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KYA Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486 (ΦΕΚ B’ 5401/20.11.2021) 
 
Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο 
δραστηριότητας, σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες Α και Β: 
 
Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα: www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-
prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-
maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19) 
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων 
εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου,  
β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε 
ειδικές διατάξεις της παρούσας.  
 
Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση 
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα 
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω 
των τεσσάρων (4) ετών. 
 
2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 
2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως 
εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν 
προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της 
παρούσας. 
 
3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. 
 
4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των 
κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και 
του μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου. 
 
5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό 
στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων 
του Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες: 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-
enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-
apo-iogeneis-kaialles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn 
και 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-
enantikoronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-
kata-thxeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2. 

http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-plaisio-thspandhmias-covid-19
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kaialles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kaialles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kaialles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-thxeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-thxeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2
http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwn-kata-thxeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2
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Β. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, 
διαγνωστικά κέντρα και κέντρα 
αποκατάστασης 
 

 Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε 
αναστολή άσκησης των καθηκόντων 
του ή η εργασία του οποίου δεν 
γίνεται δεκτή κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 
130) και κατά τη διάρκεια του 
χρονικού διαστήματος αυτού νόσησε 
από κορωνοϊό Covid-19 ισχύουν τα 
εξής: 
 

o Ο εργαστηριακός 
μοριακός έλεγχος (PCR) 
του συμπτωματικού 
εργαζόμενου γίνεται σε 
δημόσια δομή. 
 

o o Σε περίπτωση που ο 
πρώτος εργαστηριακός 
έλεγχος έχει γίνει σε 
ιδιωτική δομή 
επιβεβαιώνεται εντός 
εικοσιτετραώρου σε 
δημόσια δομή υγείας. 
 

o Δεν επιτρέπεται η 
προσκόμιση εκ των 
προτέρων ληφθέντος 
δείγματος και η 
δειγματοληψία 
διενεργείται εντός της 
δημόσιας δομής με 
παρουσία περισσότερων 
του ενός (1) ατόμων με 
αρμοδιότητα 
δειγματοληψίας. 

 

 Για το υγειονομικό προσωπικό που 
κατόπιν αίτησής του στην ειδική 
τριμελή επιτροπή της παρ. 4 του 
άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.50933/13.8.2021 (Β’ 

 Τήρηση των μέτρων του πίνακα 
Α. 

 Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης 
ανά ασθενή 

 Πραγματοποίηση 
προγραμματισμένων (τακτικών) 
χειρουργείων σε ποσοστό το 
οποίο καθορίζεται από τον 
εκάστοτε υγειονομικό 
σχηματισμό (Νοσοκομεία, 
Υγειονομικές Περιφέρειες κ.λπ.). 

 Η τήρηση της ελάχιστης 
απόστασης του ενάμισι (1,5) 
μέτρου δεν απαιτείται κατά τη 
διενέργεια ιατρικών πράξεων. 

 Ασθενείς που προσέρχονται σε 
δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας 
για εξέταση δεν υπόκεινται σε 
εργαστηριακό έλεγχο για 
κορωνοϊό COVID-19. 

 Ασθενείς που προσέρχονται σε 
δημόσια ή ιδιωτική δομή υγείας 
για επεμβατική εξέταση ή για 
εξέταση που ενδέχεται να 
προκαλέσει αερόλυμα 
υπόκεινται σε εργαστηριακό 
έλεγχο (PCR ή rapid test) 
σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 9. Ο τρόπος εφαρμογής 
του παρόντος εξειδικεύεται, 
αντιστοίχως, από τον 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και 
την Ελληνική Οδοντιατρική 
Ομοσπονδία. 

 Από τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
εξαιρούνται ασθενείς που 
προσέρχονται σε δημόσια ή 
ιδιωτική δομή υγείας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών. 

 Οι πλήρως εμβολιασμένοι, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 9 και οι νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 9, 
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3794) κοινής απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας εξαιρείται από την 
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, 
η Επιτροπή Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου σε 
συνεργασία με τον Διευθυντή του 
Τμήματος όπου 
υπηρετεί και αναλόγως της 
ειδικότητάς του αποφασίζει για την 
τοποθέτησή του σε κατάλληλες 
θέσεις για την προστασία τόσο του 
ιδίου υγειονομικού προσωπικού όσο 
και των ασθενών. Το εν λόγω 
υγειονομικόn προσωπικό 
υποχρεούται στη διενέργεια 
διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές 
την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). 

 

συνοδοί ασθενών δεν 
υπόκεινται σε εργαστηριακό 
έλεγχο πριν την είσοδό τους σε 
δημόσια ή ιδιωτική δομή 
παροχής υπηρεσιών 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
περιλαμβανομένων και των 
δημόσιων και ιδιωτικών 
ιατρείων. 

 Οι μη εμβολιασμένοι ή μη 
νοσήσαντες συνοδοί ασθενών, 
υπόκεινται σε εργαστηριακό 
έλεγχο (PCR ή rapid test) εντός 
σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν 
την είσοδό τους σε δημόσια ή 
ιδιωτική δομή παροχής 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας 
περιλαμβανομένων και των 
δημόσιων και ιδιωτικών 
ιατρείων. 

 Οι πλήρως εμβολιασμένοι, 
σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 9 και οι νοσήσαντες το 
τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 9, 
συνοδοί νοσηλευόμενων 
ασθενών υπόκεινται σε 
εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή 
rapid test) εντός σαράντα οκτώ 
(48) ωρών πριν την είσοδό τους 
σε κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική 
δομή υγείας. 

 Οι μη εμβολιασμένοι ή μη 
νοσήσαντες συνοδοί 
νοσηλευόμενων ασθενών 
υπόκεινται σε εργαστηριακό 
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 
με τη μέθοδο PCR εντός σαράντα 
οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδό 
τους σε κάθε άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική δομή υγείας. 

 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα 
αποτελέσματα των 
εργαστηριακών ελέγχων 
επιβεβαιώνονται μέσω της 
ειδικής εφαρμογής Covid Free 
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GR του άρθρου 33 του ν. 
4816/2021 (Α΄ 118). 

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

 

 
 


