισκεπτών που βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο 
δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα άτομο ανά 20 τετραγωνικά μέτρα της διαθέσιμης για τους 
επισκέπτες επιφάνειας.  

Επίσης, επιτρέπεται ξανά η επίσκεψη ζωολογικών κήπων και πάρκων με ζώα εφόσον έχει 

προηγουμένως κλειστεί ραντεβού και διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα. Και σε αυτήν την 

περίπτωση ισχύει ότι σε κλειστούς χώρους, ο αριθμός των επισκεπτών που βρίσκονται 

ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα άτομο ανά 20 τετραγωνικά 

μέτρα. 

 

Επιτρέπονται ξανά οι διοργανώσεις και οι συγκεντρώσεις; 

Όχι ακόμα. Οι διοργανώσεις και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν στους 
ιδιαίτερους κανονισμούς της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό, εξακολουθούν 
προς το παρόν να απαγορεύονται. 
Εξακολουθούν να επιτρέπονται – με τήρηση των προϋποθέσεων που ισχύουν στην 
εκάστοτε περίπτωση – μεταξύ άλλων, τα εξής: 

 Οι συγκεντρώσεις σύμφωνα με τον νόμο περί συγκεντρώσεων (π.χ. διαδηλώσεις) 
 Οι διοργανώσεις που εξυπηρετούν για τον βασικό εφοδιασμό του πληθυσμού, την 

τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και τάξης ή τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις 
δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. ακόμα και συγκεντρώσεις παρατάξεων κομμάτων για 
εκλογές ή αιμοδοσίες) 



 Οι συνεδριάσεις νομικά προβλεπόμενων οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
 Οι συνεδριάσεις νομικά προβλεπόμενων οργάνων, εταιρειών, κομμάτων, ενώσεων ή 

συλλόγων ιδιοκτητών διαμερισμάτων, οι οποίες δεν μπορούν να διενεργηθούν 
ψηφιακά 

 Κηδείες, συμπεριλαμβανομένων των επιμνημόσυνων συγκεντρώσεων που 
προηγούνται της κηδείας 

 Πολιτικοί γάμοι 
 Εκκλησιασμός 

Ποιοι κανονισμοί ισχύουν για τον εκκλησιασμό και άλλες 
συγκεντρώσεις για την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας; 

Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες μπορούν να αποφασίζουν, σε συνάρτηση με το 
τοπικό συμβάν μόλυνσης, τον βαθμό στον οποίο οι συγκεντρώσεις για την άσκηση της 
θρησκευτικής λατρείας θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία και θα ενημερώνουν 
τις κατά τόπους αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
Πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση της ελάχιστης απόστασης, να περιορίζουν τον αριθμό 
συμμετεχόντων, να εφαρμόζουν την απαίτηση κοινοποίησης για συγκεντρώσεις με έναν 
αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση της 
χωρητικότητας, να υποχρεώνουν τους συμμετέχοντες να φορούν ιατρική μάσκα (τις 
λεγόμενες χειρουργικές (OP) μάσκες ή τις μάσκες που ανταποκρίνονται στα πρότυπα 
KN95/N95 ή FFP2) ακόμα και στα καθίσματα, να καταγράφουν τα στοιχεία επικοινωνίας 
των συμμετεχόντων και να μην επιτρέπουν τους ψαλμούς των ενοριτών. 
Οι κανονισμοί για τον εκκλησιασμό και την άσκηση της θρησκευτικής λατρείας που θα 
καταρτιστούν από τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές κοινότητες σύμφωνα με την § 1, 
εδάφιο 3 της διάταξης για την προστασία από τον κορονοϊό, πρέπει να υποβληθούν: 

 Στην Καγκελαρία του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας από τις εκκλησίες 
και άλλες διεπαγγελματικές οργανώσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ μπορούν να απευθύνονται μέσω 
email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Referat_I_B3@stk.nrw.de. 

 Στον εκάστοτε δήμο από κοινότητες που δεν ανήκουν σε κάποια εκκλησία και/ή 
διεπαγγελματική ένωση. 

Οι κοινότητες που ανήκουν σε μία εκκλησία και/ή διεπαγγελματική οργάνωση, οφείλουν να 
συντονίζουν τα δικά τους προγράμματα προστασίας στα πλαίσια της εκάστοτε εκκλησίας 
και/ή διεπαγγελματικής οργάνωσης. 

Τι σημαίνει το φρένο έκτακτης ανάγκης για τον κορονοϊό; 

Αν ο αριθμός για τη συχνότητα εμφάνισης σε διάστημα 7 ημερών σε μία περιφέρεια ή σε 
μία αυτοδιοικούμενη πόλη υπερβαίνει τα 100 κρούσματα για τρεις συνεχόμενες ημέρες, τη 
δεύτερη επόμενη εργάσιμη ημέρα εφαρμόζεται το λεγόμενο φρένο έκτακτης ανάγκης για 
τον κορονοϊό. 

Σε αυτήν την περίπτωση ακυρώνονται τα ανοίγματα που έχουν εφαρμοστεί και ισχύουν 
ξανά πιο αυστηροί περιορισμοί. Έτσι, τα άτομα μιας οικιακής μονάδας επιτρέπεται να 
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συναντώνται με έως και ένα άτομο από μία άλλη οικιακή μονάδα. Εκτός αυτού, 
απαγορεύεται π.χ. η λειτουργία σημείων λιανικής πώλησης αγαθών που δεν σχετίζονται με 
τις καθημερινές ανάγκες, με εξαίρεση την παράδοση και την παραλαβή παραγγελθέντων 
προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για την παροχή υπηρεσιών με προσέγγιση του σώματος, με 
εξαίρεση τις ιατρικά απαιτούμενες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες κομμωτικής και τις υπηρεσίες 
μη ιατρικής φροντίδας ποδιών. Αν ο αριθμός κρουσμάτων μειωθεί κάτω από 100 για τρεις 
διαδοχικές ημέρες, οι περιορισμοί ακυρώνονται ξανά. 

Επιπλέον, στις σχετικές κοινότητες υπάρχει η δυνατότητα της πρόσφατα 

δημιουργημένης επιλογής του τεστ. Αυτό σημαίνει ότι οι κοινότητες μπορούν με 

πράξη γενικής ισχύος σε συμφωνία με το Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων να αποφασίσουν ότι εξακολουθεί να επιτρέπεται η χρήση 

των παραπάνω αναφερόμενων παροχών με ένα ημερησίως επίκαιρο επιβεβαιωμένο 

γρήγορο τεστ με αρνητικό αποτέλεσμα σε σχέση με τους υφιστάμενους ισχύοντες 

κανονισμούς. Προϋπόθεση αποτελεί η αναλόγως επαρκής προσφορά για δωρεάν 

τεστ των πολιτών. Ανεπηρέαστοι από αυτό παραμένουν οι αυστηρότεροι κανονισμοί 

για τον περιορισμό επαφών, οι οποίοι ισχύουν και στις κοινότητες με τη σχετική 

γενική διαθεσιμότητα. 

Οι κανονισμοί για τις περιφέρειες και τις αυτοδιοικούμενες πόλεις αναλυτικά: Σύνδεσμος 
μετάβασης στην επισκόπηση των μέτρων  

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διάταξη για την προστασία 
από τον κορονοϊό; 

Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση corona@nrw.de.  
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