Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα νέα μέτρα με ισχύ από 22 Φεβρουαρίου 2021
Ποιοι περιορισμοί επαφής ισχύουν;

Μέχρι τις 7 Μαρτίου ισχύουν τα εξής μέτρα περιορισμού επαφών:
Οι συναντήσεις σε δημόσιο χώρο επιτρέπονται μόνο μεταξύ ατόμων ενός νοικοκυριού με
ένα ακόμα άτομο. Το άτομο αυτό μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα παιδιά
του νοικοκυριού του. Στο πλαίσιο κοινής μέριμνας ενός χωρισμένου ζευγαριού ο γονιός που
δεν ανήκει στο νοικοκυριό των παιδιών μετράει επίσης ως μέλος της οικογένειας.
H προϋπόθεση τήρησης της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου εξακολουθεί να
ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Διατάγματος Προστασίας από τον Κορονοϊό
(ΔΠΚ).
Εξαιρούνται παιδιά σε παιδικές χαρές και επιβάτες σε μέσα μαζικής μεταφοράς (εκεί
απαιτείται η χρήση ιατρικών μασκών) όπως και η συνοδία ή επιτήρηση ανηλίκων και
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Επίσης η μεταφορά ατόμων με εθελοντικές ή δημοτικές υπηρεσίες όπως π.χ. η μετακίνηση
σε κέντρα εμβολιασμού αποτελεί εξαίρεση του ΔΠΚ.

Τι ισχύει σχετικά με τη υποχρεωτική χρήση μάσκας;
Εξακολουθεί να ισχύει η υποχρεωτική χρήση ιατρικής μάσκας σε συγκεκριμένους χώρους.
Ως ιατρικές μάσκες σύμφωνα με το ΔΠΚ θεωρούνται οι λεγόμενες χειρουργικές μάσκες με
πρότυπο ΕΝ 14683 (πρέπει να αναφέρεται στη συσκευασία) ή μάσκες των προδιαγραφών
ΚΝ95/Ν95 ή FFP2 και μάσκες υψηλότερων προδιαγραφών. Σε κάθε περίπτωση όμως δίχως
βαλβίδα εκπνοής. Η υποχρέωση χρήσης ιατρικής μάσκας ισχύει ανεξάρτητα από την τήρηση
της αναγκαίας απόσταστης
 σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων,
τράπεζες κτλ. όπως και σε ιατρεία και παρόμοιες ιατρικές εγκαταστάσεις,
 στα ΜΜΜ (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών και στάσεων)
 κατά την μεταφορά με εθελοντικά και δημοτικά μέσα μετακίνησης π.χ. σε κέντρα
εμβολιασμού
 σε επιτρεπόμενες προσφορές εκπαιδευτικών προγραμμάτων με φυσική παρουσία
και εξετάσεις σήμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του ΔΠΚ
 σε λειτουργίες και άλλες λατρευτικές συνάξεις και σε θέσης καθημένων.
Η υποχρεωτική χρήση ιατρικής μάσκας θα ισχύει επίσης και από την 1 η Μαρτίου σε
κομμωτήρια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Δίκαιο (SARS-CoV-2-Διάταγμα του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί Προστασίας των Εργαζομένων από τις 21
Ιανουαρίου 2021) είναι υποχρεωτική η ιατρική μάσκα και σε χώρους εργασίας όπου δεν
είναι δυνατή η τήρηση της αναγκαίας απόσταστης του ενάμιση μέτρου. Σε τέτοιες
περιπτώσεις ο εργοδότης πρέπει να διαθέσει ιατρικές μάσκες στο προσωπικό του.
Η υποχρεωτική χρήση μάσκας (τουλάχιστον υφασμάτινων μασκών) ισχύει ιδιαιτέρως στους
εξής τομείς, όπου όμως αρκεί η χρήση καθημερινής ή υφασμάτινης μάσκας:
 σε κλειστούς δημόσιους χώρους οι οποίοι είναι προσβάσιμοι (είτε με ή χωρίς έλεγχο
στην είσοδο) σε πελάτες και επισκέπτες.
 σε λαϊκές αγορές ή παρόμοιους χώρους πώλησης σε εξωτερικό χώρο
 σε ολόκληρο το οικόπεδο καταστημάτων λιανικού εμπορίου καθώς και στο σχετικό
χώρο στάθμευσης και σε δρόμους πρόσβασης με απόσταση 10 μέτρων προς την
είσοδο.

Ποια μέτρα ισχύουν για τα παιδιά σχετικά με την υποχρεωτική χρήση
μάσκας;
Παιδιά στην προσχολική ηλικία εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ιατρικής μάσκας.
Εάν η ιατρική μάσκα δεν εφαρμόζει σωστά σε παιδιά κάτω των 14 ετών, αρκεί υφασμάτινη
μάσκα και σε χώρους όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας.

Ποια μέτρα ισχύουν σχετικά με την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σε σχολεία;



στα σχολεία είναι υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας. Για παιδιά μέχρι την 8 η
τάξη είναι δυνατή/δεκτή η χρήση υφασμάτινης μάσκας εάν η ιατρική μάσκα (ακόμα)
δεν εφαρμόζει καλά στο πρόσωπο.
σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι υποχρεωτική η χρήση
μάσκας (και μόνο ιατρικής) μόνο για ενήλικες και μόνο αν δεν είναι δυνατή η τήρηση
της απαιτούμενης απόστασης μεταξύ τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν συνοδεύουν
τα παιδιά στον παιδικό σταθμό ή έρχονται να τα παραλάβουν.

Πότε μπορούν να ανοίξουν πάλι κομμωτήρια και ποδολόγοι; Τι ισχύει για
άλλες υπηρεσίες;
Από την 1η Μαρτίου μπορούν πάλι να ανοίξουν κομμωτήρια και ποδολόγοι. Ως προς την
σημασία της σωματικής υγιεινής ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι έχουν μεγάλη ανάγκη
τέτοιου είδους υπηρεσιών μετά από τόσον καιρό. Υπηρεσίες μη ιατρικής σημασίας όπως
κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες περιποίησης νυχιών και στούντιο τατουάζ θα παραμείνουν
κλειστά ως τις 7 Μαρτίου, διότι εδώ δεν ισχύουν οι προαναφερόμενες εξαιρέσεις.

Ποια είναι η νομοθεσία για την γαστρονομία και την προσφορά
διανυχτέρευσης;
Εστιατόρια και ταβέρνες θα παραμείνουν κλειστά καθώς και κέντρα εστίασης όπως
καντίνες και λέσχες.
Υπηρεσίες delivery και take-away εξακολουθούν να λειτουργούν. Η λειτουργία λεσχών σε
εγκαταστάσεις παιδείας και καντίνων σε επαγγελματικούς χώρους είναι μόνο επιτρεπόμενη
όταν πρόκειται για την κάλυψη τών εργαζομένων ή φοιτητών/μαθητών όπου η εξάσκηση
του επαγγέλματος ή ο σκοπός παιδείας απαιτεί την λειτουργία τον προαναφερόμενων
υπηρεσιών.
Η διανυχτέρευση για προσωπικούς λόγους εξακολουθεί να μην επιτρέπεται. Οι
επαγγελματικές διανυχτερεύσεις εξαιρούνται.

Τα κασταστήματα λιανικής πώλησης είναι κλειστά;
Ναι. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα παραμείνουν κλειστά μέχρι τις 7 Μαρτίου.
Εξαιρέσεις αποτελούν καταστήματα τροφίμων, καταστήματα με υπηρεσίες delivery και
take-away, κάβες ποτών, λαϊκές αγορές, φαρμακεία, ορθοπαιδικά καταστήματα,
καταστήματα βρεφικού εξοπλισμού και είδη υγιενής, πρατήρια υγρών καυσίμων, τράπεζες,
ταχυδρομεία, περίπτερα και καταστήματα ζωοτροφικών υλών, καταστήματα χονδρικής
πώλησης, διάθεση τροφίμων για φιλανθρωπικό σκοπό.

Τα καταστήματα εξοπλισμού σπιτιού και φυτώρια θα ανοίξουνε;
Τα καταστήματα εξοπλισμού σπιτιού (home improvement) και φυτώρια θα
εξακολουθήσουν να είναι ανοιχτά αποκλειστικά όμως για επαγγελματίες πελάτες.

Εξαίρεση αποτελεί η πώληση καλλωπιστικών λουλουδιών και λουλουδιών σε γλάστρες
καθώς και κηπευτικών λαχανικών και σπόρων (βολβοί, πατάτες πρως φύτεψη κτλ.). Τέτοια
είδη συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού επιτρέπεται να πουληθούν και σε ιδιώτες. Τα
καταστήματα εξοπλισμού σπιτιού και τα φυτώρια πρέπει να περιορίσουν την πώληση σε
ιδιώτες αποκλειστικά στα προαναφερόμενα προϊόντα.

Τι ισχύει για την πώληση καλλωπιστικών φυτών, κηπευτικών λαχανικών και
σπόρων;
Καταστήματα λιανικού εμπόριου που πουλάν ευπαθή καλλωπιστικά φυτά και φυτά σε
γλάστρες καθώς και τον άμεσο εξοπλισμό (κασπώ κτλ.) ήταν ανοιχτά προ καιρού. Από τις 22
Φεβρουαρίου τέτοιου είδους καταστήματα επιτρέπεται να πουλήσουν και κηπευτικά
λαχανικά και σπόρους.

Είναι δυνατό το εμπόριο ταχυδρομικών παραγγελιών και η παραλαβή του
εμπορεύματος από πελάτες;
Ναι. Το εμπόριο ταχυδρομικών παραγγελιών και η παραλαβή εμπορευμάτων κατά
παραγγελία εξακολουθεί να επιτρέπεται. Η παραλαβή εμπορευμάτων κατά παραγγελία
επιτρέπεται μόνο ανέπαφα και με την τήρηση των μέτρων προστασίας.

Υπό ποιες συνθήκες είναι δυνατή η μουσική εκμάθηση;
Από τις 22 Φεβρουαρίου η εκμάθηση μουσικής είναι εφικτή για παιδιά δημοτικού σε
μορφή ιδιαιτέρων με φυσική παρουσία.
Το μάθημα μουσικής θα επιτρέπεται επίσης εφόσον είναι ενσωματωμένο στο πρόγραμμα
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε παιδικούς/βρεφονηπιακούς σταθμούς και θα
εφαρμόζεται σε σταθερά τμήματα παιδιών ενός σχολείου ή σε προσφορά φύλαξης.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διατίθονται μεγάλες αίθουσες καθώς και η δυνατότητα
υβριδικού μαθήματος ή μαθήματος παρουσίας και τηλεεκπαίδευσης εναλλάξ.

Τι ισχύει για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
μετεκπαίδευσης;
Απαγορεύονται γενικώς όλα τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και
μετεκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της αντισταθμιστικής βασικής κατάρτισης και
μαθημάτων ενσωμάτωσης και εξετάσεις μεταξύ άλλων σε λαϊκά πανεπιστήμια και
ιδρύματα επαγγελματικής μετεκπαίδευσης σε διαφορετικό φορέα καθώς και προσφορές
για αυτοβοήθεια.
Εξαιρούνται τα εξής:





ιδιαίτερο μάθημα ή άλλες μορφές ιδιαιτέρου μαθήματος σε δημόσιο χώρο
μαθήματα με φυσική παρουσία για τάξεις του τελευταίου έτους σε νυχτερινά
σχολεία με απολυτήριο κρατικά αναγνωρισμένο
μαθήματα με φυσική παρουσία για τάξεις του τελευταίου έτους με επαγγελματικό
απολυτήριο.
εξετάσεις με φυσική παρουσία με στόχο το επαγγελματικό και σχολικό απολυτήριο,
εξετάσεις ενσωμάτωσης καθώς και μέτρα προετοιμασίας εξετάσεων με φυσική
παρουσία που δεν μπορούν να μετατεθούν για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή
που η μετάθεση δεν είναι εφικτή στους εξεταζόμενους.



Προσφορές εκπαίδευσης εξωσχολικής κατάρτισης με κρατική επιχορήγηση για
μαθητές και μαθήτριες με την έννοια του άρθρου 1 του ΔΠΚ εφόσον οι προσφορές
βασίζονται στις προδιαγραφές περί επιχορήγησης εξωσχολικής κατάρτισης και
φύλαξης στην εποχή του κορονοϊού με αποτέλεσμα να μειώσουν τα μειωνεκτήματα
με αιτία την πανδημία.

Για αυτές τις εξαιρέσεις πρέπει να τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και απόστασης.
Επίσης θα πρέπει να διατίθονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες αίθουσες και η δυνατότητα
υβριδικού μαθήματος ή μαθήματος παρουσίας και τηλεεκπαίδευσης εναλλάξ.

Τα πανεπιστήμια και εξωσχολικές προσφορές εκπαίδευσης στον δημόσιο
τομέα θα παραμείνουν ανοιχτά;
Η λειτουργία διδασκαλίας και εξετάσεων σε πανεπιστήμια και σε σχολές του τομέα υγείας
θα εξακολουθεί να επιτρέπεται με την τήρηση του νόμου περί προστασίας από μολύνσεις.
Το μάθημα με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι δεκτό μόνο αν δεν είναι δυνατή η
μετάθεση του μαθήματος χωρίς να αποτελεί βαρύ μειωνέκτημα για τους φοιτητές.
Η προετοιμασία εξετάσεων καθώς και οι ίδιες οι εξετάσεις με φυσική παρουσία είναι μόνο
επιτρεπτές εάν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν για σοβαρούς λόγους ή αν δεν είναι
εφικτή η μετάθεσή τους για τους εξεταζόμενους.
Εσωτερικές εκδηλώσεις μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για επαγγελματικές καταρτίσεις και μετεκπαιδεύσεις σε πανεπιστήμια,
σχολεία, ινστιτούτα και παρόμοια ιδρύματα του δημόσιου τομέα καθώς και σε δικαστήρια
και αρχές απαγορεύονται γενικώς με φυσική παρουσία. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται η
διεξαγωγή μαθήματος για τελειόφοιτους σε μονοετής κατάρτιση στο τελευταίο κομμάτι της
εκπαίδευσης. Για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να διατίθονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες
αίθουσες.

Υπάρχει υποχρεωτική τηλεργασία;
Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε διάταγμα (SARS-CoV-2-Διάταγμα του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων περί Προστασίας των Εργαζομένων από τις 21 Ιανουαρίου
2021) το οποίο προβλέπει την παροχή τηλεργασίας όπου είναι εφικτό. Στόχος είναι η
αποφυγή περιττών επαφών στον χώρο εργασίας ή/και στη διαδρομή προς τον τόπο
εργασίας. Το διάταγμα θα εφαρμοστεί σύντομα.

Τι ισχύει για την άθληση και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό;
Η άθληση και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός απαγορεύονται γενικώς σε όλους τους
ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους άθλησης, σε γυμναστήρια, κολυμβητήρια και παρόμοιες
εγκαταστάσεις.
Από τις 22 Φεβρουαρίου του 2021 επιτρέπεται πάλι η ατομική άθληση, η άθληση δύο
ατόμων ή η άθληση αποκλειστικά με άτομα του ίδιου νοικοκυριού σε υπαίθριες αθλητικές
εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένου την ατομική αθλητική εκπαίδευση. Αυτό ισχύει π.χ.
για γήπεδα, εγκαταστάσεις στίβου, υπαίθρια γήπεδα τένις ή γήπεδα του γκολφ. Μεταξύ
των διάφορων ατόμων ή ομάδων ατόμων που αθλούνται ταυτόχρονα σε υπαίθριες
αθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να τηρήται μονίμως απόσταση τουλάχιστων πέντε μέτρων.
Η χρήση κοινόχρηστων χώρων όπως αποδυτήρια και ντους απαγορεύεται.

Τι συμβαίνει σε πολιτιστικές εγκαταστάσεις;
Συναυλίες και παραστάσεις σε θέατρα, όπερες και ωδεία, σινεμά και άλλες ιδιωτικές ή
δημόσιες πολιτιστικές εγκαταστάσεις απαγορεύονται μέχρι τις 7 Μαρτίου. Το ίδιο ισχύει
για την λειτουργία μουσείων, εκθέσεων έργων τέχνης, γκαλερί, κάστρων, παλατιών,
μνημείων και παρόμοιων εγκαταστάσεων. Επιτρέπεται μόνο η λειτουργία σινεμά
αυτοκινήτων με απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των οχημάτων.

Ποιοι κανόνες ισχύουν για επαγγελματίες μουσικούς;
Πρόβες στα πλαίσια της εξάσκησης του επαγγέλματος επιτρέπονται. Επίσης επιτρέπεται
στους επαγγελματίες μουσικούς η διεξαγωγή συναυλιών και παραστάσεων χωρίς θεατές
για την μαγνητοσκόπηση ή την μετάδοση σε ραδιοτηλεόραση και διαδύκτιο.

Τι συμβαίνει με τους χώρους αναψυχής και διασκέδασης;
Μέχρι τις 7 Μαρτίου 2021 απαγορεύεται η λειτουργία
 κολυμβητηρίων, σολάριουμ, σάουνων, λουτρών και παρόμοιων εγκαταστάσεων
 ζωολογικών κήπων και πάρκων, λούνα-παρκ, κλειστών παιδότοπων και παρόμοιων
εγκαταστάσεων για δραστηριότητες αναψυχής (σε κλειστό και ανοιχτό χώρο)
 καταστημάτων τυχερών παιχνιδιών, καζίνο και παρόμοιων εγκαταστάσεων
 κλαμπ, ντισκοτέκ και παρόμοιων εγκαταστάσεων
 οίκων ανοχής και παρόμοιων εγκαταστάσεων
 εκδρομών με πλοία, άμαξες, ιστορικά τρένα και παρόμοιες εγκαταστάσεις.
Σε καταστήματα τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων επιτρέπεται μόνο η παράδοση
δελτίων, ο στοιχηματισμός κτλ. Η περαιτέρω παραμονή (π.χ. για την παρακολούθηση των
αντίστοιχων αγώνων και εκδηλώσεων) απαγορεύεται.

Επιτρέπονται εκδηλώσεις και συνελεύσεις;
Εκδηλώσεις και συνελεύσεις που δεν καλύπτονται από ειδικές ρυθμίσεις του ΔΠΚ
απαγορεύονται μέχρι τις 7 Μαρτίου 2021.
Επιτρέπονται με προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται ανά περίπτωση μεταξύ των άλλων:
 συνελεύσεις με την έννοια του νόμου περί συνελεύσεων (π.χ. συλλαλητήρια)
 εκδηλώσεις που υπηρετούν την βασική φροντίδα του πλυθησμού, την διατήρηση
της δημόσιας ασφάλειας και τάξης ή την κοινή ωφέλεια (π.χ. κομματικές εκδηλώσεις
για την εκλογή υποψηφίων ή αιμοδοσίες)
 συνεδριάσεις οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης
 συνεδριάσεις οργάνων, εταιριών, κομμάτων, συλλόγων ή ιδιοκτητών ακινήτων που
προβλέπονται από τον νόμο και δεν μπορούν να διεξαχθούν ψηφιακά
 κηδίες
 πολιτικοί γάμοι

